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Б ъ л г а р с к а т а  А с о -
циация на Електро-
т е х н и ка т а  и  Е л е к -
трониката (БАСЕ Л) 
е  н а ц и о н а л н а т а 
организация на фир-
мите от сектора на 
е л е к т р о т е х н и ч е -
ските и електронни 
продукти, както и на 
поддоставчиците на 
части,  елементи и 

възли за тях. Основана е през 1994 г. и в нея до-
броволно членуват производствени, търговски, 
инженерингови, консултантски, научно-изсле-
дователски фирми с общ брой заети около 13500 
души, с 500 млн. евро продажби при над 50 % износ. 
Електротехническият сектор в България има 
солидни традиции, 130 годишна история и трайно 
присъствие на световните пазари. Оценка за въз-
можностите на сектора са успешните инвести-
ционни 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 Асоци-
ация на Електротехниката и Електрониката 
(БАСЕЛ) е естествено и необходимо сдружение 
на частните фирми в условията на свободния 
пазар и в съответствие с целите на Европей-
ския Съюз. БАСЕЛ е гласът на сектора в диалога 
с държавната администрация и синдикатите. 
БАСЕЛ е представителят на българския сектор в 
контактите с бизнеса в Европа и света. През м. 
април 2006 г., още преди присъединяването на 
България към ЕС, БАСЕЛ беше приета за член на 
най-авторитетната европейска асоциация на 
инженерните индустрии ORGALIME, като ние сме 

единствената асоциация от Югоизточна Европа, 
представена в Брюксел и това ни възлага ролята 
на естествен център и координатор на различини 
инициативи в региона. Представители на Асоциа-
цията участват вече в редица институционални 
структури в Брюксел. БАСЕЛ има дългогодишно 
сътрудничество с индустриални асоциации и 
организации в Германия, Италия, Балканските 
страни, Русия, Китай, Корея. Дейността на БА-
СЕЛ, 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 ут-
върждават на глобалния пазар като повишават 
своята конкурентоспособност, включително и с 
успешни проекти чрез еврофондовете. 

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

3.  Да съдейства за изграждане на модерен вътре-
шен пазар, освободен от опасни и вредни продукти 
на фирми-фантоми. 

4. Да съдейства за успешно прилагане на европей-
ската нормативна уредба в сектора, като съще-
временно активно участва в нейното развитие. 

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

6. Да съдейства за постигане на висок професио-
нализъм и авторитет на управленческите кадри 
на фирмите, за изграждане на лоялни и етични 
отношения в индустрията.

За постигане на тези цели БАСЕЛ: 

- Изгражда сътрудничества с национални и меж-
дународни асоциации и търси контакти с чуждес-
транни фирми за партньорство с българските. 
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- Организира бизнес форуми и посещения в стра-
ната на чуждестранни фирми и експерти, презен-
тации 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 между-
народни изложения като Хановерския Панаир, 
Z-Лайпциг, Лайт&Билдинг (Франкфурт), АВТО-
МЕХАНИКА (Франкфурт), ЕЛЕКТРОНИКА&ПРОДУК-
ТРОНИКА (Мюнхен), 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 ко-
мисии, работни групи и консултативни съвети 
към държавни и обществени органи, както на-
ционални, 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 европей-
ско 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 със-
тоянието и тенденциите в сектора. 

В следващите години БАСЕЛ ще продължава да раз-
ширява своята активност, обслужвайки фирмите 
от секторите на електротехниката, електрони-
ката, електро-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 българска инженерна индустрия като част 
от европейската. БАСЕЛ развива своята дейност 
с екип от висококвалифицирани специалисти в 
секретариата и голям брой експерти, работещи 
по конкретни проекти. Финансирането се осигу-
рява от доброволния членски внос на фирмите, 
спонсорство и експертно участие в редица про-
екти. Върховен орган на управлението е Общото 
събрание, в което са представени всички членове 
с равни права, избиращо Управителен съвет с 
Председател. БАСЕЛ е активен член и партньор 
на националните работодателски организации 
- Българска стопанска камара, Асоциация на 
индустриалния капитал, Българска търговска и 
промишлена палата, Българския институт за 
стандартизацияи др. Асоциацията поддържа 
информационно наситен интернет сайт.

Електротехническата индустрия е от ключово 
значение и за цялата европейска икономика, което 
се подчертава и от публикуваната европейска 
програма ЕЛЕКТРА, разработена от авторите-
тен 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 голя-
ма степен нашия сектор, който е доставчик на 
оборудване за строителството, автомобил-
ната индустрия и всички инженерни сектори. 
Дълбоките корени и утвърдените традиции на 
електротехниката у нас, високата квалификация 
на специалистите и техния опит за справяне 
с предизвикателствата са основата на увере-
ността, с която българската електротехника и 
електроника преодоляха кризисния период и сега 
се развиват с много добър темп.
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М+С Хидравлик продължава  
да върви в правилната посока,  
по правилен начин
Г-н Спасов, каква беше за Вас и Вашето 
предприятие 2017г.?
Завършихме 2017 – та година по един 
много добър начин – с рекорден обем 
продажби и печалба в цялата 54 годишна 
история на Дружеството. Продажбите 
на готова продукция от над 109 млн 
лева надвишават предишната най-
добра година (2016-та) с над 17 % и 
постигането на тези резултати бе едно 
интересно предизвикателство пред 
нас. Е, справихме се и вече гледаме към 
следващите.

М+С Хидравлик АД е едно от най-
успешните предприятия в България, 
каква е рецептата на успеха?
Рецептата е комбинация от много 
фактори – много труд, постоянство, 
загриженост от страна на всички, 
свързани с М+С Хидравлик – от 
собствениците, през мениджмънта и 
на всеки един работещ във фирмата. 
Последователната инвестиционна 
политика на фирмата е също 
изключително важен фактор за успеха. 
И най-важното – постигането на 
добри резултати е необходимост за 
нас и постигането на едни е само 
предизвикателство за следващи, по-
високи.

Интервю с г-н Владимир Спасов – Прокурист на М+С Хидравлик АД, Казанлък.
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Колко човека работят при вас, как 
успявате да си намирате кадри и 
да ги задържите, има ли ръст на 
възнагражденията във фирмата и ако 
да на какво се дължи той?
Във фирмата в края на 2017 – та работят 
1175 човека, като ръстът спрямо 2016 е 9 
%. Кадри.., трудно е с кадрите, бих казъл, 
че трудно ги намираме готови и затова се 
стремим да ги създаваме. Партнираме си 
изключително добре с професионалните 
училища в региона и с Техническите 
университети в България. М+С Хидравлик 
е един от пионерите в България за 
развитие на проекта за дуално обучение 

в средните училища и вече три години 
работим в това направление, имаме 98 
работници, които учат понастоящем по 
инженерни специалности. 
Възнагражденията, които  плащаме тук 
са едни от най-атрактивните в региона, 
социалната ни политика е на може би 
най-доброто ниво в България. Даваме 
ежемесечни бонуси за постигнати 
резултати, както и годишна премия , 
която е % от печалбата на Дружеството.

Как се развиват задграничните ви 
дружества?
Управлението на задграничните 



7

И
Н

ТЕ
РВ

Ю

ни дружества е също едно 
предизвикателство, което през изтеклата 
2017-та мога да определя като успешно 
изпълнено. Особено фирмата ни в 
Германия почти утрои продажбите си. 

Кои са основните ви пазари и с какви 
продукти успявате да ги задържите?
М+С Хидравлик продава продуктите си 
буквално по цял свят, имаме близо 40 
дистрибутори на всички континенти, 
като най-голям е делът на продажбите 
ни в Европа. Освен традиционните 
си продукти фирмата всяка година 
разработва нови или подобрени версии 
на изделията си. През изминалта 
година се утвърди и производството и 
продабжите на аксиално-бутални мотори 
и помпи – проект, по който работим 
съвместно с ХЕС Ямбол. 
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Конкурират ли ви компании от 
Далечният Изток - Китай и Индия, 
например?
При нас има интересен микс 
на конкуренцията – както 
високотехнологични компании от САЩ 
и Европа, така и компании от Далечния 
изток. Фактът, че увеличаваме пазарния 
си дял за сметка и на едните и другите 
означава, че работим правилно и това 
е знак за диферсификация на риска на 
дейността ни.

В какво инвестирахте през 2017 г. и 
какви са плановете ви за 2018г.?
Както споменах и по-горе – М+С 
Хидравлик има последователна 
инвестиционна политика, която 
реализира в последните 10-12 години. 
Тя е в посока както обновяване на 
съществуващото оборудване, така 

и надграждане на съществуващите 
технологии. За 2018 имаме план да 
удвоим инвестициите си на годишна база, 
като планираме и изграждане на нов 
производствен корпус, както и комплекс 
от изследователски лаборатории и 
учебен център.

Какво бихте казали в заключение и 
как виждате бъдещето на компанията?
Всичко, споменато до тук считам 
е красноречиво доказателство, че 
компанията ни продължава да върви в 
правилната посока, по правилен начин. 
Вярвам в успешното развитие на фирмата 
и във всички хора свързани с каузата – 
М+С Хидравлик. 
Да си пожелаем да сме здрави, да 
работим в нормални икономически и 
политически обстоятелства и резултатите 
ще дойдат.
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ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА ЗА 21ВИ ВЕК

GTL (gas-to-liquid) технологията на Shell позволява производството на 
висококачествени трансформаторни масла от природен газ. Тези масла 
имат по-еднородна структура и осигуряват по-надеждна работа, сравнено с 
маслата, произведени чрез суров петрол.

Този тип масла са произведени от базови масла от новия Pearl GTL завод 
на Shell в Катар. Този завод е резултат от 35 години изследователска 
дейност и е най-големият източник на GTL продукти в света: капацитетът 
му е еквивалентът в масло на 260 000 барела на ден, като произвежда 
дизелово и авиационно гориво, ценни химични суровини, висококачествени 
базови масла за смазочни продукти и процесни масла. Shell притежава 
повече от 3500 патента, покриващи всички фази на Pearl GTL технологията, 
чрез коятo се извличат базови масла и други суровини от природен газ.

SHELL DIALA S4 ZX-I:
ПЪРВОКЛАСНО ИНХИБИРАНО 
ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОННО МАСЛО

Shell Diala S4 ZX-I е новото електроизолационно 
масло на Shell, предназначено да отговори 
на предизвикателствата на най-новите силови 
трансформатори. Shell Diala S4 ZX-I се произвежда 
от базови масла по “GTL” технология с нула 
сярно съдържание и отговаря на утвърдените и 
нововъведените критерии за корозия на мед.

• Удължен експлоатационен период:
Shell Diala S4 ZX-I е напълно инхибирано масло с 
много висока окислителна стабилност, дълъгживот и 
срок на експлоатация. Подходящо е за употреба при 
тежко натоварени условия.

• Защита на трансформатора:
Shell Diala S4 ZX-I се произвежда от суровина с нула съдържание на сяра*, което го 
прави вътрешно некорозивно към медните елементи и не се нуждае от допълнителен 
корозивен пасиватор. Покрива критериите на всички установени стандартни тестове за 
корозионна агресивност спрямо мед, а именно: DIN 51353 (тест със сребърна пластинка), 
ASTM D1275, а също и най-новите и по-строги тестове: IEC 62535 и ASTM D1275B.
*съдържанието на сяра не се открива. Чувствителността на метод ASTM D5185 е над 1 ppm откриваемост

• Ефективност на системата:
Маслото притежава много добри ниско 
температурни свойства, благодарение на 
което се постига правилен топлообмен 
в трансформатора, дори при ниски 
стартови температури. Shell Diala S4ZX-I 
е изсушена и обработена за постигане 
на ниско влагосъдържание и запазване на 
високопробивно напрежение на мястото 
на доставка. Това позволява да се 

използва в много приложения без допълнителна обработка. Shell Diala GTL може да се 
долива към нафтенови трансформаторни масла. Вдействителност добавянето на Diala 
GTL към нафтеновите трансформаторни масла подобрява техните експлоатационни 
характеристики.

Орбико България ЕООД е дистрибутор на смазочни продукти Shell за България. 
Орбико предоставя услугата Shell LubeAnalyst за мониторинг състоянието на оборудването 
и смазочните продукти. Независима лаборатория във Франция гарантира висока точност 
на получените резултати, а специалисти на място са на разположение, за да окажат 
нужната техническа подкрепа и съдействие, не само при избора на продукт, а и през целия 
експлоатационен период.
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срок на експлоатация. Подходящо е за употреба при 
тежко натоварени условия.

• Защита на трансформатора:
Shell Diala S4 ZX-I се произвежда от суровина с нула съдържание на сяра*, което го 
прави вътрешно некорозивно към медните елементи и не се нуждае от допълнителен 
корозивен пасиватор. Покрива критериите на всички установени стандартни тестове за 
корозионна агресивност спрямо мед, а именно: DIN 51353 (тест със сребърна пластинка), 
ASTM D1275, а също и най-новите и по-строги тестове: IEC 62535 и ASTM D1275B.
*съдържанието на сяра не се открива. Чувствителността на метод ASTM D5185 е над 1 ppm откриваемост

• Ефективност на системата:
Маслото притежава много добри ниско 
температурни свойства, благодарение на 
което се постига правилен топлообмен 
в трансформатора, дори при ниски 
стартови температури. Shell Diala S4ZX-I 
е изсушена и обработена за постигане 
на ниско влагосъдържание и запазване на 
високопробивно напрежение на мястото 
на доставка. Това позволява да се 

използва в много приложения без допълнителна обработка. Shell Diala GTL може да се 
долива към нафтенови трансформаторни масла. Вдействителност добавянето на Diala 
GTL към нафтеновите трансформаторни масла подобрява техните експлоатационни 
характеристики.

Орбико България ЕООД е дистрибутор на смазочни продукти Shell за България. 
Орбико предоставя услугата Shell LubeAnalyst за мониторинг състоянието на оборудването 
и смазочните продукти. Независима лаборатория във Франция гарантира висока точност 
на получените резултати, а специалисти на място са на разположение, за да окажат 
нужната техническа подкрепа и съдействие, не само при избора на продукт, а и през целия 
експлоатационен период.
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ЕВРОПЕЙСКИ
ДИРЕКТИВИ

ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕКТОРИТЕ

1. Заключения и препоръки

1.1 Инициираното от ЕИСК про-
учване относно автомобилната про-
мишленост и нейната верига за съз-
даване на стойност беше вдъхновено 
от инициативата GEAR 2030 и проме-
ните в този сектор. Очаква се новите 
предизвикателства на електрифика-
цията, цифровизацията, свързаността 
и мобилността да предопределят 
структурната трансформация на тра-
диционното автомобилостроене. През 
следващото десетилетие иновациите и 
трансформациите ще настъпват много 
по-бързо, отколкото през миналия 

век.

1.2 Четири значими технологич-
ни тенденции оказват въздействие 
върху веригата на доставките в 
автомобилната промишленост: елек-
трификацията и декарбонизацията 
на транспорта, цифровизацията на 
производствения процес, автономно-
то шофиране и свързаните превозни 
средства като част от новата концеп-
ция за мобилност. Технологичните и 
софтуерните пробиви на революцията 
в 5G услугите, Четвъртата индустри-
ална революция, под формата на 
нови материали, водородни горивни 

Европейски икономически и социален комитет

ЕВРОПЕЙСКИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ
CCMI/148

Автомобилната промишленост

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКЛАД  
 

Консултативна комисия  
по индустриални промени (CCMI)  

Автомобилната промишленост 
пред прага на нова парадигма?  
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клетки, ИТ, триизмерен печат и т.н., 
в близко бъдеще може да преори-
ентират веригата на доставки към 
продажби на мобилност вместо на 
превозни средства. Създаването на 
регулаторна рамка за автономното 
шофиране и насърчаването на инвес-
тиции в пътната инфраструктура биха 
могли да синхронизират правната 
рамка с развитието на технологиите 
(Виенската конвенция за движението 
по пътищата все още определя водача 
като отговорен за управлението на 
автомобила).

1.3 Неизбежните структурни про-
мени ще разтърсят всички елементи 
на съществуващата верига за съз-
даване на стойност. Традиционното 
автомобилостроене вероятно ще бъде 
силно повлияно от ИТ и други сектори, 
а това може да доведе до въвеждането 
на нови бизнес модели. Това би могло 
да промени нагласите на автомобил-
ната промишленост спрямо кръговата 
икономика и да доведе до нейното 
приспособяване към предизвикател-
ствата на устойчивото развитие.

1.4 Новите тенденции вече съз-
дават предизвикателства за работната 
сила в сектора и за подизпълнителите 
МСП, а опитите за намиране на път 
към отговорен социален преход изис-
кват засилен социален диалог между 
работодателите и синдикатите. Много 
е важно Групата на високо равнище 
GEAR 2030 и екипите по проекта да 
разработят визия за бъдещето на 

автомобилната промишленост, която 
се споделя от всички заинтересовани 
страни, и да предложат амбициоз-
на пътна карта за промишлената 
политика, насочена към справяне с 
новите предизвикателства, както и с 
количественото и качественото въз-
действие върху заетостта и околната 
среда.

1.5 ЕИСК препоръчва Европей-
ската комисия да изготви правна и 
регулаторна рамка, която да дава 
възможност за бързо използване на 
схеми за подпомагане в процеса на 
преструктуриране. Създаването на 
нови национални органи за наблюде-
ние на уменията в сектора би могло да 
подпомогне планирането на социал-
ния преход, заетостта и уменията на 
национално и регионално равнище и 
на равнище предприятия.

Ще е необходима всеобхватна промишлена 
политика, в съчетание с балансирана 
политика в областта на климата, околната 
среда и енергетиката, която да подпомага 
прехода към електромобилност и развитието 
на свързани превозни средства и автономно 
шофиране. Водещата позиция на ЕС в 
областта на екологичните технологии може 
да осигури силно присъствие на пазара 
поради големия потенциал за растеж на 
висококачествените високотехнологични 
превозни средства. Насърчаването на 
публичните и частните инвестиции в НИРД 
ще бъде от голямо значение за европейската 
автомобилна промишленост и за МСП 
при тяхното приспособяване към новите 
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производствени цикли.

1.6 Промишлените политики 
следва да позволят на автомобилната 
промишленост да поддържа и развива 
модерна промишлена мрежа, осно-
вана на силно интегрирана верига на 
доставки във всички основни елемен-
ти на сектора, както и добре развити 
регионални автомобилни клъстери. 
Тежестта на данъчните политики 
следва постепенно да се измести от 
акцизите върху горивата към данъчно 
облагане за пътища, околна среда и 
инфраструктура.

1.7 ЕИСК подкрепя създаването 
на публично-частни партньорства с 
цел развитие на свързаните превозни 
средства и автономното шофиране 
във връзка с въвеждането на техноло-
гиите в обществените инфраструктур-
ни мрежи (автомагистрали, пътища, 
градски пътища и указателни обозна-
чения).

1.8 Значението на автомобилния 
сектор за европейската икономика, 
въвеждането на нови производствени 
тенденции, както и непрекъснатият 
мониторинг на заетостта изискват 
систематични последващи действия, 
които биха могли да се извършват от 
постоянна проучвателна група в рам-
ките на ЕИСК.

2. Контекст на европейската 

автомобилна промишленост

2.1 В момента в европейската 
автомобилна промишленост, вклю-
чително в производството на мото-
циклети1, са заети 2,3 милиона работ-
ници, които създават 8% от общата 
добавена стойност. Непряко секторът, 
който е високоиновативен, тъй като 
предоставя 20% от финансирането 
за научни изследвания в областта на 
промишлеността в Европа, осигурява 
заетост на 10 милиона души. ЕС е сред 
най-големите производители на мо-
торни превозни средства в света, а ав-
томобилната промишленост предста-
влява най-големият частен инвеститор 
в научноизследователска и развойна 
дейност (НИРД). Секторът е световен 
лидер и по отношение на продукто-
вите иновации, производствените 
технологии, висококачествения (пре-
миум) дизайн и алтернативните зад-
вижващи системи, наред с другото. В 
резултат на това една трета от леките 
автомобили в света се произвеждат 
в европейски монтажни заводи, а ав-
томобилният сектор осигурява 4% от 
европейския БВП.

2.2 До 2008 г. европейската ав-
томобилна промишленост беше дос-
тигнала рекордно ниво на продажби. 
След като беше сериозно засегнат от 
финансовата криза през 2008 г. авто-

1 Становище на ЕИСК относно 
„Индустриални промени и перспективи в 
сектора на двуколесните моторни превозни 
средства в Европа“, ОВ C 354, 28.12.2010 г., 
стр. 30.
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мобилният сектор изпита значителен 
спад в продажбите в Европа, като бро-
ят на регистрациите на автомобили в 
ЕС се сви до 12 милиона през 2013 г. 
(в сравнение с 15,7 милиона през 
2007 г.). Това доведе до затварянето на 
редица знакови заводи: на Ford в Генк, 
Белгия, на Opel в Бохум и Антверпен, 
на Nedcar в Нидерландия, на Karmann 
в Германия, на Saab в Швеция, на Fiat 
в Сицилия и на PSA в Олне, Франция. 
Продажбите се възстановяват бавно, 
но европейската автомобилна про-
мишленост е изправена пред ожесто-
чена конкуренция на цените, по-ниски 
маржове, спад в капацитета и натиск 
за намаляване на разходите.

3. Структурни предизвикател-
ства

3.1 Автомобилната промиш-
леност в момента е изправена пред 
множество икономически и социални 
предизвикателства: изменение на кли-
мата, засилваща се урбанизация, тех-
нологични смущения, глобализация, 
информационни технологии, навлиза-
щи във всички аспекти на живота на 
хората, и необходимост от преминава-
не към кръгова икономика. Тези нови 
структурни предизвикателства биха 
могли да доведат до нова промишлена 
парадигма в сектора, доминирана от 
допълващи се тенденции, като свър-
зани превозни средства, автономно 
шофиране, електрификация, задвиж-
ващи системи с ниски въглеродни 
емисии, услуги за споделено пътуване 

и др. Секторът ще трябва да се адапти-
ра към променящите се условия и да 
превърне тези предизвикателства във 
възможности.

3.2 Въздействие върху сектора 
ще окаже и продължаващата глобали-
зация. Тъй като световните продажби 
растат с 4% годишно, постепенно ще 
нарасне и делът на автомобилите, 
произведени в наскоро индустриали-
зираните страни (НИС), който вече е 
50%. Това поражда риск от премества-
не не само на производствени обекти, 
но и на центрове за НИРД и на сектора 
на доставките, като в същото време 
производители от тези бързоразви-
ващи се икономики ще се опитват да 
навлязат на европейския пазар.

3.3 С увеличението на изисква-
нията по отношение на околната 
среда (стандартите за CO2) и стан-
дартите за безопасност ще нараснат 
разходите и ще се изискват огромни 
инвестиции. По-строгите изисквания 
в областта на околната среда обаче 
ще подкрепят водещите позиции на 
Европа в екологичните технологии 
и биха могли да създадат много въз-
можности за новаторските компании 
в сектора на автомобилните части. 
Важно е да се постигне напредък в 
хармонизирането на нормативната 
уредба не само на европейско, но и 
на световно равнище.

3.4 Търсенето и потребителски-
те предпочитания се насочват към 
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по-малките автомобили с по-ниски 
маржове на печалба. Това повдига 
въпроса как да се постигнат ценови 
премии в малките сегменти. Освен 
това търсенето на автомобили е 
засегнато неблагоприятно от заста-
ряването на населението и от факта, 
че хората, достигнали пълнолетие 
в началото на 21-ви век (сега на 18 
– 34 г.), желаят в по-малка степен да 
притежават автомобил – вместо да 
притежават автомобил за удовлетво-
ряване на всяка нужда от мобилност, 
те търсят различно решение за вся-
ка конкретна нужда от мобилност2. 
Предпочитанията на потребителите 
ще бъдат значително повлияни от 
нормативната уредба: такси за за-
дръствания, емисионни норми, места 
за паркиране на достъпни цени, евен-
туални ограничения на употребата 
на двигатели с вътрешно горене в 
градовете като например дизеловите 
превозни средства и др. 

3.5 Иновациите ще доведат 
до основни промени в автомобил-
ната промишленост. Постепенното 
автоматизиране на автомобилите, 
например като част от дългосроч-
ното развитие към автомобили без 
водач, се дължи на комбинацията 
от оборудване (радари, сензори, 
транспондери, камери и т.н.) и соф-
туер (за автоматично управление на 
кормилната и спирачната уредба, 
при което софтуерът заменя водача 
2 Източник: „Automotive Landscape 2025“, 
Бъдещи възможности и предизвикателства, 
февруари 2011 г., стр. 19.

при осъществяването на връзката 
между кормилото и спирачките). 
Автомобилите ще бъдат постоянно 
свързани към интернет, сателитите за 
географско позициониране и мобил-
ните мрежи. Мобилните устройства 
ще бъдат интегрирани в информа-
ционния гръбнак на автомобила. 
Автомобилите ще бъдат оборудвани 
с информационно-развлекателни 
системи и информационни услуги за 
движението по пътищата и ще могат 
да следят състоянието на своите ра-
ботни части, както и безопасността на 
условията около тях, чрез поддържа-
не на постоянна комуникация между 
превозните средства и превозните 
средства и инфраструктурата. Всич-
ко това мотивира предприятията от 
автомобилния сектор през 2015 г. да 
сключат 16% повече цифрови сделки 
отколкото през 2011 г3. Може да се 
наложи приемането на специални 
разпоредби за автоматизираните и 
свързаните автомобили.

3.6 Тъй като автоматизираните 
превозни средства генерират ог-
ромни потоци от данни, въпроси като 
защита на данните, безопасност в 
интернет и собственост върху данни-
те пораждат необходимост от широк 
политически дебат. Още едно изклю-
чително важно предизвикателство 
е гарантирането на сигурността на 
мрежите.

3.7 След изобретяването на про-
3Източник: Dealogic, данни за януари 2011 г. – 
декември 2015 г., Стратегия и анализ.
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изводствената верига, прилагането 
на принципите за оптимизиране на 
производството, модуларизация на 
производството на части и въвеж-
дането на глобални производствени 
системи (съвместни глобални произ-
водствени платформи) автомобил-
ната промишленост вече е готова за 
нова революция: цифровизация на 
операциите, произтичаща от усъвър-
шенствана роботизация, цифрово 
интегрирани производствени систе-
ми между монтажните заводи и тех-
ните доставчици, усъвършенствани 
производствени системи, при които 
машините комуникират помежду си 
без човешки интерфейс и др. Свър-
заността и взаимодействието между 
частите, машините и хората ще пови-
ши скоростта, производителността 
и качеството и ще изведе масовото 
персонализиране на ново равнище. 
Същевременно в сектора навлизат 
нови материали: наноматериали 
(самопочистващи се бои), алуминий, 
композитни материали и въглеродни 
влакна, които изискват специални 
производствени технологии, като 
например триизмерен печат (демон-
стриран от Honda през октомври 
2016 г.).

3.8 Скандалът около мани-
пулираните данни за емисиите на 
отработени газове значително за-
сегна доверието на потребителите 
в предприятие, което посредством 
умишлена измама наруши колектив-
ните им интереси. Възстановяването 

на изгубеното доверие ще бъде про-
дължителен процес, свързан с големи 
разходи.  Необходима е следователно 
дискусия относно етичността в бизне-
са и неговата социална отговорност.

Скандалът с VW показва, че тех-
нологичните предизвикателства, 
оказващи натиск върху автомобил-
ния сектор за по-екологосъобразни 
алтернативи на задвижването, няма 
да намалеят с течение на времето. 
Значително намаляване на емисиите 
на CO2 може да бъде възможно само 
чрез пробив при електрическите ав-
томобили. Широкото им възприемане 
се възпрепятства от липсата на ин-
фраструктура за зареждане и от т.нар. 
„range anxiety“, или безпокойство у 
водача, че превозното средства няма 
достатъчно енергия, за да достигне 
дестинацията си. В следващите ня-
колко години на пазара ще навлязат 
нови участници. Цените на акумула-
торите така или иначе намаляват и 
около 2025 г. или преди това следва 
да настъпи повратен момент.

3.9 В резултат от тези тенден-
ции автомобилната промишленост 
е изправена пред голяма промяна, 
въпреки че все още не знаем кога и 
как ще се проявят тези сътресения; 
несъмнено е обаче, че обратното от-
брояване вече е започнало. Ритъмът 
ще зависи от бъдещия технологичен 
напредък, намаляването на цените 
на новите технологии, развитието на 
необходимата нормативна уредба 
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и промяната в начина на мислене 
на потребителите. Цифровизацията 
вече донесе революционни промени 
в други отрасли, като битовата елек-
троника, телекомуникациите и освет-
лението. Автомобилният сектор не е 
изключение.

4. Въздействие върху веригата 
на доставки

4.1 Глобализацията вероятно ще 
доведе до цялостно трансформиране 
на веригата на доставки в автомобил-
ната промишленост и на разпределе-
нието на добавената стойност между 
различните етапи на производстве-
ния процес. Поддържането на упра-
вленските структури, НИРД и достав-
чиците от горния сегмент в Европа 
ще бъде от съществено значение за 
бъдещето на сектора.Изключително 
важно е да се насърчават иновациите, 
технологичното развитие и приобща-
ването към света на цифровите тех-
нологии на МСП, които притежават 
специфична и много голяма тежест 
във веригата на доставки, особено в 
нейните най-ниски равнища.

4.2 Веригата за създаване на 
стойност ще се разшири, тъй като 
границите между автомобилната про-
мишленост и сектора на информа-
ционните технологии започват да се 
размиват. Информационните техно-
логии ще проникнат във всички етапи 
от веригата на доставки, а данните се 
превръщат в нова суровина.

4.3 В автомобилната промиш-
леност навлизат нови участници, 
странични за сектора: доставчици 
на мобилност, компании за ИТ, 
производители на акумулатори, 
нововъзникващи производители на 
оригинално оборудване, телекому-
никационни оператори и др. Съще-
временно от страх, че новаторите ще 
ги задминат, автомобилостроителите 
обмислят сътрудничество. Бивши 
конкуренти в сектора в световен ма-
щаб клонят към съюзяване4.

4.4 Делът на електронните 
компоненти като процент от общата 
себестойност на превозното сред-
ство се е увеличил до почти 40% 
през 2015 г. в сравнение с 20% през 
2004 г5. Производителите на ориги-
нално оборудване също ще трябва да 
преминат от стоки с механични ком-
поненти към електроника с по-висока 
добавена стойност.

4.5 Все повече и повече добаве-
на стойност ще се създава при услу-
гите за съвместно ползване на авто-
мобили и за мобилност, като мобилни 
приложения, навигация, развлечения, 
социални медии, дистанционни услу-
ги и обновяване на софтуер. Ръстът 
на приходите от услуги за мобилност 

4  Източник: The Japan Times, 14 октомври 
2016 г.
5  Източник: Boston Consulting Group, 
Ускоряване на иновациите, Новите 
предизвикателства пред производителите на 
автомобили, 2014 г., стр. 6.
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и друго съдържание ще допълни 
забавянето на ръста на приходите от 
еднократни продажби на превозни 
средства.Индустрията на автомобил-
ните части ще трябва да се адаптира 
и да насърчава нови пазарни ниши в 
сектора на информационните техно-
логии, цифровизацията и интелигент-
ните системи

4.6 Същевременно възниква 
все по-голям пазар за интелигентни 
транспортни системи: нови системи 
за пътно таксуване, нови системи за 
контрол на движението, станции за 
зареждане, комунални услуги и систе-
ми за проследяване на възможности-
те за паркиране на автомобила.

4.7 Очаква се с времето 30-40% 
от стойността в автомобилните вери-
ги за създаване на стойност да идват 
от цифрови платформи за електронна 
търговия, автономно шофиране, авто-
матизирани системи за производство, 
свързани превозни средства, навига-
ция и съвместно ползване на автомо-
били. Тъй като тези платформи упра-
вляват и контролират стратегически 
данни, отнасящи се до клиентите, те 
могат да получават монополни ренти 
и да променят властовите отношения 
в сектора. Ролята на производителите 
на оригинално оборудване може да 
се сведе само до собственост върху 
марката и договорно производство 
за компании за ИТ, а автомобилите 
биха могли да се превърнат в стоки, 
които ще се предлагат на доставчици-

те на услуги за мобилност на пазари-
те между предприятия (B2B).

5. Въпроси, свързани със зае-
тостта

5.1 Цифровизацията на работно-
то място ще окаже въздействие върху 
заетостта и необходимите умения. 
Електрическите автомобили напри-
мер ще имат по-малко сложни части 
и компоненти (напр. карбуратор, 
алтернатор, маслена помпа, водна 
помпа и др.) и ще изискват по-малко 
поддръжка, докато автономно шофи-
ране ще намали необходимостта от 
сервиз на каросерията. Това може да 
окаже значително въздействие върху 
заетостта, но също и върху верига-
та на доставки и така да доведе до 
съществено социално въздействие 
върху нискоквалифицираните ра-
ботници и автомобилните механици 
(частни гаражи, ремонтни услуги и 
др.). Пазарът на резервните части ще 
се сблъсква с по-къси вериги на дос-
тавки поради наличието на онлайн 
продажби и социални медии. Съще-
временно нарастващото използване 
на софтуер, свързаност и роботи 
най-вероятно ще увеличи търсенето 
на специалисти в областта на ИТ и 
на експерти по роботика, анализ на 
големи информационни масиви и 
разширена реалност.

5.2 Намаляването на броя на 
работните места, за които е необхо-
дима ниска и средна квалификация, 
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ще бъде частично компенсирано 
от допълнителните работни места, 
създавани в сектора на услугите за 
мобилност, в променящата се инфра-
структура за превозните средства с 
ниски въглеродни емисии и в сектора 
на енергетиката (интелигентни мре-
жи). Кръговата икономика също би 
могла да създава работни места във 
веригата на доставки в автомобилна-
та промишленост (напр. във връзка с 
рециклирането, повторното включ-
ване в производството и повторната 
употреба). 

5.3 Представителите на ръко-
водството и на работниците и слу-
жителите играят ключова роля за 
активното справяне със структурните 
промени. За да се предвидят проме-
ните, е важно ръководителите и ра-
ботниците и служителите да участват 
в социалния диалог и в обсъждането 
на дългосрочна стратегия във връзка 
с дългосрочно планиране на зае-
тостта от количествена и качествена 
гледна точка и от гледна точка на 
необходимите умения. Процесите 
на преструктуриране следва да се 
извършват по начин, който да свежда 
до минимум отрицателните социални 
въздействия и активно да подкрепя 
професионалната преквалификация 
на работната сила и бързото реин-
дустриализиране на засегнатите 
региони.

5.4 Фондовете на Европейския 
съюз (Европейският фонд за прис-

пособяване към глобализацията, 
ЕФРР, ЕСФ) следва да подкрепят в 
пълна степен насърчаването на нови 
умения и работни места, като уве-
личат максимално възможностите 
за повторно наемане на работа и 
подпомагат прехода между различни 
работни места и професии и разра-
ботването на регионални проекти за 
реиндустриализация. Осигуряването 
на подходящо развитие на компе-
тентностите и уменията на работната 
сила ще увеличи нейната пригодност 
за заетост и по този начин ще смекчи 
социалното въздействие на процеси-
те на преструктуриране.

5.5 Освен на самия процес на 
преструктуриране и преквалифика-
ция следва да се обърне надлежно 
внимание на средното и висшето 
образование на младите хора, така че 
те да се приспособят към потребно-
стите на бързо развиващата се авто-
мобилна промишленост. Образова-
нието трябва да има водеща роля за 
подготовката на специалисти за този 
сегмент на националната икономика. 
Структурните промени в сектора ще 
увеличат търсенето на висококвали-
фицирани професионални профили. 
Това изисква наличието на все пове-
че дипломирани (или притежаващи 
следдипломна квалификация) спе-
циалисти в областта на науката, инже-
нерството, математиката и информа-
ционните технологии. Предлаганото 
образование трябва да се адаптира 
към пазарните потребности с акцент 
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върху дуалното обучение както в 
областта на висшето образование, 
така и в областта на професионално-
то обучение.

5.6 За да запази водещата си 
позиция в автомобилната промиш-
леност, Европа трябва да направи 
значителни инвестиции в обучението 
и образованието. В автомобилната 
промишленост трябва да бъдат при-
влечени млади инженери и по тази 
причина научноизследователските и 
образователните центрове за високи 
постижения следва да работят заедно 
с университетите, за да планират и 
развият основните компетентности, 
които трябва да бъдат преподавани 
в университетите, като се обръща 
внимание на средносрочните/дълго-
срочните технически предизвикател-
ства в автомобилната промишленост, 
включително роботите.

6. Действаща политическа рам-
ка – планове за действие CARS 2020 и 
GEAR 20306

6.1 „CARS 2020: План за действие 
за конкурентоспособна и устойчива 
автомобилна промишленост в Евро-
па“ се опира на четири стълба: „ин-
вестиции в авангардни технологии 
и финансиране на иновациите чрез 
поредица законодателни инициативи 
и подкрепа на научните изследвания 
и иновациите; подобряване на па-
зарните условия чрез укрепване на 

6  ГД Растеж, ЕК.

вътрешния пазар и последователно 
прилагане на интелигентното регу-
лиране; повишаване на конкурентос-
пособността в рамките на световните 
пазари чрез ефективна търговска 
политика и международна хармо-
низация на нормативната уредба в 
областта на превозните средства; из-
преварващо адаптиране посредством 
инвестиции в човешки капитал и уме-
ния, както и смекчаване на социално-
то въздействие на преструктурира-
нето“. Освен това планът за действие 
има за цел до 2020 г. делът на сектора 
в БВП на ЕС да стане 20%.

6.2 В последно време целта на 
политиката на ЕС в областта на авто-
мобилната промишленост е създаване 
на вътрешен пазар за превозни сред-
ства, осигуряване на високо равнище 
на опазване на околната среда и 
безопасност, укрепване на конкурен-
тоспособността и предоставяне на 
стабилни и равнопоставени условия в 
сектора. За тази цел и за да се повишат 
конкурентоспособността и растежът 
в автомобилния сектор, Европейската 
комисия създаде GEAR 20307.

6.3 За да остане конкурентос-
пособна, европейската автомобилна 
промишленост ще трябва бързо да се 
адаптира към предизвикателствата на 
глобализацията, променящите се мо-
дели на мобилност, цифровизацията и 
очакванията на потребителите. Евро-
па вече не е абсолютен лидер по отно-
7  Решение C(2015)6943 на Комисията от 19 
октомври 2015 г.
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шение на регулаторните стандарти и 
ползите от достъпа до нейния пазар, 
произтичащи от споразуменията за 
свободна търговия и многостранните 
рамки, все повече се оспорват.

6.4 Групата на високо равнище 
GEAR 2030 ще съсредоточи дейността 
си в три области: адаптиране на ве-
ригата за създаване на стойност към 
новите глобални предизвикателства; 
автоматизирани и свързани превозни 
средства; търговия, международна 
хармонизация и конкурентоспособ-
ност в световен мащаб. Тъй като 90% 
от пътнотранспортните произшествия 
се дължат на човешка грешка, пътната 
карта за автоматизирани и свързани 
превозни средства би могла да спо-
могне за драстично намаляване на 
смъртните случаи по пътищата.

6.5 Чрез справяне с новите све-
товни предизвикателства във верига-
та на доставки, европейските автомо-
билостроители биха могли да укрепят 
технологичното си лидерство, което е 
подложено на конкуренцията на бър-
зо развиващите се пазари.

7. Финансиране и финансови 
въпроси

7.1 Усилията на ЕС следва да 
се съсредоточат върху сключването 
и прилагането на преференциални 
търговски и инвестиционни споразу-
мения. Това ще улесни европейските 
дружества да получат достъп до трети 

пазари и да продължават да се въз-
ползват от икономиите от мащаба. 
Благодарение на своята специализа-
ция в производството на високока-
чествени и високотехнологични пре-
возни средства, ЕС разполага с големи 
експортни излишъци в автомобилния 
сектор.

7.2 Глобалната техническа хар-
монизация, общите технически из-
исквания (рамка на ИКЕ на ООН) и т.н. 
могат да спомогнат за намаляване на 
разходите за развойна дейност и за 
избягване на дублирането на админи-
стративните процедури. Хармониза-
цията и стандартизацията са ключови 
фактори за укрепване на конкурентос-
пособността на автомобилната про-
мишленост на ЕС.

7.3 Комисията отпусна над два 
пъти повече средства за сътрудни-
чество в областта на научните изслед-
вания и иновациите в автомобилния 
сектор за периода 2014 – 2020 г. 
Финансирането е насочено главно 
към екологичните превозни средства, 
декарбонизацията на конвенцио-
налните двигатели, безопасността и 
инфраструктурата за информационни 
технологии. Целта е да се запази по-
зицията на ЕС на технологичен лидер 
в автомобилния сектор. Иновациите 
трябва да бъдат насърчавани на всич-
ки равнища на веригата на доставки. 
Технологичните смущения налагат 
промишлените отрасли да поддър-
жат високи равнища на инвестиции в 
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НИРД, инженерство и разработване на 
продукти. Следователно от решаващо 
значение за бъдещето на сектора е 
наличието на значително, ефективно 
и координирано финансиране. Следва 
да се насърчава и укрепва финанси-
ране по линия на „Хоризонт 2020“, 
Инициативи за зелени превозни сред-
ства, COSME, съвместно предприятие 
„Горивни клетки и водород“ и публич-
но-частните партньорства (ПЧП) като 
„Фабрики на бъдещето“. Следва да се 
предвиди ПЧП за автономно шофира-
не. По-голяма подкрепа за развитието 
на интелигентни транспортни системи 
е от съществено значение за бъде-
щето на европейската автомобилна 
промишленост.

7.4 Електрификацията е вероятно 
е на ръба на пробив в решаването на 
проблемите, свързани с опасенията 
за автономността и достъпността. 
Използването на електрически авто-
мобили може да бъде подпомагано в 
голяма степен от:

7.4.1 Предварителни стимули, 
които покриват ценовата разлика в 
сравнение с автомобилите с двигател 
с вътрешно горене (ДВГ) например 
субсидии, данъчни облекчения, връ-
щане на ДДС;

7.4.2 Нефинансови стимули като 
приоритетни пътни ленти, достъп до 
централните райони на градовете, 
преференциални места за паркиране;

7.4.3 Публично и частно финан-
сиране на зареждането на батерии 
и хармонизиране на стандартите за 
инфраструктурата за зареждане.

8. Предизвикателства, свързани 
с промишлената политика и околната 
среда

8.1 Автомобилната промишле-
ност ще трябва да изиграе своята роля 
за декарбонизацията на транспорта и 
да допринесе за създаването на нор-
мативна уредба по отношение на CO2 
и стандарти в областта на околната 
среда. Все пак способността за пре-
доставяне на решения за търсенето на 
транспорт с ниски въглеродни емисии 
ще подобри конкурентоспособността 
на сектора.

8.2 За да се подпомогне промиш-
леността в този преход и да се запази 
силна и процъфтяваща автомобилна 
промишленост в Европа, са необхо-
дими ясни дългосрочни пътни карти, 
така че да се уважи необходимостта 
от този изключително комплексен 
сектор, с неговата разширена верига 
на доставки. Важно е да се инвестира в 
планирането на сигурността и целите 
в тази връзка да бъдат постигнати по 
начин, който е ефективен от гледна 
точка на разходите. Това може да ста-
не, като се създадат положителни вза-
имодействия между целите в областта 
на околната среда, насърчаването на 
инвестициите, засилването на инова-
циите, запазването на технологичното 
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лидерство и като се генерира по този 
начин положително въздействие вър-
ху заетостта.

8.3 Емисиите от автомобилния 
транспорт продължават да бъдат 
основният източник на замърсяване 
на въздуха. На транспортния сектор 
в Европейския съюз се падат 23% от 
емисиите на CO2, като 72% се отделят 
от автомобилния транспорт8. Пора-
ди това са необходими амбициозни 
стандарти за емисиите от автомо-
билната промишленост. Те следва да 
бъдат постигани, без да се застрашава 
конкурентоспособността на сектора. 
Следва да бъдат използвани взаимо-
действията между електрификацията 
и енергийната политика, например 
чрез свързване на акумулаторите към 
слънчева енергия, произвеждана в 
домашни условия, за да се избегне 
увеличаване на търсенето на енергия 
от изкопаеми горива вследствие на 
електрификацията. Вероятно ще се 
наложи стабилно да се увеличи делът 
на възобновяемите енергийни източ-
ници.

8.4 За да намали своя екологичен 
отпечатък, автомобилната промишле-
ност ще трябва да възприеме основан 
на жизнения цикъл подход към своя 
производствен процес чрез развитие-
то на кръгови бизнес модели и насър-
чаването на годността за рециклиране 

8  Европейска комисия, „Енергетиката на ЕС 
в цифри 2010: емисии на CO2 по сектори“, 
генерална дирекция „Енергетика и транспорт“, 
Брюксел, 2010 г.

и повторната употреба на части, ме-
тални и полимерни компоненти, аку-
мулатори, благородни метали и пласт-
маси. Трябва също така да се развива 
рециклирането на смесени материали 
(композитни материали), които все 
повече ще се използват в превозните 
средства, във връзка с тенденцията за 
намаляване на теглото им.

8.5 По-строгите изисквания от-
носно емисиите на CO2 повишиха тър-
сенето от страна на потребителите и 
увеличиха броя на правителствените 
програми за стимулиране на елек-
трическите превозни средства, което 
означава, че електрификацията е 
засегнала веригата на доставки в ав-
томобилната промишленост, а също и 
технологиите на основата на водород, 
макар и по не толкова осезаем начин. 
Във връзка с това пазарният дял на 
електрическите превозни средства 
(включително хибридите) постепенно 
се увеличава.

Брюксел, 30 януари 2017 г.

Lucie Studničná
Председател на Консултативна коми-
сия по индустриални промени
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Предговор 
 

 
Обзорът е подготвен в „Българската асоциация на електротехниката и 

електрониката“ (БАСЕЛ). Цел на обзора е чрез използване на обобщени статистически 
данни и индивидуална информация за отделни предприятия да се покаже обективна 
картина на състоянието на отрасъла „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“ в 
България. Този отрасълът е важен за икономиката на страната, тъй като създава 
съществена част от промишлената продукция (над 4 млрд. лева годишно), осигурява 
работа на значителен персонал (над 40000 заети) и е водещ в структурата на износа (9,7% 
през 2016 г.). Голяма част от продукцията на „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“ 
влиза като полуфабрикати в междинното потребление на отрасли като машиностроене, 
автомобилостроене и други. Редица продукти на отрасъла са средства за автоматизация, 
които повишават производителността на всички икономически дейности. 

 
Обзорът се състои от два раздела, които се различават по методологическия подход 

и по използваните източници на данни.  
 
Първият раздел, наречен условно „Поглед от далеч“, се основава само на обобщени 

данни от EUROSTAT, статистическия орган на Европейския съюз (ЕС). Показателите се 
базират на приетия в ЕС класификатор на икономическите дейности NACE rev2  
(в България КИД 2008). Разгледани са две групи показатели: 

 Показатели, показващи състоянието на отрасъла в настоящия момент - структура 
на отрасъла, обем на производството, дял на отрасъла в обработващата 
промишленост, структура на стойността на продукцията, брой на персонала; 

 Показатели, показващи тенденциите за развитие в близко бъдеще - годишен темп 
на оборота на отрасъла и общо изменение за периода от 2007 до 2015 г. 

 
За всеки показател е направено сравнение на България с другите страни и със 

средните стойности в ЕС. 
 
Вторият раздел, наречен условно „Поглед от близо“, се основава само на данни от 

вътрешни източници в България - Търговския регистър, бази данни на недържавни 
институции, информация от непосредствени контакти с предприятията и от техните 
сайтове в интернет. Съставена е база данни на предприятия в отрасъла и от нея са 
получени обобщени показатели. Отрасълът е структуриран с отчитане на специфичните 
особености у нас. Идентифицирани са предприятията с чуждестранни инвестиции и за тях 
отделно са изчислени агрегирани показатели. Използваният във втория раздел подход не е 
прецизен от гледна точка на регламентите на статистиката, но той дава възможност да се 
идентифицират специфични особености, характерни за България. Обърнато е внимание на 
износа на отрасъла, който за 2016 г. е водещ за страната. 
 
 Двата подхода при съставянето на обзора дават непротиворечиви и допълващи се 
картини на отрасъла „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“ в България. Разликите в 
агрегираните показатели се обясняват с: 

 Данните от EUROSTAT са за 2014 г. и 2015 г., а показателите в базата данни на 
БАСЕЛ са за 2015 и 2016 г. 

 Базата данни на БАСЕЛ тълкува обхвата на отрасъла по-широко, отколкото 
класификатора на икономическите дейности КИД2008. 
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1. Представяне на отрасъла в България и Европейския съюз по данни от 
EUROSTAT 
 
1.1.  Позиция на отрасъла в преработващата промишленост на Европейския съюз 
 

„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“ е един от водещите отрасли в 
Европейския съюз (ЕС). Мястото на отрасъла сред водещите отрасли на преработваща 
промишленост на ЕС е показано на фиг. 1-1., фиг.1-2. и фиг.1-3. 
 
Фиг. 1-1.  Продукция по отрасли в преработващата промишленост, 2014 г., млрд. € 
 
 

 
 
Фиг. 1-2.  Добавена стойност по водещи отрасли в преработващата промишленост,  
                  2014 г., млрд. € 
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Фиг. 1-3.  Брой заети по отрасли в преработващата промишленост, 2015 г. 

 
 
 

„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“ е на четвърто място по стойност на 
продукцията и по брой заети в преработващата промишленост на ЕС. Голяма част от 
продуктите влиза като полуфабрикати в междинното потребление при производство на 
машини, автомобили и други изделия. Този отрасъл произвежда средства за 
автоматизация за всички други отрасли, като с това съществено допринася за повишаване 
на производителността на труда.  

 
Обединяването на електротехниката и електрониката в един отрасъл е традиционно 

за националните браншови организации в Западна Европа. Това се отнася и за 
ORGALIME, най-голямата европейска организация на индустрията (10,5 млн. заети лица и 
оборот 1800 милиарда €). ORGALIME обхваща следните отрасли: „Електротехника и 
електроника“; „Машини и оборудване“; „Металообработване и метални изделия“.  

 
През 2008 г. ORGALIME създаде постоянна работна група от експерти, наречена 

ELECTRA (http://www.orgalime.org/page/electra), която изготви и публикува два анализа 
за състоянието на отрасъла с предложения до ръководните органи на ЕС за ускоряване на 
развитието му.  

• „20 препоръки за растеж и инвестиции до 2020 г. и след това“ (2008 г.) 
• „Умният свят“ (2012 г.) 

 
Названието ELECTRA започна да се използва като съкратено наименование на 

отрасъла „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“. 
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По задание на Европейската комисия консорциум от консултантски компании 
изработи и публикува на 16.02.2016 г. аналитичен доклад „Изследване на 
конкурентоспособността на електротехническата и електронна индустрия“ 
(http://ec.europa.eu/growth/publications/index_en.htm?tpa=1043). В доклада е предложено 
ново название на отрасъла – „Електротехническа и електронна инженерна индустрия“ 
(Electrical and Electronic Engineering Industry – EEI) и нова структура, състояща се от 
три раздела: 

 
 Електротехническо инженерство (EE1) 
 Електронно инженерство (EE2) 
 Електротехнически и електронни компоненти (EE3) 

 
Електротехническа и електронна инженерна индустрия в ЕС е експортно 

ориентирана. Нейният експорт обхваща 35% от общата индустриална продукция, докато 
средно за преработващата промишленост в ЕС този дял 25%. 

 
Определено е мястото на европейската Електротехническа и електронна 

инженерна индустрия в света. Дяловете на този отрасъл и неговите раздели в световната 
търговия по водещи страни и региони през 2012 г. са следните: 
 
 

Страна / регион 
Дял в световната търговия в % 

EEI EE1 EE2 EE3 

Китай 27 16,3 29,0 14,3 

ЕС 10 15,7 8,9 4,3 

САЩ 8 7,6 7,2 9,6 

Япония 5 6,3 2,4 9,1 

Южна Корея  2,8 3,3 7,5 

Тайван  2,2 1,3 9,9 
 

Европейският съюз заема водещо място в света в раздела „Електротехническо 
инженерство“ (EE1). Този раздел е тясно свързан с транспортното машиностроене, където 
ЕС е световен лидер. Продукцията и експорта показват тенденция за нарастване през 
последните години. 
 

Раздел „Електронно инженерство“ (EE2) в ЕС се отличава структурно от този в 
основните конкуренти. В ЕС компютрите заемат около 10%, а в САЩ и азиатските страни 
този дял е значително по-висок. 

 
Дялът на продукцията и добавената стойност в раздел „Електротехнически и 

електронни компоненти“ (EE3) в ЕС е значително по-малка, отколкото в основните 
конкуренти 
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1.2.  Структура на отрасъла 
 

Статистическата информация за отрасъла е достъпна в  базата данни на 
статистическия орган на Европейския съюз EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat),  
която се попълва с информация от националните статистически органи. В настоящия 
материал са използвани данни от раздела Structural Business Statistic. Последните данни за 
показателите „Добавена стойност“ и „Разходи за персонала“ са за 2014 г., а за всички 
останали показатели – 2015 г. За някои страни (Кипър, Люксембург, Малта) няма пълни 
данни и те не са включени в сравняването. 

 
Информацията в базата на EUROSTAT е структурирана на основа на европейския 

класификатор на икономически дейности NACE Rev2 (в България КИД2008). Отрасълът 
влиза в сектор (първо ниво)  C - преработваща промишленост. Включва два раздела 
(второ ниво):  
26 -  Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 
продукти 
27 -  Производство на електрически съоръжения 

 
За по голяма прегледност тези два раздела ще бъдат наименувани в обзора 

съкратено „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“ 
 
Табл. 1-1.     Структура на отрасъла в КИД2008 
 

Код Съдържание на раздел и клас 

26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти 

26.11 Производство на електронни елементи 
26.12 Производство на монтирани печатни платки 
26.20 Производство на компютърна техника 
26.30 Производство на комуникационна техника 
26.40 Производство на битова електроника 
26.51 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация 
26.60 Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати 
26.70 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника 
26.80 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани 
27 Производство на електрически съоръжения 
27.11 Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори 

27.12 Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа 
енергия 

27.20 Производство на акумулаторни батерии и акумулатори 
27.31 Производство на кабели от оптични влакна 
27.33 Производство на електрически проводници и кабели 
27.33 Производство на електроинсталационни изделия 
27.40 Производство на лампи и осветители 
27.51 Производство на битови електроуреди 
27.52 Производство на неелектрически битови уреди 
27.90 Производство на други електрически съоръжения 
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Разделите включват групи (трето ниво, три цифри), а те класове (четвърто ниво, 
четири цифри). В настоящия материал са използвани статистическите данни по раздели и 
класове. 
 

Клас „27.52 Производство на неелектрически битови уреди“ не е свързан с 
отрасъла  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“ и не е включен в статистическите 
показатели. 

 
 
 

 
1.3.  Съотношение на разделите и групите в отрасъла по страни 
 

Статистически данни за разделите и класовете в отрасъла се съдържат в 
Приложения 1.3 и 1.4. Диаграма на съотношението на сумарните годишни обороти на 
предприятията в двата раздела е показана на фиг.1-4. Средно за ЕС двата раздела са 
приблизително равностойни. В силно развитите страни на Западна Европа също няма 
големи различия. „С27 Електротехника“ преобладава съществено в страните Словения, 
Испания, България и Гърция. „С26 Електроника“ преобладава в Ирландия, Холандия, 
Финландия, Естония и Унгария. По правило равностойни отраслови структури може да 
има в развити страни с големи вътрешни пазари и/или гарантиран достъп до големи 
международни пазари (напр. Германия). Това е трудно изпълнимо за малки страни и 
затова не може да се твърди, че структурната неравностойност по правило е отрицателна 
характеристика. Потенциална опасност в такива случаи е, че при загуба на пазарите за 
силно развитата структурна единица отрицателният ефект върху икономиката като цяло е 
по-силен, отколкото при равномерно развита структура. 

 
 Причините за структурната неравностойност на разделите в отрасъла са 

специфични за всяка страна: 
 Словения – запазени традиция и нови инвестиции в производството на битови 

електроуреди; 
 България – силен спад на производството на битова електроника, компютри с общо 

предназначение и комуникационна техника 
 Финландия – собствени инвестиции и активна развойна дейност в производството 

на мобилни телефони; 
 Ирландия, Естония и Унгария – съществени чуждестранни инвестиции в 

електрониката; 
 

Данните за оборота по класове за двата раздела поотделно в Европейския съюз 
(ЕС) и България са показани в Приложение 1.4. Поради изисквания за конфиденциалност 
данните на ЕВРОСТАТ за ЕС и за другите страни в ЕС не са пълни, което не дава 
възможност за сравнение. На фиг.1-5 и фиг.1-6. са показани диаграми на дяловете на 
класовете в България. 
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Фиг. 1-4.   Дялове на разделите „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“ в 
                   сумарния оборот на отрасъла, 2015 г. в % 
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Фиг. 1-5.  Дялове на класовете в оборота на раздел „С26 Електроника“  
                  в България по данни на ЕВРОСТАТ за 2014 г., % 
 

 
 

Съгласно указанията в класификатора КИД2008 класът 26.51 със съкратеното 
наименование „Измервателни апарати“ включва практически всички средства за 
автоматизация на производствени процеси, за които няма място в другите класове  
 
Фиг. 1-6.   Дялове на класовете в оборота на раздел „С27 Електротехника“ 
                  в България по данни на ЕВРОСТАТ за 2014 г., % 
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1.4. Оборот в отрасъла по страни 
 

Данните за оборота в разделите на отрасъла по страни се съдържат в Приложение 
1.3. На фиг. 1-7 и 1-8. са показана класациите на страните по оборот съответно на раздел 
„С26 Електроника“ и на раздел „С27 Електротехника“. Германия е лидер и в двете 
класации със съответно приблизително два и три пъти по-голям оборот от следващите на 
второ място Холандия и Италия. 

 
 

Фиг. 1-7.   Класация на страните в ЕС по оборот в раздел „С26 Електроника“  
                   за 2015 г., млн. € 
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Фиг. 1-8.   Класация на страните в ЕС по оборот в раздел „С27 Електротехника“ 
                   за 2015 г., млн. € 
 

 
 
 
1.5.  Позиция на отрасъла в преработващата промишленост по страни 

 
Абсолютните стойности на оборотите в разделите „С26 Електроника“ и 

„С27 Електротехника“ не показват приноса им за икономиката на страните. Това може да 
се установи при сравняване на дяловете на оборотите на тези раздели в общия оборот на 
преработващата промишленост за съответната страна (фиг. 1-9. и фиг. 1-10.) 
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Фиг. 1-9.   Дял на оборота на раздел „С26 Електроника“ в общия оборот на 

              преработващата промишленост, 2015 г. в % 
 

 
 
 Значителния дял на „С26 Електроника“ при някои страни се дължи до голяма 
степен на следните производства: 

 Финландия и Швеция –мобилни телефонни апарати, собствени разработки 
 Естония – чуждестранни инвестиции в производство на персонални компютри и 

комуникационна техника 
 Унгария – битова електроника 
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Фиг. 1-10.   Дял на оборота на раздел „С27 Електротехника“ в общия оборот на 

              преработващата промишленост, 2015 г. в % 
 

 
 

Раздел „С27 Електротехника“ има съществен дял в преработващата промишленост 
в България, по-висок от средния за ЕС и сравним със страни като Италия, Румъния, 
Полша, Хърватска, Словакия. 

 
Дяловете на двата раздела в отрасъла в преработващата промишленост се променят 

в последните години. Тази промяна е показана на фиг. 1-11. и фиг. 1-12. за България и 
средно за ЕС. 
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Фиг.1-11.  Дял на оборота на раздел „С26 Електроника“ в общия оборот  
                    на преработващата промишленост в % за България и ЕС по години 
 

 
 
 
Фиг. 1-12. Дял на оборота на раздел „С27 Електротехника“ в общия оборот  
                   на преработващата промишленост в % за България и ЕС по години 

 
 
 

Дялът на раздел „С26 Електроника“ в ЕС спада от 2007 до 2013 г. с около 1%, след 
което следва стръмно нарастване. В България той запазва същото ниво. 

 
Дялът на раздел „С27 Електротехника“ в ЕС приблизително запазва нивото си през 

последните  години. В България той нараства с около 2% и надвишава този в ЕС. 
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1.6.  Изменение на оборота на отрасъла по години. 
 
 Данните за оборота в разделите на отрасъла  по страни и по години се съдържат в 
приложения 1.5 и 1.6. На фиг. 1-13. и фиг. 1-14. е показан оборота по раздели и по години 
общо в Европейския съюз (ЕС) и в България. 
 
Фиг. 1-13.   Оборот в раздели „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“  
                     в Европейския съюз по години, млн. € 
 

 
 
 
Фиг. 1-14.   Оборот в раздели „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“  
                     в България по години, млн. € 
 

 
 
 Раздел „27 Електротехника“ в ЕС поддържа приблизително постоянно ниво на 
оборота, докато в България показва значително нарастване. Оборотът в раздел „26 
Електроника“ в ЕС спада силно до 2013 г., което освен с общата криза през 2009 г. е 
свързано с изнасянето на производства в азиатски страни. След 2013 г. започва стръмно 
нарастване, което вероятно означава край на този процес. 
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На фиг1-15. и фиг.1-16. са показани диаграми за общото изменение на оборота в 
2015 г. спрямо 2007 г. в %. За долна граница е избрана 2007 г., защото за редица страни  в 
базата на ЕВРОСТАТ липсват данни за предходни години. 
 
 
Фиг. 1-15. Изменение на оборота в раздел „С26 Електроника“ в 2015  спрямо  2007 г.  
                  по страни в % 
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Фиг. 1-16.  Изменение на оборота в раздел „С27 Електротехника“ в 2015 г.  
                    спрямо  2007 г. по страни в % 
 

 
 
 
България е сред страните с нарастване и в двата раздела. В раздел 

„С27 Електротехника“ България е водеща страна в ЕС по прираст за периода.  
 
 Прави впечатление изключителното нарастване на оборота в раздел 
„С26 Електроника“ в Естония. То се дължи на масирани чуждестранни и вътрешни 
инвестиции. 
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1.7. Категории предприятия в отрасъла според броя на заетите в тях 
 
 Приложение 1.7. съдържа показатели за категориите предприятия според броя на 
заетите в тях. Заетите лица включват както наетите лица (ангажирани по договор и 
получаващи възнаграждение за положения труд) така и самонаетите (еднолични 
собственици и съсобственици, семейни работници, надомни работници и др.). В 
настоящия раздел ще бъде оценен дялът на категориите предприятия в общия брой 
предприятия, в общия брой заети лица и в общия оборот за 2014 г. Това ще бъде 
направено за преработваща промишленост ( С), раздел „С26 Електроника“ и раздел 
„С27 Електротехника“. Ще бъдат използвани приетите у нас наименования на 
категориите: 

 големи предприятия   ≥250 заети 
 средни предприятия  50-249 заети 
 малки предприятия  10-49 заети 
 микро предприятия  0-9 заети 

 
В табл. 1-2. е показан дялът на категориите в общия брой предприятия в %. Дялът 

на микро предприятията в общия брой предприятия в ЕС е по-голям от този в България. 
Най-нисък е този дял в раздел „С27 Електротехника“ в България 

 
Табл. 1-2.  Дял на категориите предприятия в общия брой предприятия 
 

Категория 
ЕС България 

С C26 C27 С26+С27 С C26 C27 С26+С27 
Всички 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Големи 1% 2% 2% 2% 1% 2% 4% 3% 
Средни 3% 6% 6% 6% 6% 10% 11% 10% 
Малки 13% 17% 17% 17% 18% 23% 25% 24% 
Микро 83% 75% 76% 76% 75% 66% 61% 63% 
 

Диаграмата на фиг. 1-17.  показва дялът на категориите в общия брой заети лица в 
%. Дялът на големите предприятия в България е по-малък от този в ЕС, особено в раздел 
„С26 Електроника“. 
 
Фиг. 1-17.  Дял на категориите предприятия в общия брой заети лица 
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5% 3% 3% 4% 6% 3%

11% 8% 9% 12%
24%
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18% 20%
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23%
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71% 68%

58%

21%

66%

ЕС С ЕС C26 ЕС C27 БГ С БГ C26 БГ C27

Диаграмата на фиг. 1-18. показва дялът на категориите в общия оборот в %. Дялът 
на големите предприятия в раздел „С26 Електроника“ в България е значително по-малък. 

 
 

Фиг. 1-18.  Дял на категориите предприятия в общия оборот 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общото заключение за дяловете на категориите предприятия е следното. В 

България има по-малко по брой микропредприятия, отколкото в ЕС. Големите 
предприятия са повече по брой, но ангажират по-малко заети лица и реализират по-малък 
оборот. Това се отнася особено за раздел „С26 Електроника“. От данните в Приложение 
1.8 може да се изчисли, че средният списъчен състав на едно голямо предприятие от този 
раздел в ЕС е 872 заети, а в България – 369 заети. В раздел „С27 Електротехника“ 
средният списъчен състав на едно голямо предприятие е 920 в ЕС и 623 в България. 
 
 
1.8. Структура на стойността на продукцията 
 
 Изходната информация се съдържа в Приложение 1.8. Стойността на продукцията 
съдържа междинно потребление (стоки и услуги, купени от други компании) и добавена 
стойност. Добавената стойност включва разходи за персонала и брутен опериращ 
излишък.  
 

Дяловете на тези компоненти в продукцията в ЕС и България общо за 
преработващата промишленост (С) и за разделите „С26 Електроника“ и „С27 
Електротехника“ са показани на фиг. 1-19. 
 
 
  

Големи 
 
 
 
 
 

Средни 
 
 

Малки 
Микро 



51

О
БЗ

О
Р 

20 
 
Фиг. 1-19.    Структура на стойността на продукцията в сектор „С Преработваща 
промишленост“ и в раздели „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“, 2014 г. 
 

 
 
 . Дялът на разходите за персонала в България е по-малък от този в ЕС. Брутният 
опериращ излишък в раздел „26 Електроника“ в България е по-висок, което е съчетано с 
по-нисък дял на междинното потребление (по-малка консумация на външни стоки и 
услуги). 
 
 Стойностите на дяловете са сравнително постоянни през последните години. 
Промените от 2005 до 2014 г. са под 1%, с изключение на делът на разходите за персонала 
в раздел „26 Електроника“, където има нарастване съответно с 4,7% в ЕС и 6,5% в 
България. 
 
 
 
1.9.  Производителност и трудово възнаграждение 
 

Сравнени са измененията по години на следните показатели: 
 
                     Добавена стойност (млн. €) 
Производителност (хил. €) =                                                        x 1000      
                                   Брой заети 
 
                        Разходи за персонала (млн. €) 
Трудово възнаграждение (хил. €)  =                                                          x 1000             
                                                   Брой заети 
 
                    Трудово възнаграждение   
Разходи за персонала в добавената стойност (%) =                                                      x 100   
               Производителност 

 
Изходните числови стойности на показателите се съдържат в Приложение 1.8.  

Сравнението е направено общо за сектор „С Преработваща промишленост“ и за раздели 
„С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“. Включени са средните показатели за 
Европейския съюз и за България. На фиг. 1-20. до фиг. 1-25. са показани диаграми на 
гореспоменатите показатели със стойности по години.  

 

73,8% 69,8% 67,6%
80,2%

57,9%
76,9%

16,9% 20,7% 23,7%
10,1%

18,3%

12,5%

9,3% 9,5% 8,7% 9,8%
23,8%

10,6%

ЕС С ЕС С26 ЕС С27 БГ С БГ С26 БГ С27
Брутен опериращ 

излишък % 
 

Разходи за 
персонала % 

 
 
 
 

Междинно 
потребление % 



52

О
БЗ

О
Р 

21 
 
Фиг. 1-20.      Сектор „С Преработваща промишленост“ в ЕС.  Производителност, 
трудово възнаграждение и дял на разходите за персонала в добавената стойност 
 

 

 
 
 
Фиг. 1-21.     Сектор „С Преработваща промишленост“ в България. 
Производителност, трудово възнаграждение и дял на разходите за персонала в 
добавената стойност 
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Фиг. 1-22.        Раздел „С26 Електроника“ в ЕС.  Производителност, трудово 
възнаграждение и дял на разходите за персонала в добавената стойност 
 

 

 
 
 
Фиг. 1-23.      Раздел „С26 Електроника“ в България.  Производителност, трудово 
възнаграждение и дял на разходите за персонала в добавената стойност 
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Фиг. 1-24.        Раздел „С27 Електротехника“ в ЕС.  Производителност, трудово 
възнаграждение и дял на разходите за персонала в добавената стойност 
 

 

 
 
 
Фиг. 1-25.        Раздел „С27 Електротехника“ в България.  Производителност, трудово  
възнаграждение и дял на разходите за персонала в добавената стойност 
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Трудовото възнаграждение нараства почти линейно на всички диаграми. 
Производителността показва спад през кризисната 2009 г., по-голям в Европейския съюз, 
отколкото в България.  

 
За оценка на тенденциите през следващите години ще бъдат сравнени показателите 

за 2005 г. и 2014 г. (табл. 1-3). 
 
 

Табл. 1-3.       Показатели „Трудово възнаграждение“ и  „Производителност“ в  
                         Европейския съюз и България в 2005г. и в 2014 г. 
 

  Сектор, раздел 2005 г.     2014 г.  
Трудово възнаграждение = Разходи за персонала / Зает     (хил. €) 

ЕС 
С Преработваща промишленост 30,9 36,8 
С26 Електроника 40,4 49 
С27 Електротехника 38,7 43,9 

БГ 
С Преработваща промишленост 2,3 5 
С26 Електроника 3,1 7,8 
С27 Електротехника 2,6 7,1 

Производителност = Добавена стойност / Зает       (хил. €) 

ЕС 
С Преработваща промишленост 48,8 57,2 
С26 Електроника 63,6 71,4 
С27 Електротехника 52,6 60,1 

БГ 
С Преработваща промишленост 5 9,9 
С26 Електроника 9 17,9 
С27 Електротехника 5,1 13,2 

 
Отношенията на средните показатели на Европейския съюз и България за 2005 г. и 

2014 г. са показани в табл. 1-4. За този период от 9 години те намаляват приблизително 
два пъти, като в разделите С26 и С27 намалението е по-силно, отколкото общо за 
преработващата промишленост.  

 
 

Табл. 1-4.   Отношение на показателите „Трудово възнаграждение“ и  
                     „Производителност“ в Европейския съюз и България в 2005г. и в 2014 г. 
 

Сектор, раздел 2005 г. 2014 г. 

Трудово възнаграждение ЕС / Трудово възнаграждение БГ 
С Преработваща промишленост 13,4 7,3 
С26 Електроника 13,2 6,3 
С27 Електротехника 14,9 6,2 

Производителност ЕС / Производителност БГ 
С Преработваща промишленост 9,8 5,8 
С26 Електроника 7,1 4,0 
С27 Електротехника 10,3 4,6 
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В табл. 1-5 са показани разликите в показателите в ЕС и България в абсолютна 
стойност (хил. €). Може да се допусне, че в следващите години показаната на диаграмите 
тенденция за линейно нарастване на показателите в периода 2007 -2014 г. ще се запази със 
същата стръмност. В такъв случай при линейна екстраполация само при показателя 
„Производителност“ за раздели „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“ е възможно 
доближаване до показателите в ЕС. При показателя „Трудовото възнаграждение“ 
разликите ще се увеличават. 
 
 
 
Табл. 1-5.  Разлика в хил. € на показателите „Трудово възнаграждение“ и  
                  „Производителност“ в Европейския съюз и България в 2005г. и в 2014 г. 
 

Сектор, раздел 2005 г. 2014 г. 
Трудово възнаграждение ЕС - Трудово възнаграждение БГ (хил. €) 

С Преработваща промишленост 28,6 31,8 
С26 Електроника 37,3 41,2 
С27 Електротехника 36,1 36,8 

Производителност ЕС - Производителност БГ (хил. €) 
С Преработваща промишленост 43,8 47,3 
С26 Електроника 54,6 53,5 
С27 Електротехника 47,5 46,9 
 
 
 В настоящия момент България изостава в показателите „Трудово възнаграждение“ 
и „Производителност“ не само от средните показатели на ЕС, но и от страните на 
Централна и Източна Европа. Сравнителни диаграми за сектора „С27 Електротехника“ са 
показани на фиг. 1-26 и фиг. 1-27.    
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Фиг. 1-26.       С27  Електротехника. Страни в ЦИЕ 

             Годишни разходи за персонал на един зает в хил. € 

 
 
 
 

Фиг. 1-27.     С27  Електротехника. Страни в ЦИЕ.  
           Годишна добавена стойност на един зает в хил. € 
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1.10. Инвестиции в отрасъла  
 

Данните за инвестициите в отрасъла са показани в Приложение 1.9. Включени са 
три показателя: инвестиции в дълготрайни материални активи (ДМА); инвестиции в 
машини и оборудване; инвестиции на един зает. Последният от тези показатели общо за 
разделите С26 и С27 е показан на диаграмата на фиг. 1-28. 
 
 

Фиг. 1-28.  Инвестиции на един зает в отрасъл „С26+С27 Електроника и  
                    електротехника“, 2014 г., хил. € 
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2.  Представяне на отрасъла в България по данни от вътрешни  
     източници  
 
2.1.  Структура на отрасъла в България. Национални особености 
 
 В раздел 1 беше показана сравнителна информация за отрасъла в България, 
получена от базата данни на EUROSTAT. Това е „поглед от далеч“, при който се виждат 
общи закономерности, но не и специфични подробностите. Стриктното прилагане на 
структурните единици на европейския класификатор при представянето и анализа на 
отрасъла в някои случаи не дава възможност да се идентифицират характерни за България 
показатели и тенденции.  
 
 През последните години българските фирми често променяха своята продукция. 
При това те не винаги отразяваха правилно промените в кодовете на дейността. Поради 
тази причина информацията в базите данни на статистическите органи не е напълно 
достоверна. 
  

Продукцията на много фирми е разнородна и попада в различни класове на 
КИД2008. Не винаги е ясно кой е преобладаващия клас, а понякога това се променя бързо 
дори и в рамките на една година.  

 
За някои групи и класове в настоящия момент практически няма съответни 

български предприятия. Това са: 
 Производство на битова електроника (26.4) 
 Производство на магнитни и оптични носители (26.8) 
 Производство на компютри с общо предназначение (част от 26.2) 

 
Класификаторът КИД 2008 допуска производители на електрически и електронни 

изделия да бъдат регистрирани в други отрасли. Това са  
 29. Производство на автомобили   29.31 Електронни и електрически части за 

автомобили 
 32. Производство, некласифицирано другаде     32.5  Медицински и зъболекарски 

инструменти и средства („Производство на лабораторни уреди и апарати .......“) 
 
Съществуват немалък брой малки и средни български предприятия, чиято 

преобладаваща дейност е доставка на електрическо и електронно оборудване от други 
производители (търговия). Заедно с това обаче те проектират и изграждат комплексни 
системи по заявка на клиента (инженерингова дейност) и осъществяват ремонти (сервизна 
дейност). Някои от тези предприятия с течение на времето започват и производство на 
отделни компоненти и възли. Съгласно КИД2008 би трябвало класът на тяхната дейност 
да бъде някой от следните: 

 33.13 Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати 
 33.14 Ремонт на електрически съоръжения 
 33.20 Инсталиране на машини и съоръжения 
 43.21 Изграждане на електрически инсталации 

Изключването на тези предприятия от отрасъла ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 
не е целесъобразно, тъй като те изпълняват съществена функция за развитието му. 

 
В България съществуват важни за отрасъла предприятия със специализация 

различна от предвидената в категорията клас на КИД2008. Тази специализация се изразява 
в производство на продукти само за определен кръг от потребители. Такива предприятия 
или са част от един клас на КИД2008 или влизат в няколко класа. Ето някои примери: 
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 Електроника за сектор услуги. Включва производство на касови апарати, 
терминали, специализирани принтери, информационни табла и др., предназначени 
за основно за търговията, банковото дело и др. (част от 26.20) 

 Индустриална електроника. Включва производство на електронни елементи, 
модули, уреди и съоръжения, предназначени за работа в индустрията (части от 
класовете на КИД2008 26.12, 26.20, 26.51) и автомобилостроенето (клас 29.31).. 
Това обединяване е целесъобразно по следните две причини: 

- Изискванията за надеждност и работни условия на околната среда за 
изделията, предназначени за работа в индустрията и в транспорта са сходни 
и се отличават съществено от тези за битовата електроника;  

- Едни и същи предприятия произвеждат в България едновременно изделия 
за приложение в индустрията и в автомобилостроенето. 

  Производство на кабелни инсталации за автомобили (част от 27.32) 
 
Някои от тези групировки, които по-нататък са наречени продуктови класове, се 

оформят като клъстери и изискват специално внимание както от специалистите, така и от 
страна на държавата. Отчитайки горните съображения в настоящия преглед българските 
предприятията в отрасъла ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА са разделени на 15 
продуктови класа, които частично съвпадат с класовете в КИД2008 (табл. 2-1.) 
 
Табл. 2-1.  Продуктови класове на отрасъла „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И  
                   ЕЛЕКТРОНИКА“ в България 
 

№ Продуктов клас Група и клас по КИД2008 
1 Елементи за електрониката 26.11 
2 Индустриална електроника Части от 26.13, 26.5, 29.31 
3 Електроника за сектор услуги Част от 26.2 
4 Комуникационна техника 26.3 
        (Битова електроника) 26.4 

5 Измервателни устройства и съоръжения 26.5 
6 Медицинска техника 26.6, част от 32.5 
7 Оптическа техника 26.7 
        (Магнитни и оптични носители) 26.8 

8 Електродвигатели, генератори, трансформатори 27.11 
9 Електроразпределителни апарати и съоръжения  27.12, 33.2, 43.21 

10 Акумулатори и батерии 27.2 
11 Кабелни инсталации за автомобили Част от 27.32 
12 Проводници и кабели 27.31, 27.32 
13 Електроинсталационни изделия 27.33 
14 Осветителна техника  27.4 
15 Домакински електроуреди 27.51 

 
Използвайки български източници БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА (БАСЕЛ) състави база данни за 
дружествата  в отрасъл  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“, която обхваща 402   
предприятия с общ годишен оборот 5605,3 млн. лева и персонал 43336 служители. 
Информацията е получена от български източници на статистически данни, от сайтовете 
на предприятията и чрез преки контакти на БАСЕЛ с тях. Включените предприятия по 
правило имат собствени сайтове в интернет с информация за продукцията и контактни 
данни. Включени са също така някои фирми без собствени сайтове, за които тази 
информация може да се намери на други общи сайтове.  
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2.2.   Показатели на предприятията по продуктови класове (табл. 2-2.  и фиг. 2-1.) 
 
Табл.2-2.   Приходи, персонал и брой предприятия по продуктови класове 
 

№ Продуктов клас 
Приходи от 
продажби Персонал Брой 

пред-
приятия Млн. лв. % Брой % 

 Всички класове 5605,3 100,0 43336 100,0 402 
1 Индустриална електроника 1176,9 21,0 6563 15,1 65 

2 Електроразпределителни апарати и 
съоръжения  694,2 12,4 5602 12,9 67 

3 Кабелни инсталации за автомобили 638,6 11,4 7305 16,9 8 
4 Електроника за сектор услуги 618,1 11,0 2077 4,8 22 
5 Домакински електроуреди 592,7 10,6 3342 7,7 16 
6 Акумулатори и батерии 457,8 8,2 1570 3,6 6 
7 Електроинсталационни изделия 290,7 5,2 2095 4,8 29 
8 Проводници и кабели 253,0 4,5 1006 2,3 10 

9 Електродвигатели, генератори, 
трансформатори 244,5 4,4 3416 7,9 34 

10 Медицинска техника 126,5 2,3 569 1,3 18 
11 Оптическа техника 118,8 2,1 1397 3,2 15 
12 Комуникационна техника 117,2 2,1 4236 9,8 28 
13 Елементи за електрониката 115,6 2,1 1575 3,6 20 
14 Осветителна техника 91,8 1,6 1602 3,7 34 
15 Измервателни устройства и съоръжения 68,9 1,2 981 2,3 30 
 
Фиг. 2-1.   Дялове на продуктовите класове в годишните приходи от продажби 

       на отрасъла в % 
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Разпределението потвърждава основанието за въвеждането на продуктови класове, 
които не съществуват в КИД2008. Класът „Индустриална електроника“ има най-големи 
приходи от продажби. Клас „Кабелни инсталации за автомобили“ има значително по-
големи приходи от продажби от клас „Проводници и кабели“, към който би трябвало да 
бъде включен съгласно КИД2008. 
 
 
2.3.  Приходи от продажби по административни области в страната 
 

Разпределението е показано в табл. 2-3.  Голямата стойност за София-град се дължи 
частично на това, че централите на някои фирми са регистрирани в столицата, докато 
заводите са извън София (напр. АББ, Монбат, Шнайдер Електрик). Последното 
деформира в голяма степен това териториалното разпределение. 
 
Табл.2-3.   Разпределение на годишните приходи от продажби по области 
 

№ Област Приходи от продажби 
Млн. лева Част % 

 Всички области 5605,3 100,00 
1 София град 2890,4 51,57 
2 Пловдив 680,8 12,15 
3 Софийска област 502,5 8,97 
4 Бургас 407,5 7,27 
5 Ямбол 283,8 5,06 
6 Шумен 107,5 1,92 
7 Габрово 102,2 1,82 
8 Пазарджик 83,6 1,49 
9 Стара Загора 81,6 1,46 

10 Смолян 64,2 1,15 
11 Перник 49,4 0,88 
12 Варна 47,8 0,85 
13 Ловеч 47,7 0,85 
14 Търговище 46,7 0,83 
15 Кюстендил 43,1 0,77 
16 Благоевград 32,7 0,58 
17 Добрич 29,0 0,52 
18 Монтана 24,8 0,44 
19 Велико Търново 22,6 0,40 
20 Хасково 17,9 0,32 
21 Русе 13,1 0,23 
22 Плевен 7,3 0,13 
23 Сливен 6,4 0,11 
24 Враца 4,9 0,09 
25 Силистра 4,0 0,07 
26 Разград 2,3 0,04 
27 Видин 1,2 0,02 
28 Кърджали   
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2.4.  Чуждестранни инвеститори в отрасъла 
 

Разпределението на предприятията с чуждестранни инвестиции по страни и по 
продуктови класове е показана в табл. 2-4. и табл. 2-5. 
 
Табл. 2-4.   Показатели на предприятията с чуждестранни инвеститори  по страни 

Страна на 
инвеститора 

Годишни приходи 
продажби, млн. лв. 

Брой 
служители 

Брой 
предприятия 

Всички страни 3282,0 26664 65 
Германия 957,2 6695 16 
САЩ 570,8 3803 12 
Филипини 381,8 1231 1 
Холандия 347,9 2433 4 
Япония 283,8 2230 1 
Франция 223,5 3425 2 
Турция 213,6 3236 7 
Корея 65,1 635 1 
Швеция 57,9 927 2 
Хонконг 44,9 210 1 
Швейцария 37,0 150 2 
Белгия 31,5 411 2 
Гърция 28,4 87 2 
Италия 14,4 117 6 
Унгария 12,5 883 1 
Чехия 5,0 70 2 
Австрия 4,0 41 1 
Малта 2,7   1 
Русия     80 

 
Табл. 2-5.   Показатели на предприятията с чуждестранни инвеститори  по класове 

Продуктов клас Приходи, 
млн. лв. 

Брой 
служи-

тели 

Брой 
пред-

приятия 
Всички класове 3282,0 26664 65 
Индустриална електроника 1063,5 5253 14 
Кабелни инсталации за автомобили 638,6 7305 8 
Електроразпределителни апарати и съоръжения  452,2 3763 7 
Домакински електроуреди 444,2 1953 2 
Електроинсталационни изделия 206,6 1183 3 
Електродвигатели, генератори, трансформатори 103,8 1123 6 
Елементи за електрониката 88,0 1092 7 
Медицинска техника 82,6 139 2 
Проводници и кабели 58,4 416 3 
Акумулатори и батерии 34,6 563 1 
Комуникационна техника 32,0 2758 2 
Оптическа техника 29,2 162 2 
Електроника за сектор услуги 19,9 96 2 
Измервателни устройства и съоръжения 17,8 241 2 
Осветителна техника 10,7 617 4 
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 От всички 402 предприятия в базата данни на БАСЕЛ мажоритарно чуждестранно 
участие има в 65 предприятия. с общ годишен оборот 3282  млн. лева (58,6% от отрасъла) 
и персонал 26664 бр. (61,5% от отрасъла). Продуктовият клас „Кабелни инсталации за 
автомобили“ е представен само от предприятия на чуждестранни инвеститори. Той се 
отличава съществено от останалите по трудовата интензивност (голям брой невисоко 
квалифицирани работници). Ако изключим този продуктов клас останалите  предприятия 
на чуждестранните инвеститори допринасят за 53% от оборота на отрасъла и 53% от 
персонала. 
 

Тенденциите в развитието на чуждестранните инвестиции в отрасъла могат да 
бъдат определени чрез преглед на новите инвестиции през последните години. Те са 
разделени в три категории: 

 Разширяване на съществуващо предприятие или група предприятия 
 Откриване на ново предприятие (първо навлизане в България) 
 Инвестиции в етап на планиране 

 
Разширяване на съществуващо предприятие или група предприятия 

 
АББ БЪЛГАРИЯ 
Компанията е един от най-големите производители на електротехническа апаратура в 
света. Тя притежава едно ремонтно и 4 производствени предприятия в България. Първите 
инвестиции бяха извършени през 1996 г. чрез приватизиране с последващо изграждане на 
нови производствени мощности на АВАНГАРД - Севлиево – производство на апаратура 
за високо напрежение и ЕЛПРОМ - Петрич – производство на апаратура ниско 
напрежение. Третото предприятие за производство на апаратура високо напрежение беше 
изградено на зелено през 2009 г. в индустриална зона Раковски край Пловдив. Четвъртото 
предприятие за производство на апаратура ниско и средно напрежение беше изградено на 
зелено през 2014 г. в същата зона. 
 
ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА 
Германската компания LIEBHERR световен производител на подемно-транспортни 
машини и хладилници. Тя притежава в България изградено на зелено предприятие за 
производство на хладилници в индустриална зона Тракия край Пловдив. През 2015 г. 
инвестира 32 млн. лева в нов логистичен център с площ 32000 кв. м. В освободените 
сгради започна монтиране на нови производствени линии, като производството на 
хладилници достигна до 1 милион броя годишно. 
 
СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ 
Aмepиĸaнcĸaтa ЅЕNЅАTА ТЕСHNОLОGІЕЅ е номер 1 в cвeтa в пpoизвoдcтвoтo нa 
ceнзopи за налягане и температура за индустрията и автомобилостроенето. Тя притежава 
предприятие н Ботевград, в което през 2017 г. инвестира допълнително 5 млн. USD, 
основно за изграждане на нова тестова лаборатория в София. Освен това през 2017 г. беше 
приключен първия етап на изграждането на ново производствено предприятие в 
икономическа зона Тракия край Пловдив на стойност 40 млн. USD. Пъpвaтa фaзa oт 
пpoeĸтa включва площ 10 000 ĸв. м, a oбщo тepeнът e 68 000 ĸв. м. Πpeдвиждaниятa ca дo 
4 гoдини в „Ceнcaтa“ дa бъдaт нaeти 1500 paбoтниĸa.  
 
ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО 
Германската компания FESTO е един от най-големите производители на средства за 
автоматизация в света. Предприятието на компанията в София съществува от 1992 г. Днес 
това е един от петте технологични центъра на FESTO в Европа, в които се осъществява 
производствена, развойна и инженерингова дейност. Произвежда компоненти за 
пневматична и електрическа автоматизация - сензори, кабели, вентилни модули, 
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електрически изпълнителни механизми. Компанията непрекъснато разширява завода си. 
През 2015 г. беше открита нова производствено мощност на стойност 19 млн. лв. 
Ръководството планира в следващите три години да вложи още 25 млн. лв. в машини и 
съоръжения и да увеличи персонала  от 600 до 1000 души. За разширението е осигурен 
съответен терен. 
 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ 
Това е българска компания, основана преди 27 години. Тя има различни разработки на 
системи за електрозахранване в телекомуникациите, енергетиката и отбраната, но 
проектът, който дава тласък на фирмата, е модулната система Еxeron. Това е продукт за 
зони без електрическа мрежа, който комбинира слънчеви панели, вятърни перки и 
акумулаторни батерии, като производството, складирането и консумацията на 
електроенергията се управлява от компютър. Работата през последната година прави 
компанията атрактивна за стратегически инвеститори. Така през 2017 г. с 10% дял във 
фирмата влиза гръцката METKA, част от MYTILINEOS Group. Това е голяма 
индустриална група с участие в металургичния, минния и енергийния сектор и пазарна 
капитализация от 7 млрд. евро. Първите инвестиции са в оборудване и нови разработки. 
След това стартира проект на стойност 36 млн. лв. за изграждане на производствено 
предприятие в Кърджали. Първият етап трябва да приключи до края на 2017 г., а вторият 
ще стартира в началото на 2018 г. Причината за кратките срокове за построяването на 
завода е голямата поръчка в Средния изток.  
 
ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ 

Японската компания YAZAKI Corporation е глобален производител на автомобилни 
компоненти и оборудване, климатици и различни продукти свързани с екологията. 
Дейността на фирмата в България датира от 2006 г. и обхваща производство на 
автомобилни кабелни инсталации, като основните клиенти са автомобилните 
производители Рено и Форд. С двата си завода в Ямбол и Сливен „Язаки България“ ЕООД 
е един от най-големите работодатели в Югоизточна България, като през 2016 г. 
служителите на фирмата са близо 5 000. През 2017 г. компанията отвори в Димитровград 
трети завод за производство на автомобилни кабели. Инвестицията е 50 млн. евро. Наети 
са 800 работници, а края на 2018 г. се очаква броят им да нарасне на 1500. Заводът в 
Димитровград е разположен върху парцел от 65 дка. Самата сградата е с площ 30.4 хил. 
кв. м и включва над 19 хил. кв. м производствено помещение, складова и 
административна част, помещения за обучение, лаборатория и др. За пръв път в 
европейските предприятия на YAZAKI ще се произвеждат кабелни инсталации за леки 
автомобили на Mercedes. 

 
ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК 
Френската компания SCHNEIDER ELECTRIC е световен производител на 
електротехнически компоненти. Тя присъства в България от 1998 г., когато открива завод 
в Перущица. През 2007 г. мести производството си в индустриална зона Марица край 
Пловдив. В България произвежда основната част от продуктите си в областта на 
прекъсвачи и токови защити. През 2016 г. разширява значително гамата на 
произвежданите изделия, като инвестира в нови производствени линии и 
съоръжения. Броят на работниците непрекъснато се увеличава и в момента е над 900 
души. 
 

 В тази група чуждестранни инвеститори, които вече притежават 
предприятия в България и разширяват дейността си през последните години, могат да 
бъдат споменати още VISTEON (САШ), MELEXIS (Белгия), LEM (Швейцария), AQ 
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GROUP (Швеция), INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS IMI (Филипини), NURSAN 
(Турция), ARKOMAT (Турция), NYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (Корея), AMK 
(Германия), SISCO SET (Германия), ULTRAFLEX (САШ), STECA-ELEKTRONIK 
(Германия), SE BORDNETZE (Германия), KEMMLER-ELEKTRONIK (Германия), 
REICHLE & DE-MASSARI (Швейцария), ENERSYS (САШ), MIKSAN-MOTOR 
(Турция), IMESA (Италия), CENTILION (Италия). 
 
 

Откриване на ново предприятие (първо навлизане в България) 
 
ОСРАМ 
Германската компания OSRAM е един от най-големите производители на осветителни 
системи в света. Тя инвестира на зелено 25 млн. евро в ново предприятие, открито през 
2017 г. в икономическа зона Тракия. Предприятието ще произвежда електронни 
компоненти за осветителни системи. В него вече работят 500 души, а общият им брой 
трябва да достигне 900 до средата на 2018 г. 
 
БЕР ХЕЛА 
Германската компания BEHR-HELLA THERMOCONTROL (BHTC) произвежда 
автомобилни климатични системи за много производители на автомобили. През 2016 г. с 
инвестиция от 60 млн. лв. бе въведен в експлоатация нов завод на групата в Божурище, 
който доставя електронни модули за управление на климатици основно за Audi, BMW и 
Mercedes. В завода действа развоен център с над 50 инженери и специалисти, които 
работят по някои от иновативните проекти на компанията. Заводът  работи с няколко 
български доставчици, основно на пластмасови компоненти, като планира да разшири 
мрежата от местни партньори. 
 
ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ 
Турската компания ENPAY ENDUSTRIYEL, която специализира в производството на 
изолационни материали за електротехническата промишленост, започна строителството 
на предприятие върху парцел от 25 дка в индустриалната зона на град Шумен през 2016 г. 
Това е четвъртата фабрика на ENPAY по света след производствените й мощности в 
Турция, Словакия и Индия. Вече са наети 100 души в новата фабрика в Шумен и се 
планира броят им да нарасне до 250. 
 
ЕЛЕКТРОКАБЕЛ БЪЛГАРИЯ  
Това е ново предприятие на  групата NEXANS AUTOELECTRIC. Компанията произвежда 
кабелни инсталации за водещи автомобилни производители и има клонове в 23 страни с 
8 500 служители. Електрокабел България ЕООД стартира производството си в град 
Плевен през 2015 година и планира да разширява дейността си през следващите години. 
 
 

Инвестиции в етап на планиране 
 
ЅМС ІNDUЅTRІАL АUTОMАTІОN 
Япoнcĸaтa ĸoмпaния ЅМС ІNDUЅTRІАL АUTОMАTІОN e cвeтoвeн лидep нa пaзapa в 
индycтpиaлнaтa aвтoмaтизaция c пнeвмaтични и eлeĸтpичecĸи cиcтeми. Тя притежава 
предприятия в 28 дъpжaви. През 2016 г. компанията закупи 180 000 ĸв. м. тepeн в зона 
Марица край Пловдив. Планира изграждане на завод с около 2500 работници. 
 
SARKUYSAN 
Турска компания Sarkuysan планира да инвестира в предприятие за производство на 
медни проводници в Шумен.  
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LEONI 
Eдин oт вoдeщитe пpoизвoдитeли нa ĸaбeли и ĸaбeлни cиcтeми зa aвтoмoбили в Eвpoпa - 
гepмaнcĸaтa Lеоnі, проучвая възможността за изграждане на  пpoизвoдcтвeнa бaзa в 
Πлeвeн. Paбoтaтa пo изграждане на зaвoдa тpябвa дa зaпoчнe пpeз 2018 г. 
 

2.5.  Принос на отрасъла за експорта на страната 
 

Източник на информация за оценка на приноса на отрасъла за износа от България 
са публикациите на Българската народна банка (БНБ) „Платежен баланс на България“. 
Използвани са данните в таблиците за износ по стокови групи съгласно „Комбинираната 
номенклатура на ЕС“. Структурата, наименованията и кодирането в този класификатор се 
различават от КИД2008, но свързването на стоковите групи с продукцията по раздели на 
икономически дейности не е затруднително. Практически всички продукти на отрасъла 
„Електротехника и електроника“ са включени в стоковата група 85, наименувана 
съкратено „Електрически машини“. Продуктите на раздел „28 Производство на машини и 
оборудване“ е включена в стокова група „84 Машини, апарати и механизми“. 

 
Стойностите на износа се отчитат по цени FOB, които включват някои разходи за 

натоварване, транспорт и застраховане на стоките. Поради тази причина те не могат да се 
съпоставят и обработват заедно с данните за стойността на продукцията на определени 
раздели от КИД2008, които се изчисляват на основа на фактурирани цени на изхода на 
предприятията.  

 
В табл. 2-6. е показана стойността на износа по водещите стокови групи и по 

години от 2007 до 2016 г. Наименованията на стоковите групи са съкратени. Двете 
стокови групи „61 Облекла трикотажни и плетени“ и „62“Облекла различни от 
трикотажните“ са обединени. Подреждането е по износа през 2016 г. 
 
Табл. 2-6.  Износ от България по водещите стокови групи и по години в млн. € 

Гру-
па 

Наимено-
вание 

Година 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Износ общо 13512 15204 11699 15561 20264 20770 22271 22105 22982 23576 

85 Електрически 
машини 749 905 914 1156 1506 1442 1749 1874 2210 2288 

27 Минерални 
горива 1988 2442 1479 2046 2711 3370 3275 2790 2463 2174 

84 Машини и 
апарати 1012 1150 802 1038 1368 1438 1610 1729 1802 1882 

74 Мед и изделия 
от мед 1355 1598 1036 1554 2306 2174 2257 2031 2038 1520 

61+62 Облекла общо 1467 1343 1147 1201 1347 1294 1384 1428 1418 1519 

10 Житни 
растения 110 452 351 553 698 827 1213 922 883 1005 

30 Фармация 189 232 294 419 536 580 669 771 791 744 

12 Маслодайни 
семена 162 313 350 470 769 567 771 599 548 664 
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На фиг. 2-2. са показани дяловете на водещите стокови групи в общия износ на 
България през 2016 г. в %. На фиг. 2-3. е показана диаграма на износа по водещи стокови 
групи и по години в млн. €. 
 
Фиг.2-2.  Дял от стойността на общия износ през 2016 г. по стокови групи в % 
 

 
 
Фиг. 2-3.  Износ от България по водещи стокови групи и по години в млн. € 
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Тенденцията за успешно развитие на експорта на отрасъла „Електротехника и 
електроника“ се потвърждава от информацията за двустранна търговия между България и 
Германия с продукти на електротехниката и електрониката по години  

 
 
Табл. 2-7.    Двустранна търговия между България и Германия с продукти на 
                     електротехниката и електрониката в млн. € 

                 Източник - Федералната статистическа служба на Германия,  СТИВ Мюнхен 

Внос / износ  (млн. €) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Внос в България от 
Германия 253 200 285 343 571 412 468 430 412 

Износ от България в 
Германия 93 99 145 204 219 253 292 363 456 

 
 
Фиг. 2-4.    Двустранна търговия между България и Германия с продукти на 
                   електротехниката и електрониката по години в млн. € 
 

 
 
 
Износът от България към Германия, водещата икономика в Европейския съюз,  

нараства през всички години и в 2016 г. надвишава вноса. 
 
Отрасълът „Електротехника и електроника“, представен от стокова група „85 

Електрически машини“, показва най-значителен прогрес в износа от България. От 
2007 до 2016 г. износът на тази стокова група се увеличава трикратно от 749 млн. € до 
2288 млн. € и от пето място в началото на периода излиза на първо място през 2016 г. 
Нарастването през всички години е с приблизително линейно с почти еднакъв темп. 
Кризата през 2009 г. се отразява по-малко, отколкото при останалите стокови групи. 
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3.  Обобщение 
 
3.1. Сравняване на резултатите от двата подхода за съставяне на обзор на отрасъла 
 

В раздел 1. и в раздел 2. бяха използвани два различни подхода при избора на 
изходни данни за съставяне на обзора. Първият раздел използва само обобщени 
статистически показатели от EUROSTAT. Състоянието и тенденциите за развитие на 
отрасъла в България се представят на фона на отделните страни в ЕС и средните 
показатели на ЕС. Вторият раздел се основава само на данни от вътрешни източници в 
България  - недържавни институции и предприятия от отрасъла. Показват се характерни 
особености и подробности на отрасъла в България, които не могат да бъдат забелязани от 
официалната статистика. 

 
Двата подхода при съставянето на обзора имат право на съществуване без 

противопоставяне, тъй като целите им са различни. Целесъобразно е обаче да се провери 
дали няма противоречия в някои общи числови данни. В следната таблица е показан броят 
на предприятията по категории според броя на заетите в тях, общия годишен оборот и 
общия брой заети. Сравнени са базите данни на EUROSTAT (използвана в раздел 1) и на 
БАСЕЛ (използвана в раздел 2). 

 

Показател EUROSTAT 
Раздели 26 и 27 на НКИД 2008 БАСЕЛ 

Брой предприятия по категории според броя на заетите 
Всички  860 402 
Големи (≥250) 24 43 
Средни (от 50 до 249) 89 84 
Малки (от 10 до 49) 205 161 
Микро (<10) 542 33 
Неопределени  81 
Годишен оборот, млн. лева 3 540 5 605 
Брой заети 31 297 43 336 

 
Броят на предприятията в базата на БАСЕЛ е около 47% от броя в статистическите 

данни на EUROSTAT. Липсващите предприятия са основно от групата на микро 
предприятията (до 10 души персонал). Предимно те не изпълняват условието за 
включване в базата на БАСЕЛ – наличие на сайт в интернет с информация за 
произвежданите продукти и услуги. Повечето големи предприятия в базата на БАСЕЛ се 
обяснява с това, че данните от EUROSTAT са от 2014 г., а тези на БАСЕЛ – предимно от 
2016 г. В базата на БАСЕЛ има още около 10 предприятия с персонал от 240 до 250 души, 
които са на границата на големите предприятия и има вероятност да преминат в тази 
категория.   

 
Показателите „годишен оборот“ и „брой заети“ в базата на БАСЕЛ са съответно с 

58% и 38% по-големи от тези в EUROSTAT. Причините за това са следните: 
 Данните на БАСЕЛ са основно за 2016 г., а тези на ЕВРОСТАТ са за 2015 г.; 
 В базата на БАСЕЛ са включени предприятия, които официалната статистика не 

причислява към отрасъла. На първо място това са производители на електронни и 
електрически компоненти за автомобили (включително и кабели), които 
класификатора КИД 2008  включва към раздел „29. Производство на автомобили“. 
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3.2. Обобщение на информацията за отрасъла от EUROSTAT 
 

Развитието на отрасъла ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА в ЕС през 
периода от 2007 до 2015 г. не е благоприятно. През 2009 г. се наблюдава силно 
намаляване на продукцията и оборота. Промяната на оборота за целия осем годишен 
период средно за ЕС в разделите „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“ е съответно 
+8,6% и -2,8%. През последната 2015 г. се наблюдава значително увеличаване на оборота  
на „С26 Електроника“. Това вероятно отбелязва края на изнасянето на производство в 
азиатски страни. За основния двигател на европейската икономика Германия промяната на 
оборота в разделите „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“ е съответно -15,3% и 
+2,5%. Уникално явление за ЕС е нарастването на оборота в раздел „С26 Електроника“ в 
Естония с +325%. 

 
На общия фон на ЕС изменението на оборота в разделите „С26 Електроника“ и 

„С27 Електротехника“ от 2007 до 2015 г. в България е оптимистично – нарастване 
съответно с +23,8% и +103,4%. Нарастването на оборота в раздел „С27 Електротехника“ в 
България е най-голямо нарастване сред страните на ЕС.  
 
3.3. Обобщение на информацията за отрасъла от вътрешни източници 
 
 Разделът „С26 Електроника“ в България премина през периода на преход към 
пазарна икономика със значителни сътресения. Почти напълно изчезнаха някои класове на 
производство, които бяха развивани за реализация в администрирани пазари:  

 битова електроника;  
 компютри с общо предназначение;  
 комуникационна техника;   
 интегрални микросхеми. 

 
Редица водещи предприятия на раздел „С26 Електроника“ в настоящия момент са 

собственост на чуждестранни компании:  
 Интегрейтид Микро Електроникс България ЕООД – Ботевград; 
 Сенсата технолоджис България ЕООД – София; 
 Мелексис България ЕООД   
 Вистеон България ЕООД ; 
 Фесто Производство ЕООД - София 
 Къртис Балкан ЕООД – София. 

 
В повечето случаи тези предприятия не участват в производствени вериги в 

България и не взаимодействат с други български предприятия. Изключение е Фесто 
Производство ЕООД, което активно търси и ползва български поддоставчици.  

 
Оптимистично явление е появата в резултат предимно от вътрешни инвестиции и 

развойна дейност на предприятия, произвеждащи нови за страната електронни продукти 
за сектора на услугите (касови апарати, терминали, търговски везни, електронни 
електромери, информационни табла): 

 Датекс ООД - София 
 Евро Геймс Технолоджи ООД - София 
 Дейзи Технолоджи ЕООД - София 
 Елтрейд ООД - Ботевград 
 Тремол ООД - Велико Търново 
 Инкотекс Системс ЕООД - София 
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 Разделът „С27 Електротехника“ в България успя да преодолее прехода към пазарна 
икономика с по-малко сътресения. Това може да се обясни с историческите традиции и 
постигнатата още през 80-те години конкурентоспособност на свободните пазари. 
Съхранени бяха почти всички съществуващи преди това класове на производство. 
Темповете на растеж надвишават средните за ЕС и на останалите страни в преход. 
Разделът има съществено значение за икономиката на страната. 
 
 В раздел „С27 Електротехника“ има няколко предприятия, принадлежащи на 
водещи чуждестранни компании. За разлика от повечето чуждестранни инвеститори в 
раздел „С26 Електроника“ те взаимодействат с други български предприятия за доставяне 
на полуфабрикати и услуги. Такива са: 

 Либхер Хаусгерете Марица ЕООД - Радиново 
 Шнайдер Електрик България ЕООД - София 
 АББ България ЕООД – София 
 Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София 

 
Следва да се обърне специално внимание на уникалното струпване на 6 

чуждестранни инвеститори в производството на кабелни инсталации за автомобили. 
България има шанс да създаде производствена верига „Добив и производство на метал 
мед  Производство на проводници  Производство на кабелни инсталации за 
автомобили“. Засега тази верига е прекъсната. Производителите на кабелни инсталации за 
автомобили не ползват произведени в България проводници поради недостатъчното 
производство у нас и липсата на сертификати за произвежданите проводници, което се 
изисква от крайния клиент (производителите на автомобили). Информация за тази 
производствена верига е показана в следващата таблица. 

 

Предприятия Годишен оборот, 
млн. лева  Брой работници 

Производство на метал мед 
Аурубис, Пирдоп 4134 833 

Производство на кабели и проводници 
Емка АД – Севлиево;  
Елкабел АД – Бургас;  
Гамакабел АД – Смолян;  
КЕМП АД – Севлиево 
НСКФ ТРЕЙД - Айтос 

253 1006 

Производство на кабелни форми за автомобили 
Язаки България ЕООД – Ямбол;  
Се Борднетце България ЕООД – Карнобат; 
Нурсан Отомотив ЕООД – Бургас;  
Атес ЕООД – Казанлък 
Аркомат България ЕООД – Казанлък;  
Електрокабел  България - Плевен 

639 7305 

 
Очевидно са необходими нови инвестиции в българските предприятия за 

производство на проводници или създаване на ново предприятие от реномиран 
чуждестранен инвеститор, утвърден доставчик на световните производители на 
автомобили. 

 
 Отрасълът „Електротехника и електроника“ е експортно ориентиран. През 2016 г. 
продуктите на отрасъла осигуряват най-голям експорт сред всички други стокови групи на 
българския експорт.   
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ПРЕМЕСТВАНЕ НА 
МЯСТОТО 

НА ПРОИЗВОДСТВО
След известна пауза, основно с цел наби-
ране на опит и синтезиране на подходящ 
материал за читателите на списание „Ма-
шиностроене и Електротехника“, реши-
хме да предложим в настоящия брой ре-
зюме на детайлна студия за проблемите 
свързани с физическото преместване на 
мястото на производство – както в рам-
ките на предприятието (една и съща ло-
кация), така и между различни локации. 
Предвид обема на темата ще я разделим 
на две части – по-обемните „Планувай“ и 
„Действай“ в този брой, а останалите – в 
последващи. Надяваме се четивото да е 
интересно и полезно. Както и до сега – за 
допълнителни въпроси сме с удоволст-
вие на разположение.

И така – на дадено предприятие пред-
стои, поради каквито и да било причини, 
да променифизическата локация на про-
изводството си. Това е един енергоемък 
процес, който същевременно е пълен с 
много „подводни камъни“ – по времето 
на преместването продуктът трябва да 
продължи да бъде доставян до клиента, 
качеството му трябва да се запази, това 
преместване, в оптимален вариант, да 
не наруши ликвидността на компания-
та, нормативните изисквания да бъдат 

спазени и, разбира се, това да се случи 
впечатляващо бързо. Всеки, минал по 
този път, ще ви върне към познатата бас-
ня с трите характеристики на услугите, 
според която те са бързи, качествени и 
евтини, но има и уловка – имате право да 
изберете само две от тези три характе-
ристики. С други думи – трябва да сте го-
тови на компромиси! Нужно е да се под-
чертае, че компромис не е нещо, на което 
се натъквате в процеса на работа – това 
е грешка. Компромис е обстоятелство, с 
което сте запознати още във фазата на 
планирането. Както всяка друга дейност, 
така и тази по преместването на дадено 
производство може да се илюстрира с 
„Цикъла на Деминг“, което ни праща към 
неотменимата фаза Първа:

1. Планувай! – В тази фаза следва да бъдат 
привлечени (най-малкото за мнение) 
специалистите на компанията, заети с 
производствения процес, техническата 
поддръжка, евентуални контрактори, 
маркетинг, финансов отдел и пр. Целта е 
да се състави максимално точен, обвър-
зан с дати и срокове (!) план какво има 
да се изпълнява. Същият е добре да бъде 
„разбит“ до единични дейности, отго-
ворници по изпълнението на дадените 
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напредъка по същите, както и критерии 
за качественото им завършване. Критич-
ните рискове е добре да се определят и 
да се набележи стратегия за справяне с 
тях. Отърсете се от мисълта, че това би 
било загубено време и такива ситуации 
не могат да се случат точно на вас. Могат 
и практиката показва, че обикновено се 
случват. Ако не се случат – чудесно! Но 
ако се случат ще сте повече от доволни, 
че имате (поне) идеи как да се справите с 
тях. Тук ключови аспекти са:

a. Как да осигуря наличието на проду-
кта си при клиентите, за да не ги изгубя 
в този период? – допълнителен склад 
готова продукция, предварителна изра-
ботка на възли за продуктите, временен 
аутсорсинг, временен наем на допълни-
телен склад и т.н. Клиентите може и да 
се изкажат позитивно за планираната от 
вас промяна, но не и в случай, че от това 
пострада техния работен процес. 

b. Как да запазя качеството на готовата 
продукция? Продуктите, по характерис-
тики и параметри, варират драстично. 
Това, което е достатъчно, за да е продук-
тът ви с непроменени характеристики 
при клиента след престой от, да речем, 
месец в склада, може да не е достатъчно, 
ако се наложи той да престои три месеца. 
Тук важно е да проверите (отново) дого-
ворките си с клиентите си – може би те не 
биха приели продукт, произведен преди 
даден период от време.

c. Как да запазя постигнатите договор-
ки с доставчиците? Имате договори за 
месечна доставка от, да речем, 200 000 
единици суров материал, но в идните 

три месеца те не само може и да не са 
ви необходими, но даже вероятно и ще 
ви пречат. Същевременно (ако сте пла-
нирали добре) вероятно сте увеличили 
капацитета на производството си в пре-
дходните месеци, за да посрещнете така-
ва необходимост от допълнителен склад. 
Това „по веригата“ е натоварило повече 
доставчика, финансите ви, служителите ... 
Параметрите са много и следва да се оце-
нят за всеки казус по отделно. Това, което 
е сработило в кабелно производство, 
едва ли ще сработи при производство на 
перални машини.

d. В какъв такт да направя преместване-
то? Тук се цели да се определи кое, след 
кое оборудване да бъде преместено, за 
оптимално протичане на процеса. Важно 
е да избегнете (до колкото епостижи-
мо) повторно местене на оборудване. 
Най-скъпото действие тук е да сглобите 
техниката нададено място и да се наложи 
да я местите оттам към друго. Това е загу-
ба на ценни ресурси. Също така е добре 
тази точка да бъде разглеждана в комби-
нация със следващите две.

e. Каква част от изделията си мога да 
оставя на заготовки? Причина за това е 
да намалите свръх-запасяването, което е 
и свръх-разход и да минимизирате риска 
от повреждане на вече готова продукция, 
която след това ще трябва да поправяте, 
защото иначе вероятно клиента не би я 
приел, ако същата не отговаря на негови-
те стандарти за качество. Намирайки пра-
вилната пресечна точка в тази дейност 
ще успеете да сведете пасивния разход 
до разумни граници, като при това ще 
спечелите много – работниците ви (поне 
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време от работния процес, съответно 
– няма да загубят уменията си, няма да 
плащате за неоползотворено време, 
работещата техника ще покаже своевре-
менно евентуални дефекти, следствие 
на прехвърлянето и прочие. Това, в ком-
бинация с все още работеща техника на 
„старата“ локация е оптимален вариант.

f. Кога ще ми е най-изгодно/удобно/въз-
можно да намаля временно заетостта на 
персонала си? И тук факторите са мно-
жествени – както по отношение на персо-
нала, така и по отношение на клиентите 
(Кога клиентът ми ползва най-малко ко-
личество от доставяните продукти? – съ-
ответно Кога мога да си позволя да про-
извеждам по-малко и „покрия“ периода с 
най-нисък по обем свръх-склад?)

g. Как и кога, кого следва да уведомя? 
Освен чисто добрите партньорски отно-
шения този план следва да се простира 
и върху трети страни – държавна ад-
министрация, сертифициращи органи 
и прочие... Особено важно е това да се 
предвиди, защото не-рядко някоя от 
тези страни има императивни изиск-
вания спрямо намеренията ви и вие 
следва да ги изпълните, ако желаете да 
продължите работата си с дадените ор-
ганизации. Пропускането на този момент 
може да доведе до забавяне в процеса 
на преместване, до финансови загуби 
под формата на излишни дейности, но и 
под формата на санкции за евентуална 
недобросъвестност в действията ви. 
Дори и да няма недобросъвестност, от 
неуведомяването на заинтересовани 
лица може да бъде направен извод, който 

не е във ваша полза. Тук още веднъж ще 
подчертаем плюсовете на по-голям екип 
в подготвителната фаза – всеки може да е 
полезен със спецификата на своята екс-
пертиза и опит.

h. Как да запазя качествата на продукта 
си? Звучи тривиално, сякаш: преместваме 
машините, подреждаме ги по същия на-
чин, слагаме същите оператори, включва-
ме техниката и стартираме процеса! Съв-
сем не е така. Без да търсим препратки с 
източните философии – нито машините 
са същите, нито операторите, за инфра-
структурата е ясно – тя е категорично 
друга. Съобразете спецификите на произ-
водството си със спецификите на новата 
локация. Практиката ни е показала, че 
дори фактори като надморска височина, 
температура и влажност на въздуха могат 
да изиграят лоша шега при механично 
и не-добре планувано преместване на 
производството. Проверете как се пред-
ставят познатите ви компоненти в новата 
среда. Разбира се, произведете „нулева 
серия“. За компаниите, които са поста-
вили качеството като приоритетна цел е 
съветът да направят допълнително из-
питване на продукта си след промяната. 
Проведете повторни обучения на пер-
сонала си. Дори и да не е минало много 
време от спиране на производството на 
предходната локация уменията се губят 
бързо. 

i. Какво съм изпуснал при преместване-
то? Направете стрес-тест на производ-
ството си. Симулирайте очаквани грешки 
– повреди в чувствителната техника, в 
захранването, във взаимовръзките на 
производствените процеси. Така евенту-
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телно подготвени отговори.

j. Мога ли да си го позволя – в сроковете 
и по начина, по който планувам да го 
направя? – След като сте очертали общи-
те параметри на това, което предстои да 
направите следва да направите и оценка 
на финансовия риск. Всяко дружество е 
специфично и в това отношение, така че 
обобщение не може да се направи. Съ-
ветът ни е – планувайте консервативно! 
Осигурете си буфер и резервен, кризисен 
план как да доставите до клиента си не-
обходимия му продукт.

Преди да преминем към следващата 
точка още веднъж ще подчертаем – из-
брояването е примерно и категорично не 
е изчерпателно. 

2. Действай! – Тази част от реализацията 
на плана ви е толкова еднозначна, както 
е написано. Имате план – изпълнявай-
те го! Тук трудно би било дефинирано 
необходимото, тъй като в процеса на 
работа ще се разкрият, вече – реланите, 
а не хипотетични, спънки.Голяма част 
от тях ще са предварително оценени и 
мерки за справяне с тях - разписани. В 
идеалния случай планът ви е направен 
достатъчно детайлно и точно, за да може 
да бъде следван. Това, че не искате да се 
бавите с предната фаза и сте нахвърляли 
на няколко листа мислите си в рамките 
на ден-два не го прави план. Разбира се, 
не го следвайте сляпо и на принципа – 
„Всичко е обмислено, нищо не трябва да 
се променя в хода на работа!“. Правете му 
критичен прочит с всяко действие, но не 
го променяйте без да има адекватно ос-
нование за това. Така ще си спестите мно-

го проблеми. Генерална препоръка в тази 
фаза е да избягвате импулсивните, прека-
лено бързи и лесни решения. Опасяваме 
се, че не в и с тях ще постигнете желания 
резултат. Да, те в много от случаите ще 
трасират правилната посока на извърш-
ване на корекции, но със сигурност ще 
се провалят при оценка на пълнотата им. 
Оптималният вариант е и при тази дей-
ност да бъдете подпомагани от експерти 
с опит, но това далеч не е задължително. 
При добра подготовка положителните 
резултати са много по-постижими. Също 
така ви предстоят още две фази за за-
вършване на проекта – „Провери“ и „Уста-
нови“ в които, вярно – на по-висока цена 
(защото са последващи действия, много 
вероятно с корективни мерки в тях) ще 
имате възможност да коригирате някои 
установени грешки.

Надяваме се, че гореописаното е дало ня-
какви рамки на предстоящата ви дейност. 
Оставаме на разположение за професио-
нална помощ, ако решите да привлечете 
партньор с опит при реализирането на 
тази косвена за текущата, но перспектив-
на за бъдещата работа, дейност.

VDE Testing and Certification Institute 

e-mail: ivan.stamboliev@vde.com 

www.vde.com 

Партньор: 

Кю.Си.Сървисес ЕООД 

Иван Стамболиев 

тел: +359 889 228224



МНЕНИЯ НА ВОДЕЩИ 
СПЕЦИАЛИСТИ



СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛА

Основата ни дейност си остава специалното машиностроене - 
проектиране и производство на машини за специфичните нужди на клиента

Интервю с Пенко Митев, технически директор на КМС Инжинеринг ООД. 80
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ОСНОВАТА НИ ДЕЙНОСТ 
СИ ОСТАВА СПЕЦИАЛНОТО 

МАШИНОСТРОЕНЕ - 
ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ 

ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА КЛИЕНТА
ИНТЕРВЮ С ПЕНКО МИТЕВ, ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР НА КМС ИНЖИНЕРИНГ ООД.

Пенко Митев е на 25 години. 
Откакто се помни, работи 
в семейната фирма. Още 
от средното училище се 
занимава с програмиране на 
машини. Започнал на шега, 
имали проект при реализа-
цията, на който поддос-
тавчикът не се справил 
със задачата по програми-
рането и му се наложило 
доста бързо да навлезе в 
тази сфера. Това е поводът, 
който провокира интере-
сът му към проектиране 
на електрически табла и в 
последствие към самата 
механика. В същото време 
се занимава и с комуникация 
с клиенти, посещение на 
панаири и др. Завършил е 
специалност  „Мехатрони-
ка“ и е трето поколение ма-
шиностроител, завършил 
в катедрата по Автома-
тизация на дискретното 
производство към Маши-
ностроителния факултет 
на Технически Университет 
София.
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- Представете ни накратко Вашата 
фирма.
 Фирмата ни се занимава с производство 
на специално оборудване по задание 
на клиента, специални и нестандартни 
машини, линии и др. Другото ни направ-
ление са устройства за автоматично 
ориентиране на детайли(вибробункери, 
линейни вибрационни транспортьо-
ри, центробежни ориентатори и др.). 
Фирмата е на пазара от 1997 г., когато е 
основана от инж. Запрян Митев – дъл-
гогодишен служител на КАМ – Пловдив. 

- Бихте ли ни разказали повече за 
историята на КАМ – Пловдив?
По времето на социалистическия строй 
това е предприятие с персонал от 4000 
души. Абревиатурата означава „Ком-
плексна автоматизация на монтажа“. 
Основният опит и знания, който е на-
трупан от това предприятие е в сферата 
на проектирането и производството на 
монтажни машини и линии като клиенти 
на предприятието са заводи от целия из-
точен блок. Развиват се много техноло-
гии като се започне от 1973 г. до самото 
закриване на предприятието, включи-
телно и в партньорство с чуждестранни 
фирми. Закупени са и редица лицензи за 
производството на определени устрой-
ства, които се модифицират и започва 
масово производство в България. В 
последствие, след промените, заводът 
през 1993 г. е затворен по политически 
причини, при наличие на поръчки и 
бъдещи проекти. Появяват се пречки 
в разплащанията с Русия, създават се 
допълнителни проблеми, несъбирае-
мост на вземания и т.н. Предприятието в 
същото време е взело кредити от държа-
вата. Всъщност се получава ситуация, в 

която трябва да затвори. Изнасяли са се 
машини и съоръжения за целия източен 
блок, основно за руския пазар.

- Кои са основните ви клиенти след 
основаването на КМС ИНЖЕНЕРИНГ 
като частна семейна фирма?
Първоначално, през 1997, имайки пред-
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вид политическата ситуация в България 
клиентите са от Германия и Австрия. До 
ден днешен фирми от тези страни пред-
ставляват голяма част от клиентите на 
фирмата, като те се увеличават значително 
след влизането на България в ЕС, но през 
цялото време фирмата разработва маши-
ни и съоръжения и за българския пазар. 
Развиваме и осъществяваме множество 

нови проекти, като основата ни дейност 
остава специалното машиностроене - 
изработка на машини и съоръжения по 
конкретна заявка на възложителя - от иде-
ята до цялостната инсталация и пускането 
на съоръжението в експлоатация.
- Какви по-интересни проекти сте 
реализирали и над какво работите в 
момента?
За годите от основаването ни сме про-
ектирали и произвели над 700 машини 
и съоръжения. Които са най-разноо-
бразни – от най – елементарни ръчни 
или полуавтоматични устройства, до 
комплексни автоматизирани линии.
Един от интересните ни проекти е маши-
на за автоматично сглобяване на ролки 
и куки за корнизи за пердета. 
През 2000 г. започнахме работа и за 
заводът за хладилници на фирмата 
Либхер край гр. Пловдив. Бяха разрабо-
тени технологични линии, множество 
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изпитателни участъци, транспортьори, 
технологични машини. 
   
Изпълнявали сме проекти за Фесто про-
изводство, за завода на Шнайдер също 
сме изработвали оборудване. 
Друг интересен проект е линия за 
автоматично облепване на енергийни 
панели със самозалепващо фолио:
 Машина за автоматично сглобяване на 
детски играчки:
 В момента работим върху линия за 
монтаж на шест детайла за текстилната 
индустрия. Машината е с въртяща се 
маса и е изцяло свързана с конкретно 
изделие на наш клиент. Интересното е, 
че изделието има различни модифика-
ции и машината е с предвидена въз-
можност за сглобяване на различните 
комбинации. Машината има устройства 
за всички възможни окомплектовки на 
изделието и позволява да се включват 

само тези от тях, които са необходими 
за текущата референция на продукта. 
Доста сложен проект, който до няколко 
месеца трябва да завършим.
 
 Интересен проект, който сме имали 
представлява устройство за автоматич-
но разплитане, ориентиране и подаване 
на пружини в монтажна позиция. 
  
Повече проекти могат да се разгледат на 
наша страница, където сме разположили 
снимков и видео материал: http://kms-e.
de

Както вече споменах, правили сме 
машини както за Западна Европа, така и 
за Гърция, Турция и за други балкански 
страни. Последното ми посещение беше 
при клиент в Словакия, от където също 
очакваме сериозна поръчка.
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- С какъв машинен парк разполагате?
Разполагаме предимно с универсални 
машини. Тъй като в нашата дейност детай-
лите, които са ни необходими са уникални, 
няма голяма серийност. 
Използваме стругове, фрези, 3 - осни 
обработващи центри, пробивни машини, 
съоръжения за обработка на листови 
стомани.
При необходимост използваме и под дос-
тавчици, но това е сравнително рядко.

- Колко души работят в предприятието?
В момента сме осем човека.
Това сме всички – инженерен персонал, 
управляващи, служители и всички сме 
взаимно заменяеми. Стремим се към пъл-
на комплексност и универсалност. Така е 
и в Западна Европа - във фирми подобни 
на нашата работят между 10 и 20 човека 
поради сложния характер на производ-
ството - специално машиностроене и 
уникалността на проектите.
Този тип бизнес изисква отдаденост, 
големи познания, в голям брой области и 
винаги има риск тъй като се разработва 
нещо, което не съществува и в началото 

се намираме пред „бял лист“. Това създава 
трудности при издръжката на по - голям 
персонал. От друга страна, дейността ни 
е силно специфична и не е лесно намира-
нето на подходящи кадри за каквато и да е 
част от нашата дейност.

- Кое по ред Ви е това посещение на па-
наира WIN EURASIA Automation и какви 
са Вашите впечатления?
  На панаира WIN EURASIA Automation 
сме за първи път. Впечатлението ми е, че 
е много добре организиран. Съпоставим 
е с панаирите в Западна Европа, които 
съм посещавал, като Motek Stuttgart , 
Automatica Munich и др. Направи ми 
много добро впечатление, както органи-
зацията, така и разположението на залите 
и щандовете. Срещнах се с много фирми, 
които биха могли да се превърнат в наши 
доставчици или клиенти. Бих посетил 
следващото издание на изложението, 
дори си замислям и да участваме със 
собствен щанд.

- Как разбрахте за панаира и програма-
та, по която посетихте изложението?
Покани ни търговската служба към 



87

Турското посолство да участваме в тази 
програма на тяхното министерство на 
икономиката. За нас това беше предиз-
викателство и интересно предложение. 
В момента навлизаме на турския пазар и 
вече както споменах  имаме реализирани 
проекти. За нас този пазар е интересен 
поради бурното икономическо развитие 
на държавата в момента.

- Имате ли конкуренция и кои са основ-
ните ви конкуренти?
 Винаги има конкуренция. В Западна Ев-
ропа и в частност, Германия като най-го-
ляма страна с много развито специално 
машиностроене. В България има няколко 
фирми, които имат нашите възможности, 
но не сме много като цяло в бранша с тол-
кова широк обхват от дейности. Повечето 
фирми са специализирали в проектиране-
то и производството на определени видо-
ве машини, като например за опаковащи 
такива, или бутилиращи. 
Нашето предимство е, че правим механич-
на автоматизация във всякакви браншове 
на производството.

- Какъв софтуер използвате във вашата 
дейност?
 Работим изцяло с 3D CAD софтуер за 
проектиране и създаване на конструк-
тивна документация за производство. 
Използваме и редица други софтуерни 
продукти, като например развойните 
среди на SIEMENS, SCHENEIDER ELECTRIC 
за програмиране на контролери.

- Каква е визията Ви за бъдещето на 
фирмата?
 В следващите няколко години ще обър-

нем внимание на усъвършенстването 
и обновяването на технологиите, които 
използваме. Подобряване и обновяване 
на паркът ни от CNC – машини. Вече все 
повече ни се налага да произвеждаме де-
тайли в по - големи серии или с по-сложна 
геометрия. 
Смятаме да разширим присъствието си на 
европейския пазар. Нашите цени и качест-
во са доста конкурентни спрямо евро-
пейските решения и в частност немските 
такива. В момента в Европа се променя ин-
дустриалната политика. Изделията бързо 
се сменят, има такива чиито жизнен цикъл 
трае до 3-4 години. На пазара се търсят 
бързи, качествени и ниско стойностни 
решения. Преди години не се гледаше 
цената, а надеждността - днес част от 
контрагентите не се интересуват от това 
дали изделието ще живее по дълго от 3-4 
години. Съвсем наскоро произведохме и 
изнесохме вибробункери за една холанд-
ска фирма, които в момента работят при 
краен клиент в Англия. Това потвърждава 
промяната в мисленето на индустриал-
ците. Преди се търсеше задължително 
национално решение, а днес се набляга 
на най-ефективното, качествено и евтино 
решение. Членството ни в ЕС определено 
допринася за бързата и лесна работа с 
контрагенти от цяла Европа.

KMS Engineering GmbH 
Belasitsa 59, str. 
4000 Plovdiv 
Bulgaria, EU 
http://kms-e.de 
http://kms-e.com 
http://youtube.com/kmsengineering
http://facebook.com/kmseng
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ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАРЕЖДАНЕ С ВИСОКА МОЩНОСТ (HPC) 
HPC 400 премина всички тестове съгласно UL2251 при Intertek  90

Eфективната електроерозийна нишка 
Фирма ГАЛИКА вече повече от 5 години успешно предлага на българския 
пазар специалните електроерозийни нишки на френския производител 
THERMOCOMPACT.    92

Електромеханичните цилиндри  
от Rexroth издържат до 25% по-дълго 102

Bosch Rexroth разшири гамата си за автоматизация   104

Серията  на Jungheinrich електрически ръчноводими ниско-повдигачи  
EJE 220/225/230/235 106

Логиката „LOGIQ“ на интелигентното металорязане  
в ерата на Индустрия 4.0 108
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HPC (High Power Charging) проектът достиг-
на нов важен  етап – HPC системата премина 
всички необходими изпитвания  по амери-
канския стандарт UL.
Intertek токущо приключиха всички изпит- 
вания съгласно UL2251. С това швейцарският 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО 
ЗАРЕЖДАНЕ С ВИСОКА 

МОЩНОСТ (HPC)
HPC 400 ПРЕМИНА ВСИЧКИ ТЕСТОВЕ 

СЪГЛАСНО UL2251 ПРИ INTERTEK

производител. Huber+Suhner стана първия 
доставчик на охлаждана кабелна система за 
ел. зареждане с висока мощност (HPC).
Провеждат се изпитвания при Intertek 
съгласно IEC 62196-3-1, очаквана дата на 
приключване е края на февруари 2018.
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Серийното производство за програмата за 
EA (Electrify America) е започнало и първият 
по- голям брой системи HPC-400 са на път 
към клиентите. Въвеждането на станции за 
ел. зареждане на стратегически места из 
Съединените американски щати ще започне 
през март 2018.

HPC Въвеждане на пазара
Въвеждането на пазара на HPC ще бъде на 

срещата на върха на LF в Малайзия, 5-7 март 
2018 г. (за регион APAC) и през юни на среща-
та на високо равнище на LF в Швейцария (за 
EMEA).
Демонстрационна инсталация на кабелна 
система на H+S HPC вече е направена в 
различни страни

Контакт Сибел ООД
www.sibel.bg
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Компанията е световен лидер, 
специализиран в галванопластиката, 
с присъствие на 4 континента и 95% 
експортни продажби в 50 страни. 
Успешната стратегия на THERMOCOMPACT 
обединява новаторство и подход в 
изследванията и развитието напред в 
бъдещето, като по този начин повече 
от 20 години разширява границите 
на техническите възможности на 

електроерозийните нишки. Инженерите 
подобряват електрическите и механични 
характеристики на продуктите, като 
непрекъснато работят върху нови 
структури на материалите, за да 
подобрят прецизността и скоростта 
на рязане. Постигнати са високи 
резултати, включително множество 
патенти, обхващащи новаторски 
решения и производствени процеси.  

EФЕКТИВНАТА
ЕЛЕКТРОЕРОЗИЙНА НИШКА

Фирма ГАЛИКА вече повече от 5 години успешно предлага на бъл-
гарския пазар специалните електроерозийни нишки на френския 
производител THERMOCOMPACT. 

4 EDM  WIRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОУ-ХАУ И 
МНОГОГОДИШЕН 
ЕКСПЕРТЕН ОПИТ 

 
Електроерозийните нишки на 
THERMOCOMPACT са резул- 
тат от силно желание, умения и 
ноу-хау, придобити в галвано- 
техниката в продължение на 
няколко десетилетия, от съз- 
даването на компанията през 
1913 г. 

 
Нашите успехи се основават на 

фундаменталните ни ценности: 
 

 
ЕКСПЕРТНОСТ 
ПОСТИЖЕНИЯ 
НОВАТОРСТВО 

 
 

Експерти в нашия производ- 
ствен процес, ние проектираме 
и работим на производствени 
линии от световна класа. 

 
 
 
 
 
 
Ангажирани с доброволен начин за сертифициране 

за КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ и ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ние осигуряваме ефективен 

контрол на качеството на всеки етап от произ- 
водството на нишките за електроерозийна обра- 
ботка. 
 
Нашите технологии и методи са: 
 

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО ISO 9001 
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО ISO 14001 
ISO TS 16949 (АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ) 
EN 9100 (АЕРОНАВТИКА) 
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THERMOCOMPACT притежава ноу-хау и 
многогодишен експертен опит, признат 
във високотехнологични сектори като 
аеронавтика, автомобилостроене, 
телекомуникации, медицинска техника, 
обработка на данни, промишлено 
машиностроене и др. Компанията е 
пионер на електроерозийния пазар с 
разработването на първата нишка  с 
покритие през 1973г. 
THERMOCOMPACT предлага на своите 
клиенти голям асортимент от месингови 

електроерозийни нишки до последно 
поколение патентовани нишки с 
покритие. Високотехнологичните 
продукти с покритие от цинк и цинкови 
сплави могат да обработват всички 
видове детайли, независимо от тяхната 
твърдост, сложност и прецизност. 
Електроерозийните нишки се адаптират 
постоянно към индивидуалните 
изисквания на клиентите: точност на 
рязане, високоскоростна обработка, фина 
обработка на повърхността, повишаване 
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ИЗБЕРЕТЕ  
СВОЯТА НИШКА 

 
 
 
 
 

ОТНОСНО ПРЕЦИЗНОСТТА 
 
 

Прецизността на детайла е резултат от: 
 

МАШИНАТА 
ДЕТАЙЛА 
ТЕХНОЛОГИЯТА 
НИШКАТА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

 
 

Нашата нишка с покритие, в комбинация с настройки на машината със специално разработена технология, ще ви оси- 
гурят най-добрата прецизност: 

 
РЕШЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МАШИНИ 

 

 
ВАШИТЕ НУЖДИ               НИШКА                 CUT2000 

 

 
CUT200 

 

 
CUT20   or 

certified 
processes 
which are  

still  in 
operatio

n 

 
  

 
СТР. 

           
МНОГО 
ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO XCC®
          

14 

THERMO TEX®
          

16 

THERMO SWX®
          

18 

   

ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO SE®
 *         

 
22 

THERMO SWD®
 

Предлагат се за сертифицирани процеси, които все още са в експлоатация 

 
24 

THERMO SWW®
 

 
26 

THERMO D®
 

 
28 
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THERMO SD®
          

32 
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34 
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 **         

 
36 
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42 
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44 
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44 
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46 

THERMO SWS®
          

48 

THERMO A®
          

50 
 

ЗА ВСИЧКИ 
ЦЕЛИ 

THERMO BRASS 
1000®

 

    
    

 
52 
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тично да вдянат извити нишки, като например мек ме- 
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Приложение на видовете електроерозийни нишки на различни машини



94

И
Н

О
ВА

Ц
И

И

на режещи инструменти, щанци и 
матрици, високотехнологични детайли.
Изборът на най-подходящата 
електроерозийна нишка се прави според 
различни критерии:
- Скорост на рязане - специалните нишки 
с покритие се сравняват с обикновена 
месингова нишка при еднакви условия 
на промиване. Покритието увеличава 
не само скоростта на грубото рязане, 
но също и скоростта при някои фини 
преходи.
- Качество на повърхнината - отнася се до 
най-доброто качество на обработената 
повърхност, което може да се постигне 
с една нишка и до най-добрата точност 
на позициониране по време на 
електрическото намиране на ръба.

-Обща ефективност на съоръжението 
/О.Е.С./ - отнася се до подобряване 
производителността на процеса, сравнено 
с необходимото време за поддръжка 
на машината. Поддръжката свързана 
с използваната нишка включва: смяна 
на наличните захранващи устройства, 
почистване на нишководачите и повторно 
подравняване на главите.
- Прецизност на обработвания 
детайл - прецизността е резултат от 
възможностите на  машината, материала 
на заготовката, технологията, типа на 
нишката и температурата. Нишката с 
покритие, в комбинация с настройки на 
машината със специално разработена 
технология, осигуряват най-добра 
прецизност.

Сравнителни резултати при използване на стандартни месингови и 
специални нишки на THERMOCOMPACT

  Стандартна електроерозийна 
месингова нишка Thermo SA Thermo SD Thermo SE

Време за обработка  / % 5 h 34 4 h 33 -18% 4 h 28 -20% 4 h 07 -26%
Скорост на грубо рязане mm2 / mm 76 92 21% 93 22% 101 33%

Количество изразходвана нишка в грамове 1.337 1.100 -18% 1.082 -19% 1.017 -24%
Количество изгубена във филтъра нишка в грамове 53 57 8% 41 -23% 31 -42%

Брой срезове 4 4 4 4

Най-доброто качество на повърхнина, постигнато с 
този тип нишка 0,30 μm 0,05 μm 0,2 μm 0,4 μm 

Допълнително произведени бройки детайли годишно _ 339 374 535
Цена на 1 детайл /разходи за обработка, цена на 

нишката.../ _ -10% -16% -22%

 Детайлът е обработен на машина : Agie Evolution със стандартна технология за месингова нишка 
 Обработван материал  : Стомана Z160CDV12 /Високоскоростна стомана/ 
 Височина на детайла : 60 mm 
 Дължина на рязане : 187 mm 
 Thermo SA : Осигурява много добро качество на повърхнината и висока скорост на рязане. 
 Thermo SD : Понижава производствените разходи и осигурява добро качество на повърхнината. 
 Thermo SE : Постига много висока скорост на рязане. 

* Високоскоростна обработка
*  Ниска консумация на 

нишка
*  По-малко замърсяване на 

филтрите
*  Увеличена продуктивност 

на машината

Тестови детайл, 
използван за получаване 

на сравнителните 
резултати:
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- Вдяване на нишката – повечето 
съвременни електроерозийни машини 
използват термична система за изправяне 
на нишката, за да подготвят нишката 
преди вдяването. Те сами изправят 
нишката. Така автоматично могат да се 
вдяват извити нишки, като например мек 
месинг (500 N/mm2 и 400 N/mm2). Някои 
машини, особено по-старите, изискват 
нишката да бъде права или достатъчно 
гъвкава, за да се задържи в струята за 
вдяване. 
Според това изискване нишките се 
разделят на следните типове: 
- А- нишката е права; 
- В- нишката не е толкова права, но 
е достатъчно гъвкава, за да се вдене 
автоматично на повечето системи, където 
има достатъчно силна водна струя; 
- С- нишката трябва да се изправи 
термично от машината или да се вдене 
ръчно:
- А-В – междинна степен между А и В.

Популярният до сега скептицизъм, 
наложил се на българския пазар е, че 
специалните ерозийни нишки с покритие 
работят добре само на нови, модерни 
машини.
Многобройните тестове, проведени при 
наши дългогодишни клиенти показват, 
че ефективността на специалните нишки 
на THERMOCOMPACT е очевидна и при 
машини от по-старо поколение. Такива 
тестове се състояха и в ТИХЕРТ АД – гр. 
Шумен.
Фирмата произвежда инструментална 
екипировка и нестандартно оборудване 
(щанци, шприцформи и др.) на нишкови 

електроерозийни машини AGIECUT 
200D+SF и AGIE DEM 315. 
При направените проби са сравнени 
резултатите от обработка на детайли с 
висока твърдост и сложна геометрична 
форма с обикновенна месингова нишка и 
специална нишка с покритие. 
При използването на специална нишка 
е постигната 30-40% по-висока скорост 
на рязане, без да се променят режимите. 
Също така, са получени по-добри 
резултати в геометрията при едно главно 
рязане, без да се появи седлообразност 
и бъчвообразност по височината на 
детайлите. 
При промяна режимите на рязане, е 
постигната средна икономия при разхода 
на ерозийна нишка от около 30%, без това 
да се отразява на качеството на детайлите.
Всичко това потвърждава финансовите 
и технологични преимущества на 
специалните нишки с покритие спрямо 
обикновените стандартни месингови 
нишки.
Подробна информация за три от най-
популярните ни продукти може да 
намерите на следващите страници.
За индивидуална консултация с инженер - 
специалист и организиране на безплатни 
практически тестове, фирма ГАЛИКА е на 
разположение на своите клиенти по всяко 
време.

ГАЛИКА – клон АД
Тел.: 02 981 09 76, Факс: 02 980 53 17 
E-mail: office@galika.bg 
www.galika.bg
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Стратифицирана нишка 
 
 
 
 
 
 
 

СЪРЦЕВИНА ОТ ЕДНОФАЗЕН  МЕСИНГ, 
ПОКРИТИЕ ОТ ТРИФАЗЕН  CU5ZN8 

 
 
 

Специално покритие 
 

CuZn 63/37 

 

THERMO SD®  увеличава скоростта 

и производителността,  дори с месингова 

технология,  благодарение на уникалното 

си покритие.
 

 

THERMO SD® е разработена за машините на 

GFMS AgieCharmilles. Нейната универсална упо- 
треба е адаптирана също и за японските машини. 

В сравнение със стандартната месингова нишка: 

 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

 THERMO SD® увеличава производството 

на детайли с до 20% в сравнение със стан- 
дартната месингова нишка. 

 Тя намалява разходите за обработка при произ- 
водството на детайли, които изискват висока 

точност и добро фино качество на повърхност- 
та. 

THERMO SD® се използва широко за стандар- 
тни приложения в сферата на матриците, инстру- 
ментите и общата механика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сърцевина Месинг 63/37 

Покритие γ Cu5Zn8 

Якост на опън 450N/мм2
 900N/мм2 

Лин. деформация 12% 2% 

Проводимост 23% IACS 20% IACS 
 

 

30       СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SD® 

THERMO SD2® 

THERMO JP® 

THERMO JP2®

СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ        29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SD® 

THERMO SD2® 

THERMO JP® 

THERMO JP2®
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УНИВЕРСАЛНА УПОТРЕБА, ЗА ПРИЛО- 
ЖЕНИЯ, КОИТО ИЗИСКВАТ ПРЕЦИЗНОСТ 
НА РЯЗАНЕ С ДОБРА ФИНА ОБРАБОТКА 
НА ПОВЪРХНОСТТА 

 
 
 
 
 
 
 
 

SD 
Месинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОСТ 

О.Е.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЧЕСТВО 

 
 
СВЪРЗАНИ ПАТЕНТИ 
 
(SD 900 И SD 500) 
US 5 945 010 
EP 1 009 574 
CA 2 302 202 
US 8 338 735 
CN ZL 2008  1 000922.7 
TW i 350780 
CN 101 234 442 
JP 5 627 841 
KR 10-0981035 
EP 1 949 995

 
 
 
 
 
 
 
НАЛИЧНОСТ СПОРЕД МАКАРА, ВИД И ДИАМЕТЪР 

 
THERMO SD                     K100 T125 T160 T200 K250 K355 JP5 JP10 JP15 

0,20 мм 
0.008’’ 

 
SD 

 
        

0,25 мм 
0.010’’ 

 
SD 

 
        

0,30 мм 
0.012’’ 

 
SD 

 
        

0,33 мм 
0.013’’ 

 
SD 

 
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПА ОТ THERMOCOMPACT 
ПРОИЗВЕДЕНО В АЗИЯ ОТ HWA 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С ГАЛИКА

СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ        31 
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Стратифицирана нишка 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСИНГОВА СЪРЦЕВИНА, 
CUZN ПОКРИТИЕ 

 
 
 

CuZn 
 

CuZn 80/20 
 
 
 
 
 
 

THERMO SE® е подходяща за всички видове 

машини за нишкова електроерозийна обработка 

(GFMS AgieCharmilles, Makino и всички японски 

машини). 

Силно се препоръчва за всички стандартни приложе- 
ния, които изискват скорост и точност, особено при 

неблагоприятни условия на промиване. 

THERMO SE® е икономична алтернатива на 

използването на THERMO SWD®, с изключи- 
телна ефективност. 

 
 

THERMO SE®
  предлага скорост на 

обработка до 30% по-висока от стандарт- 

ната месингова нишка. Повърхността на 

нишката е изключително чиста, което на- 

малява поддръжката на машината. Иконо- 
мично действие с гарантирана произво- 

дителност. 

 
 
 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сърцевина Месинг 80/20 

Покритие CuZn β и Cu5Zn8γ

Якост на опън 750N/мм2 

Линейна деформация 2% 

Проводимост 28% IACS 

 

 
 
 

20       ВИСОКА СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИСОКА СКОРОСТ 
И ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SE® 

THERMO SWD® 

THERMO SWW® 

THERMO D®

ВИСОКА СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ       19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИСОКА СКОРОСТ 
И ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SE® 

THERMO SWD® 

THERMO SWW® 

THERMO D®

ВИСОКА СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ       19 
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ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, 
ОСОБЕНО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРИ  
ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ ДЕТАЙЛИ 
(ВИСОЧИНА > 100 MM) И ЗА 
СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО 

 
 
 
 
 
 
 

SE 
Месинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОСТ 

О.Е.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЧЕСТВО 

 
 
СВЪРЗАНИ ПАТЕНТИ 
 
EP 1 009 574 
CA 2 302 202 
US 5 945 010 
EP 1 846 189 
TW i391197 
CN ZL2006 80004564,6 
US 8 378 247 
IN 262 000 
JP 5 069 134

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАЛИЧНОСТ СПОРЕД МАКАРА, ВИД И ДИАМЕТЪР 

 
THERMO SE                   K100 T125 T160 T200 K250 JP5 JP10 JP15 

0,20 мм 
0.008’’ 

 
SE 

  
      

0,25 мм 
0.010’’ 

 
SE 

  
      

0,30 мм 
0.012’’ 

 
SE 

  
      

0,33 мм 
0.013’’ 

 
SE 

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПА ОТ THERMOCOMPACT 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С ГАЛИКА

ВИСОКА СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ       21 
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Стратифицирана нишка 
 
 
 
 
 
 
 

СЪРЦЕВИНА ОТ ЕДНОФАЗЕН  МЕСИНГ, 
ПАТЕНТОВАНО -ФАЗНО ПОКРИТИЕ 

 
 
 

Специално покритие 
 

CuZn 63/37 

 
Максимална стабилност и точност, 
отлично качество на повърхността. 

Специализирана технология за 

машини GFMS Cut 2000  и Cut 3000.

THERMO SA® е с подбрано покритие за отлична 

прецизност и отлично качество на повърхността.  

Силно се препоръчва за най-новото поколение 

електроерозийни машини от GFMS AgieCharmilles. 

THERMO SA® има специално покритие, което 

позволява висока скорост на обработка и много 

чиста фина обработка по дължина на отрязаните 

повърхности (Ra = 0,05 µм в карбид). 

В комбинация с мощен генератор, THERMO 
SA® може да намали цената на обработените 

детайли с до 20%. 

Особено подходяща за изключително фино, прециз- 
но рязане и за стоманени или карбидни режещи пло- 
чи. 

 
 
 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сърцевина Месинг 63/37 

Покритие γ Cu5Zn8 

Якост на опън 900 N/мм2 

Линейна деформация 2% 

Проводимост 21% IACS 
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ОТЛИЧНА 
ПРЕЦИЗНОСТ И 
СКОРОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SA® 

THERMO SWA® 

THERMO SWS® 

THERMO A®

ОТЛИЧНА ПРЕЦИЗНОСТ И СКОРОСТ        39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЛИЧНА 
ПРЕЦИЗНОСТ И 
СКОРОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SA® 

THERMO SWA® 

THERMO SWS® 

THERMO A®

ОТЛИЧНА ПРЕЦИЗНОСТ И СКОРОСТ        39 
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ПАЗАРНИЯТ ЕТАЛОН ЗА КАЧЕСТВЕНА 
ФИНА ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТТА   
И ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 
Месинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОСТ 

О.Е.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЧЕСТВО 

 
 
СВЪРЗАНИ ПАТЕНТИ 
 
EP 1 009 574 
US 5 945 010 
EP 1 949 995 
US 8 338 735 
CN ZL 2008  1 0009227.7 
TW i350780 
CN 101 234 442 
JP 5 627 841 
KR 10-0981035

 
 
 
 
 
 
НАЛИЧНОСТ СПОРЕД МАКАРА, ВИД И ДИАМЕТЪР 

 
THERMO SA 900 / 500 / 400            K100 T125 T160 T200 K250 JP5 JP10 JP15 

0,07 мм 
0.003’’ 

 
900         

0,10 мм 
0.004’’ 

 
900         

0,127 мм 
0.005’’ 

 
900         

0,15 мм 
0.006’’ 

 
900         

0,20 мм 
0.008’’ 

 
900 / 500 / 400         

0,25 мм 
0.010’’ 

 
900 / 500 / 400         

0,30 мм 
0.012’’ 

 
900 / 500 / 400         

 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПА ОТ THERMOCOMPACT 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С ГАЛИКА

ОТЛИЧНА ПРЕЦИЗНОСТ И СКОРОСТ        41 
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ 
ЦИЛИНДРИ  
ОТ REXROTH 

ИЗДЪРЖАТ ДО 25% ПО-ДЪЛГО

Eлектромеханичните цилиндри EMC от 
Rexroth поставят нови стандарти с по-дъ-
лъг експлоатационен живот и повишена 
рентабилност. Rexroth увеличи живота на 
EMC електромеханичните цилиндри с до 
25%, като запази същите размери. Това 
намалява разходите за жизнения цикъл 

и намалява усилията за поддръжка на 
крайните потребители. Производителят 
е намалил минималната дължина на 
цилиндъра и е редуцирал необходимото 
инсталационно пространство с до 22%. 
Това позволява на конструкторите да 
създават още по-компактни решения, 
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съобщават от Бюро за Развитие Техника, 
основен търговски и сервизен партньор 
на Bosch Rexroth за България. 

Готовите за монтаж EMC електромеха-
нични цилиндри се състоят от анодирани 
алуминиеви корпуси в стандартни ISO 
размери с вградени СВД задвижвания. 
Благодарение на непрекъснато опти-
мизираните производствени процеси, 
Rexroth значително увеличи капацитета 
на диманично натоварване на задвиж-
ващия винт и така повиши номиналния 
живот на електромеханичния цилиндър 
с до 25%. Конструкторите вече имат въз-
можност да използват по-малък размер 
със същите характеристики, което им 
позволява да намалят разходите. Rexroth 
валидира новите стойности в изпитания 
за цялостно напрежение и жизнен цикъл 
при различни условия на употреба.

В същото време е намален и минималния 
ход на цилиндъра във всички размери с 
до 50%. Това означава, че в най-малкия 
вариант минималният ход, който може 
да бъде поръчан, е само 30 мм. Благо-
дарение на по-късите удари, които вече 
могат да бъдат избрани, необходимото 
инсталационно пространство се намаля-
ва с до 22%.

Готовите за инсталиране, цялостни систе-
ми минимизират усилията за проектира-
не и инсталиране. Конструкторите могат 
да подбират своите персонализирани 
варианти на EMC чрез само няколко 
стъпки на уебсайта на Bosch Rexrothв 
новия инструмент LinSelect. След избора 
и оразмеряването потребителите преми-
нават към онлайн CAD конфигуратора, 
който поема конфигурационните данни.

Електромеханичните цилиндри предла-
гат много предимства чрез възможност-
ите, осигурени от цифровото управление 
на електрическите задвижвания. Потре-
бителите могат да изберат оптималното 
и цялостно решение за широка гама от 
приложения. ЕМС семейството от Rexroth 
се състои от седем размера. Най-голе-
мият вариант, EMC100-XC-2, има сили на 
натиск до 56 kN. Всички версии могат да 
бъдат поръчани с датчик за измерване на 
сила в края на буталния прът, обясняват 
от БР Техника.
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BOSCH REXROTH  

РАЗШИРИ 
ГАМАТА СИ  

ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

На тазгодишното издание на изложе-
нието SPS IPC Drives, което се проведе 
между 28 и 30 ноември в Нюрнберг, 
Bosch Rexroth представи 6 цялостни 
програми от решения от допълнената 
си гама Connected AutomaXon, съоб-
щават от Бюро за Развитие Техника, ос-
новен търговски и сервизен партньор 
на Bosch Rexroth за България.
От компанията информират, че соф-
туерът за IoT Gateway V2 позволява 
внедряването на IoT както в нови, 
така и в съществуващи машини, като 
предлага редица възможности, вклю-
чително за безжично свързване на 
Bosch XDK и CISS сензори или за запис 
на данни от контролера чрез OPC DA 
и други системи за управление като 
Beckhoff CX и Allen Bradley/Rockwell 
ControlLogix.
„Поколението индустриални компютри 
PR, VR, DR отговаря на повишаващите 
се хардуерни изисквания за изпълне-
ние на по-сложни задачи, включително 
за Индустрия 4.0. Гамата  компютри и 
дисплеи, които могат да бъдат адап-
тирани за по-ниски и средни мощно-
сти, поставя нови стандарти с новите 

процесори по отношение на софту-
ерна функционалност, свързаност и 
гъвкавост. В допълнение, минималните 
инвестиционни разходи и дизайнът, 
елиминиращ необходимостта от под-
дръжка, повишават рентабилността“, 
подчертават от БР Техника.
Гамата задвижвания за средна сила на 
Bosch Rexroth е завършена със само-
охлаждащите се линейни двигатели с 
желязно ядро ML3. Синхронният серво 
двигател с голям въртящ момент MS2N 
адресира задачи с високи изисквания 
чрез SafeMoXon с интегриран енкодер 
от категория на безопасност SIL3 Ple. 
Серията задвижвания MS2E, които са 
съвместими с ATEX съгласно група 
устройства II, категория 3G/3D, са 
подходящи за приложение в среда с 
взривоопасни газове и прахове.
„Новата версия 14 на платформата за 
CNC системи MTX осигурява функции 
за обработка, формоване и 3D принти-
ране. С до 60 независими канала, 250 
едновременно управлявани оси и пъл-
на OPC-UA сървър/клиент функционал-
ност, тя задава световния стандарт за 
най-кратки времена на циклите на PLC 
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и CNC и комуникация за Индустрия 4.0.
Последната версия 14 на системата за 
управление на движение MLC кон-
тролира над 1000 синхронизирани зад-
вижвания в рамките на микросекунди 
и с прецизност до нанометър, когато 
е необходимо. Тя предлага богата 
библиотека от движения за машини и 
процеси, както и цялостна свързаност 
за IoT, MulX-Ethernet, I/O, Vision и др. 
решения“, обясняват от БР Техника.

Сред останалите иновации на Bosch 
Rexroth са високопроизводителното 
вградено управление YM и подходя-
щата за вакуум приложения гъвкава 
транспортна система FTS, която може 
да се използва за асемблиране и 
манипулиране и в производството на 
батерии и полупроводникови компо-
ненти.
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СЕРИЯТА  

НА JUNGHEINRICH
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  

РЪЧНОВОДИМИ НИСКО-ПОВДИГАЧИ  
EJE 220/225/230/235

Втората серия на Jungheinrich елек-
трически ръчноводими транспалетни 
нископовдигачи EJE са изключително 
здрави и мощни, идеални за употреба 
в пикови моменти в работата, когато 
се изисква максимална производи-
телност в трудни условия с високи 
натоварвания и тежки товари. Маши-
ните от втора серия EJE са с товаро-
подемност 2 т., 2,5 т. 3т. и 3.5 т. Мощен 
1,6kW3-фазен АС задвижващ мотор и 
мощен мотор за повдигане осигуря-
ват максимална производителност 
и висока остатъчна товароносимост. 
Иновативната 3-фазна АС технология 
на двигателите Jungheinrichпредлагат 
висока производително, ефективност, 
ниска консумация на енергия и ниски 
експлоатационни разходи. Машината 
се характеризира с бързо ускорение 
дори и при максимален товар, бърза 
смяна посоката на движение без заба-
вяне и „време за мисъл“.
Изключително здравото шаси отговаря 
на най-високи натоварвания и ра-
ботна среда-8 mm високо качествена 
стомана за предната част на шасито 

и подсилена вилична конструкция за 
висока товароподемност.
Новото поколение мултифункционал-
но дълго рамо и глава за управление 
способстват безопасно боравене с 
машината, като се поддържа адекватно 
разстояние между оператора и маши-
ната. На дръжката на рамото са ерго-
номично монтирани бутоните, марки-
рани с цвят и устойчиви на износване.  
Бутонът за „пълзене“ е полезен при 
изключително тесни пространства за 
прецизно маневриране, като позволя-
ва машината да се движи с ограничена 
скорост при изправен лост. Дръжката 
е удобна за боравене от всяка позиция 
на оператора и е защитена от разва-
ляне с безконтактна сензорна техно-
логия.
Пружинно омекатяване на помощните 
колела, свързани с ProTracLink сис-
темата, разпределят теглото и нато-
варването съобразно условията на 
пода, т.е. равномерно разпределение 
на всички колела при равна настилка 
или концентриране към външните 
колела при завиване. Благодарение 
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на системата ProTracLink се осигурява 
минимално износване на помощните 
колела когато машината се придвижва 
по рампи.
Върховите технологии в електрониката 
позволяват перфектно управление, а 
системата за енергиен контрол използ-
ва минимално количество енергия за 
извършване на повече работа. Голе-

мите батерии осигурават дълги работ-
ни операции по 2 и дори при 3 смени. 
Машината може да бъде оборудвана с 
мощна 375Ahбатерия и в комбинация 
с най-модерната и ефективна 3-фазна 
ACтехнология се постига изключител-
но голям работен капацитет. Опцията 
за странично вадене на батерия поз-
волява на фирмите непрекъсващите 
3-смени да използват машината 24 ч. 
в денонощието без спиране. EJE-то 
се предлага с вградено зарядно за 
лесно вслючване във всеки контакт 
или външно зарядно, подходящо при 
редовна смяна на батериите.

Материалът ни е предоставен от г-н 
Валери Петрунов – търговски и марке-
тингов директор на „Готи Петрунов“ 
ООД, представител на ЮНГХАЙНРИХ 
за България, Албания и Косово.
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ЛОГИКАТА 
 „LOGIQ“ 

НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО  
МЕТАЛОРЯЗАНЕ  

В ЕРАТА  
НА ИНДУСТРИЯ 4.0

ИСКАР стартира нова кампания – 
LOGIQ и представя нов стандарт в ка-
чеството на режещите инструменти. 

Бидейки лидер и иноватор в сфера-
та на металообработването, ИСКАР 
развива допълнително концепцията 
IQ за интелигентно металорязане като 
прилага логични подобрения в разра-
ботката на инструментите. Резултатът 
е LOGIQ линията инструменти, която 
едновременно предсказва и удово-
летворява клиентските нужди. LOGIQ 
представлява логична прогресия със 
серия от стратегически подходи за 
внедряване стандартите на „Индус-
трия 4.0“ като същевременно осигу-
рява продължителност и стабилност.

Целите на „Индустрия 4.0“ – да внедри 
съвместимост на всички използвани 
технологични инструменти, помощ 
при технически задания и децентра-
лизирани решения, което поражда в 
производствените практики – при-
нуждаване на машинните центрове 

да преразгледат операциите си и да 
възприемат нужните процедури за да 
посрещнат набелязаните цели. 

LOGIQ  концепцията създава нови 
линии инструменти, подновява 
съществуващи такива и вдъхновява 
иновативни продукти за максимално 
ефективно представяне. Вслушвайки 
се в изискванията на клиентите и 
следейки развитието на пазара, инже-
нерите на ИСКАР разработиха високо 
ефективни и логични инструментални 
решения, които удоволетворяват 
настоящите изисквания на производ-
ствената сфера. 

В индустрията, където всяка секунда 
е от значение, един логически дизайн 
и тактически подход  дори и към 
най-простите инструменти може да 
доведе до повишаване на производи-
телността и намаляване на разходите.

Ненадминатите, LOGIQ нестандартни 
иновации включват нови режещи 



109

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

геометрии и закрепващи механизми 
за стабилност, работа без вибрации 
и висока повторяемост. Сменяемите 
пластини са оборудвани със сложни 
стружкочупещи геометрии, които 
гарантират леко рязане при високи 
режими. 

Монолитните твърдосплавни инстру-
менти са обогатени с нов дизайн, 
който се  отличава с значително 
повишена, анти-вибрационна стабил-
ност – ключов фактор за повишаване 
производителността при работа в не-
благоприятни условия и прекъснато 
рязане. Линията инструменто дър-
жачи включва нови термо държачи и 
анти-вибрационни устройства, които 
значително подобряват ефективност-
та, когато стабилността е фактор. 

Новите LOGIQ решения включват ста-
билни, устойчиви пластини и фрезо-
ви глави с подобрени показатели и 
свойства. Струговите LOGIQ приложе-
ния предлагат нови идеи за намаля-
ване натоварването на машините, 
формирането на по-тънка и по-ши-
рока стружка, решаване проблема с 
вибрациите и насочването потока на 
охлаждащата течност. 

LOGIQ концепцията за пробивни ин-
струменти предлага усъвършенства-
ни продуктивни решения за висока 
точност и повторяемост за да намалят 
времетраенето на работния цикъл 
и произведат най-сложните и скъпи 
компоненти.

LOGIQ линиите включват LOGIQ3CAM 
за по-висока производителност в 
пробиването;  LOGIQ4TURN за по-
добрено представяне в основните 
стругови операции;  LOGIQ4FEED, 
която позволява грубо фрезоване 
при високи подавания и режими; 
LOGIQ8TANG - една нова линия за 
90-градусово фрезоване; LOGIQ5GRIP- 
многообразно и високо ефективно 
решение за отрязване и изработване 
на канали и други инструментални 
линии включващи стотици нови ин-
струменти; всеки един от тях израбо-
тен за да изпълнява важни конкретни 
апликации по възможно най-ефектив-
ния начин. 

От самото начало на разработка до 
реализацията си, LOGIQ инструмен-
тите отразяват стремежа на ИСКАР 
да създава и предоставя високо 
качествени продукти, които спомагат 
за повишаване производителността и 
доходността. 

Четвъртата генерация на Индус-
триалната революция откри нови 
стандарти и изисквания за обработка 
на металите. ИСКАР е на най-предната 
позиция на тази 

тенденция, разработвайки уместни и 
приложими технологии и внедрявай-
ки методи за ефективна обработка, 
отговарящи на динамичния характер 
и нуждите на металообработващата 
индустрия.  
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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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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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.
АТЛАС ТЕХНИК 

ЕООД
ATLAS TECHNIK

EOOD

Адрес:
София 1612, п.к. 51
Тел./Факс: 02/ 859 76 81
GSM: 088/ 523 25 95
GSM: 089/ 798 16 69
E-mail: al_popoff@atlas-technik.com 
www.atlas-technik.com

Ръководител: 
Александър Попов

За контакти: 
Александър Попов

Предмет на дейност:
• Системи и елементи за линейно  водене;
• Търкалящи и плъзгащи лагери;
• Кабеловодещи вериги и системи за енергопод-
веждане;
• Гъвкави кабели;
• Редуктори и моторредуктори;
• Съединители и други компоненти за машиностро-
енето;
• Компоненти и решения за автоматизи- ране на 
манипулирането и захранването.

Пaртньорство с чужди фирми: 
Schneeberger, GMN, GRW, Kolbenschmidt - 
Permaglide-PAP, NTN, KABELSCHLEPP, Harmonic Drive, 
Sumitomo CYCLO, afag, eps, Boellhoff, Fey, Ringspann, 
Ziller.

Клиенти:
Машиностроене, Химия, Енергетика, Металургия.

Address:
1612 Sofia, P.O.Box 51
Tel./Fax: +359 2/ 859 76 81
GSM: +359 88/ 523 25 95
GSM: +359 89/ 798 16 69
E-mail: al_popoff@atlas-technik.com
www.atlas-technik.com

Executive:  
Alexander Popoff

Contact person: 
 Alexander Popoff

Scope of activity:
• Linear guidance systems and components;
• Roller and plain bearings;
• Energy chains and energy chain systems;
• Cables;
• Mechanical geares and geamotors;
• Clutches and other components for mechanical 
engineering;
• Components and solutions for automation of 
handling and feeding.

Partnership with foreign companies: 
Schneeberger, GMN, GRW, Kolbenschmidt - 
Permaglide-PAP, NTN, KABELSCHLEPP, Harmonic Drive, 
Sumitomo CYCLO, afag, eps, Boellhoff, Fey, Ringspann, 
Ziller.

Customers:
Mechanical engineering, Chemical industry, Power 
generation and management, Metallurgy.
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БИСАЙД ООД BESIDE LTD

Адрес:
1505 София
Ул. “Оборище” 102
Тел.: 02/ 944 22 36, 944 22 63
Факс: 02/ 944 22 56
е-mail: info@beside.bg
web site: www.beside.bg

Ръководител:
Иво Русев

За контакти: 
Лъчезар Костов - търговски отдел
Емил Самарджиев - директор

Година на основаване: 
2004

Брой служители: 
12

Дейност:
Внос и дистрибуция на автоматични задвижвания 
за контрол на достъпа.

Продукти:
 пътни бариери
 автоматични боларди и анти-паркинги 
 автоматика за двукрили  и плъзгащи врати
 автоматика за гаражни и индустриални врати
 автоматика за охранителни ролетки
 автоматика за щори и сенници
 аксесоари и обков за портали 
 панели , пружини и аксесоари за секционни врати
 термоизолирани ламели за ролетки
 автоматични и ръчни боларди

Партньорство:
BENINCA Holding - Италия - изкл. представител

Address:
102 Oborishte str.
1505 Sofia, Bulgaria
Tel.s: +359 2/ 944 22 36, 944 22 63
fax: +359 2/ 9442256
е-mail: info@beside.bg
web site: www.beside.bg

Executivе:
Ivo Russev

Contact:
Luchezar Kostov - Sales department
Emil Samardjiev - director

Established: 
2004

Staff: 
12

Business activities:
Import and distribution of gate automation for access 
control.

Products:
 road barriers
 car park savers
 automations for swinging and sliding  gates
 automations for garage & industrial doors
 automations for rolling shutters and gates
 automations for awnings     
 accessories for gates
 panels, springs and accessories for sectional doors
 thermo-insulated lamellas for rolling shutters
 automatic and manual bollards

Business partnership:
Beninca Holding - Italy - exclusive representative
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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.



121

БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ 
ТЕХНИКА ЕООД

BIURO ZA RAZWITIE  
TECHNIKA LTD

Адрес:
1517, София, Ул. Витиня 2Ж
Телефон: 02/ 955 40 55
Телефон/Факс: 02/ 955 40 90
GSM:    0888 55 89 01
e-mail: office@brtechnika.com
 www.brtechnika.com

Ръководител:   
Антоанета Генчева

За контакти: 
Антоанета Генчева
antoaneta.gentscheva@boschrexroth.bg

Пловдив 4000, бул. Кукленско шосе 9 Ж
Тел.: 032 670 683

Варна 9009, Бизнес Парк Варна, Сграда Б1 - Партер
Тел.: 0879 087 616 

Габрово 5300, ул. Александър Стамболийски 17
Тел.: 0885 312 457

Година на основаване: 
2002

Дейност:
 Продажби и производство на индустриални 
продукти и комплексни решения в областта на 
автоматизацията:
ХИДРАВЛИКА: Аксиално-бутални помпи и мотори, 

Зъбни помпи, Радиално-бутални, пластинкови, 
комбинирани помпи. Радиално-бутални мотори, 
Хидростатични задвижвания, хидроцилиндри, 
Вентили и клапани за индустриални и мобилни 
машини, Пропорционални и сервоелементи с упра-
вляваща електроника. Хидроагрегати. Хидро-пнев-
моакумулатори. Филтри - въздушни, връщащи, за 
високо налягане, филтърни елементи. 
ПНЕВМАТИКА И ПНЕВМАТИЧНИ СИСТЕМИ: Цилин-
дри, Разпределители, вентилни острови с управля-
ваща електроника, Пневмоподготвяща апаратура, 
фитинги, Пропорционална и вакуум техника.
СЕРВОЗАДВИЖВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИКА ЗА МОНТАЖ И ЛИНЕЙНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ: 
Сачмено-винтови двойки, линейни лагери, стома-
нени закалени оси, сачмени и ролкови танкети и 
направляващи, кабеловодещи вериги и механични 
защити. Система от конструктивни алуминиеви 
профили, работни места, транспортни системи и 
конвейери, Ръчни, пневматични и серво преси.
ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: хидравлични 
агрегати, хидравлични цилиндри, работни места, 
лентови транспортьори, конструкции от алумини-
еви профили;
СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ: Официален сертифициран 
сервизен център на BOSCH REXROTH AG за България. 
Диагностика и ремонт на хидравлични помпи и 
мотори, анализ на хидравлично масло, филтрация. 
Персонализирани обучения по хидравлика, съобра-
зени с нуждите на клиента.

Партньорство: 
BOSCH REXROTH AG, AVENTICS GmbH, C.C. Jensen A/S, 
SCHMIDT Technology GmbH, Tecnimetal International 
S.r.l
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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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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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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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:
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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ГАЛИКА – клон АД 
БЪЛГАРИЯ

GALIKA – klon AD 
BULGARIA

Адрес:
1000 София, ул. „ 6-ти септември” № 6-Б
Тел.: 02 981 09 76
Факс: 02 980 53 17
E-mail: office@galika.bg
www.galika.bg

Ръководител:
Мария Цветкова

За контакти:
Мария Цветкова – Управител
Елина Александрова – Сътрудник маркетинг и 
продажби

Дейност:
ГАЛИКА е официален представител за България на 
следните машиностроителни фирми:

•  Машини за нишкова и 
обемна електроерозия 
и лазерна аблазия GF 
Agie Charmilles

•  Вертикални фрезови центри MIKRON за 
високопроизводителна и високоскоростна 
обработка с три до пет работни оси

www.gfms.com
• Машини за външно 
и вътрешно кръгло 
шлифоване на 
цилиндрични, контурни 

и профилни повърхнини;фирмата е част от 
индустриална група UNITED GRINDING
www.studer.com

•  Машини за многодъгово овално и безцентрово, 
проходно и врязващо шлифоване;

•  фирмата е част от индустриална група UNITED 
GRINDING

www.schaudtmikrosa.com

•  Машини за плоско и профилно шлифоване, 
за инструментално и серийно производство; 
фирмата е част от индустриална група UNITED 
GRINDING

www.blohmjung.com

•  Високопроизводителни, едношпинделни 
и многошпинделни стругови центри за 
многоинструментална обработка на детайли

www.traub.de 
www.index-werke.de 
www.infoshop.index-werke.de

• Високопроизводителни 
обработващи центри с 

трансферна технология за производство на детайли 
със средни и големи серии
www.mikron.com

• Голямогабаритни центри за 
динамична фрезова обработка 
с до шест работни оси, опция 

струговане и палетна автоматизация
www.reiden.com

•  Портални фрезови машини, хоризонтални и 
вертикални стругове, валошлифовъчни машини 
за високопрецизна обработка на голямогабаритни 
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Оси Ход (mm)
X ос 300
Y ос 300
Z ос 250
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Настолна Мултисензорна Измервателна 
Система с Голям Капацитет
 

Проектирана точност –
Патентованият дизайн “повдигащ 
мост” елиминира грешките, 
типични за други дизайни.

Прецизна оптика –
висококачествен обектив с
увеличение 12 AccuCentric®,
автокалибриращ с всяка 
промяна на увеличението

Превъзходно осветление за 
най-добро видео-измерване –
подсветка, TTL лазер, и
SmartRing™ осветени детайли
от всички ъгли

Мултисензорни възможности –
опционална контактна сонда,
лазер и микро-сензорни сонди

Оси Ход (mm)
X ос 300
Y ос 300
Z ос 250

 

SmartScope® Flash CNC 300

·

·

·

·

Проектирана точност –
Патентован† “повдигащ мост”
дизайн елиминира грешките
типични за други дизайни.
Прецизна оптика –
Висококачествен обектив с
увеличение 12 AccuCentric® ,

автокалибриращ с всяка промяна
на увеличението
Превъзходно осветление за
най-добро видео измерване –
Подсветка, TTL лазер, и
SmartRing™ осветени детайли
от всички ъгли
Мултисензорни възможности –
Опционална контактна сонда,
лазер и микро-сензорни сонди

Настолна Мултисензорна Измервателна 
Система с Голям Капацитет
 

ВАШИЯТ СИГУРЕН ПАРТНЬОР
НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ОТ 1991 г. ДО ДНЕС

ГАЛИКА-клон АД
СОФИЯ 1000, УЛ. „6-ти септември“ № 6-Б

тел.: 02 981 0976, факс: 02 980 5317
E-Mail:  office@galika.bg

www.galika.bg

•	 Designed-in	precision	–
Patented† “elevating bridge” 
design eliminates errors
common to other designs

•	 Precision	optics	–
High quality Zoom 12
AccuCentric® zoom lens
autocalibrates with every
magnification change

•	 Superb	illumination	for	the	best	
video	measurements	–
Substage, TTL, and 
SmartRing™ light illuminate 
parts from all angles

•	 Multisensor	versatility	–
Optional touch probe, laser, 
and micro-probe sensors

Axis Travel (mm)
X axis 300
Y axis 300
Z axis 250

SmartScope® Flash CNC 300

High Capacity Multisensor 
Dimensional Measuring 
System that Fits on a 
Benchtop

SmartScope®  
Flash CNC 300 -  
НАСТОЛНА 
МУЛТИСЕНЗОРНА 
ИЗМЕРВАТЕЛНА 
СИСТЕМА С ГОЛЯМ 
КАПАЦИТЕТ  
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ГАЛИКА – клон АД 
БЪЛГАРИЯ

GALIKA – klon AD 
BULGARIA

детайли; фирмата е част от индустриална група 
HERKULES

www.waldrichsiegen.com

•  Хоризонтални пробивни и фрезови машини тип 
борверг; фирмата е част от индустриална група 
HERKULES

www.unionchemnitz.com

• Работни нишки за електроерозийни машини, 
стандартни,икономични, бързорезни и 
високопрецизни
www.thermocompact.com

•  Каруселни центри за комбинирана 
стругово-фрезова обработка; 

•  фирмата е част от индустриална 
група DVS

www.pittler.de

• Технологии 
и машини за 
проектиране и 

обработка на профили за газови турбини и витла
www.liechti.com

• Машини за 
вертикално стъргане, 
валцоване и вихрово 

нарязване на профили. Разстъргващи инструменти 
и технологии за профилна обработка
www.leistritz.com

• Високопрецизни машини за скоростно и точно 
рязане с водна струя на детайли с малки до средни 
размери
www.microwaterjet.com

 • Трасажни преси за монтаж, настройка и ремонт 
на шприц форми, щанци и пресформи
www.millutensil.com

 • Индустриални 
пещи и линии 
за термична 

обработка на детайли за общото машиностроене и 
инструменталното производство
www.codere.com

• Оптични и 
многосензорни 
цифрови 
координатно-

измервателни машини, системи и калибри за 
оптичен и многосензорен производствен контрол, 
оптични скенери
www.ogpnet.com
www.qvii.com

•  Модулна CAM система за създаване на технологии 
за механична и ерозийна обработка и генериране 
на програми за машини с ЦПУ

www.peps.de

 

04
/2

01
6

60 ИНФОРМАЦИЯ

Оси Ход (mm)
X ос 300
Y ос 300
Z ос 250

·

·

·

·

Настолна Мултисензорна Измервателна 
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ВАШИЯТ СИГУРЕН ПАРТНЬОР
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СОФИЯ 1000, УЛ. „6-ти септември“ № 6-Б
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www.galika.bg

•	 Designed-in	precision	–
Patented† “elevating bridge” 
design eliminates errors
common to other designs

•	 Precision	optics	–
High quality Zoom 12
AccuCentric® zoom lens
autocalibrates with every
magnification change

•	 Superb	illumination	for	the	best	
video	measurements	–
Substage, TTL, and 
SmartRing™ light illuminate 
parts from all angles

•	 Multisensor	versatility	–
Optional touch probe, laser, 
and micro-probe sensors

Axis Travel (mm)
X axis 300
Y axis 300
Z axis 250

SmartScope® Flash CNC 300

High Capacity Multisensor 
Dimensional Measuring 
System that Fits on a 
Benchtop

SmartScope®  
Flash CNC 300 -  
НАСТОЛНА 
МУЛТИСЕНЗОРНА 
ИЗМЕРВАТЕЛНА 
СИСТЕМА С ГОЛЯМ 
КАПАЦИТЕТ  
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БЪЛГАРИЯ

GALIKA – klon AD 
BULGARIA

Address:
1000 Sofia, 6-B „ 6-ti septemvri ” Str.,
Tel.: +359 2 981 09 76
Fax: +359 2 980 53 17
E-mail: office@galika.bg
www.galika.bg

Managing director:
Maria Zwetkowa

Contacts:
Maria Zwetkowa - Manager
Elina Alexandrova - Assistant Marketing and Sales

Scope of activity:
GALIKA is the official representative for Bulgaria of the 
following machine tool manufacturers:

• EDM die-sinking and wire 
cutting CNC machines, laser 
machines,  3-,4- and 5-axis 

vertical high performance and high speed milling 
centers MIKRON
www.gfms.com

• External and internal grinding 
machines for cylindrical, con-
toured and profile surfaces;

• The company is a part of UNITED GRINDING Industrial 
Group
www.studer.com

•  Centerless,cylindrical, noncylindrical and cam lobe 
grinding machines; The company is a part of UNITED 

GRINDING Industrial Group
www.schaudtmikrosa.com

•  Flat and profile grinding machines for tool manufac-
turing and serial production; the company is a part of 
UNITED GRINDING Industrial Group  

www.blohmjung.com

•  Highly-productive, one- and multi-spindle turning 
centers for multi-instrumental machining of 
workpieces  

www.index-werke.de 
www.traub.de  
www.infoshop.index-werke.de 

• Highly productive machin-
ing centers with  transfer 

technology for mid to long series production.
www.mikron.com

•  Big sized machining 
centers for dynamic 
multi-axes machining 
with up to 6 axes, 
turning option and pallet 
automation  

www.reiden.com

•  Portal heavy-duty milling machines, horizontal and 
vertical lathes, shaft grinding machines; The company 
is a part of HERKULES Industrial Group

www.waldrichsiegen.com
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Оси Ход (mm)
X ос 300
Y ос 300
Z ос 250

·

·

·

·

Настолна Мултисензорна Измервателна 
Система с Голям Капацитет
 

Проектирана точност –
Патентованият дизайн “повдигащ 
мост” елиминира грешките, 
типични за други дизайни.

Прецизна оптика –
висококачествен обектив с
увеличение 12 AccuCentric®,
автокалибриращ с всяка 
промяна на увеличението

Превъзходно осветление за 
най-добро видео-измерване –
подсветка, TTL лазер, и
SmartRing™ осветени детайли
от всички ъгли

Мултисензорни възможности –
опционална контактна сонда,
лазер и микро-сензорни сонди

Оси Ход (mm)
X ос 300
Y ос 300
Z ос 250

 

SmartScope® Flash CNC 300

·

·

·

·

Проектирана точност –
Патентован† “повдигащ мост”
дизайн елиминира грешките
типични за други дизайни.
Прецизна оптика –
Висококачествен обектив с
увеличение 12 AccuCentric® ,

автокалибриращ с всяка промяна
на увеличението
Превъзходно осветление за
най-добро видео измерване –
Подсветка, TTL лазер, и
SmartRing™ осветени детайли
от всички ъгли
Мултисензорни възможности –
Опционална контактна сонда,
лазер и микро-сензорни сонди

Настолна Мултисензорна Измервателна 
Система с Голям Капацитет
 

ВАШИЯТ СИГУРЕН ПАРТНЬОР
НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ОТ 1991 г. ДО ДНЕС

ГАЛИКА-клон АД
СОФИЯ 1000, УЛ. „6-ти септември“ № 6-Б

тел.: 02 981 0976, факс: 02 980 5317
E-Mail:  office@galika.bg

www.galika.bg

•	 Designed-in	precision	–
Patented† “elevating bridge” 
design eliminates errors
common to other designs

•	 Precision	optics	–
High quality Zoom 12
AccuCentric® zoom lens
autocalibrates with every
magnification change

•	 Superb	illumination	for	the	best	
video	measurements	–
Substage, TTL, and 
SmartRing™ light illuminate 
parts from all angles

•	 Multisensor	versatility	–
Optional touch probe, laser, 
and micro-probe sensors

Axis Travel (mm)
X axis 300
Y axis 300
Z axis 250

SmartScope® Flash CNC 300

High Capacity Multisensor 
Dimensional Measuring 
System that Fits on a 
Benchtop

SmartScope®  
Flash CNC 300 -  
НАСТОЛНА 
МУЛТИСЕНЗОРНА 
ИЗМЕРВАТЕЛНА 
СИСТЕМА С ГОЛЯМ 
КАПАЦИТЕТ  
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•  Horizontal boring mills and portal milling machines; 
the company is a part of HERKULES Industrial Group  

www.unionchemnitz.com

•  EDM Wires for wire cutting ma-
chines - standard, economical and 
fast cutting  

www.thermocompact.com

•  Carousel-type machining centers for 
combined turning and milling oper-
ations; the company is a part of DVS 
Industrial Group  

www.pittler.de

• Technologies and machines for machining of profiles 
for turbines and blades  
www.liechti.com

• Keyseating, rolling and thread whirling
 machines and tubes
www.leistritz.com

• 

High-precision and high-speed waterjet cutting 
machines for small up to medium sized components  
www.microwaterjet.com

•  High precision spotting/die-splitters for the mould 
and die industry  

www.millutensil.com

• Industrial furnaces and automation lines for heat 
treatment of components for general machine building 
and tool manufacturing  
www.codere.com

• Optical and multi-sensor coordinate-measurement 
gauges, systems and machines, optical scanners  
www.ogpnet.com
www.qvii.com

•  Modular CAM system for the creation of technologies 
for mechanical and erosion processing and generation 
of programs for CNC machines  

www.peps.de
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Оси Ход (mm)
X ос 300
Y ос 300
Z ос 250

·
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Настолна Мултисензорна Измервателна 
Система с Голям Капацитет
 

Проектирана точност –
Патентованият дизайн “повдигащ 
мост” елиминира грешките, 
типични за други дизайни.

Прецизна оптика –
висококачествен обектив с
увеличение 12 AccuCentric®,
автокалибриращ с всяка 
промяна на увеличението

Превъзходно осветление за 
най-добро видео-измерване –
подсветка, TTL лазер, и
SmartRing™ осветени детайли
от всички ъгли

Мултисензорни възможности –
опционална контактна сонда,
лазер и микро-сензорни сонди

Оси Ход (mm)
X ос 300
Y ос 300
Z ос 250

 

SmartScope® Flash CNC 300

·

·

·

·

Проектирана точност –
Патентован† “повдигащ мост”
дизайн елиминира грешките
типични за други дизайни.
Прецизна оптика –
Висококачествен обектив с
увеличение 12 AccuCentric® ,

автокалибриращ с всяка промяна
на увеличението
Превъзходно осветление за
най-добро видео измерване –
Подсветка, TTL лазер, и
SmartRing™ осветени детайли
от всички ъгли
Мултисензорни възможности –
Опционална контактна сонда,
лазер и микро-сензорни сонди

Настолна Мултисензорна Измервателна 
Система с Голям Капацитет
 

ВАШИЯТ СИГУРЕН ПАРТНЬОР
НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ОТ 1991 г. ДО ДНЕС

ГАЛИКА-клон АД
СОФИЯ 1000, УЛ. „6-ти септември“ № 6-Б

тел.: 02 981 0976, факс: 02 980 5317
E-Mail:  office@galika.bg

www.galika.bg

•	 Designed-in	precision	–
Patented† “elevating bridge” 
design eliminates errors
common to other designs

•	 Precision	optics	–
High quality Zoom 12
AccuCentric® zoom lens
autocalibrates with every
magnification change

•	 Superb	illumination	for	the	best	
video	measurements	–
Substage, TTL, and 
SmartRing™ light illuminate 
parts from all angles

•	 Multisensor	versatility	–
Optional touch probe, laser, 
and micro-probe sensors

Axis Travel (mm)
X axis 300
Y axis 300
Z axis 250

SmartScope® Flash CNC 300

High Capacity Multisensor 
Dimensional Measuring 
System that Fits on a 
Benchtop

SmartScope®  
Flash CNC 300 -  
НАСТОЛНА 
МУЛТИСЕНЗОРНА 
ИЗМЕРВАТЕЛНА 
СИСТЕМА С ГОЛЯМ 
КАПАЦИТЕТ  
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Адрес:
1619 София
бул. „Цар Борис III“ №370
Тел. 02/957 00 35
Тел./Факс 02/957 00 34
GSM 0878 33 22 11
e-mail office@gothi-bg.com
www.gothi.bg

Ръководител:
Стоян Петрунов

За контакти:
0878 33 22 11

Година на основаване:
1997г.

Брой служители:
30

Дейност:
Като ексклузивен представител на Jungheinrich 
AG за България, Албания и Косово фирмата 
предлага пълна гама подемно транспортна 
и логистична техника за производството и 
складовете. Разполага със собствена сервизна 
база и високо квалифициран сервизен екип, 
който предлага гаранционно и следгаранционно 
обслужване на клиентите. „ГОТИ ПЕТРУНОВ“ 
ООД работи с лицензирани специализирани 
софтуерни програми и предлага високо 
качествени оригинални резервни части. От 2008г. 

„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД е сертифицирана съгласно 
изискванията на стандарта ISO 9001.

Представител на немската марка HOPPECKE 
за България, „ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД предлага 
продажба и обслужване на всички видове 
индустриални батерии, зарядни устройства, 
системи за складиране на енергия, островни 
OFF-Grid системи, комплексни енергийни 
системи и специализирани решения според 
индивидуалните нужди на клиента.

Като ексклузивен представител за България 
на DULEVO INTERNATIONAL фирмата предлага 
продажба и пълно сервизно обслужване на 
почистващи машини с марката DULEVO, доставка 
и монтаж на оригинални резервни части. 
Сервизните екипи притежават сертификати 
за завършени обучения при производителя 
на оборудването, което свидетелства за 
висококачествената ремонтна дейност, която 
предлагат на клиентите.

Като ексклузивен представител за България 
на немската марка HUBTEX, предлагаме кари с 
товароподемност от 1,5 до 80 т. за едрогабаритни 
и обемисти товари; повдигачи с електрическо 
задвижване с капацитет от 1.5 до 50т., 
проектирани за универсални манипулации на 
дълги товари, метални листове, дървени трупи, 
ролки и цилиндри, извънгабаритни палети и др. 
Предлагат се както със системата за управление 
в тесни пространства, така и за работа на открито 
и закрито. За оборудването с тази марка „ГОТИ 
ПЕТРУНОВ“ ООД също предлага пълно сервизно 
обслужване и оригинални резервни части.

Като официален представител на марката STABAU 

„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД GOTHI PETRUNOV LTD.
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за България, предлагаме специализирани 
прикачни вилични съоръжения, ротационни 
устройства, кламери, странични изравнители и 
други.

Представител на CARER гама специализирани 
високотонажни електрокари. Приложението 
на машините на CARER е в почти всички сфери 
поради гъвкавостта при създаването им: 
от широки палети на дървообработващата 
промишленост до специфичните изисквания на 
пазара за плодове и зеленчуци, големи ролки с 
хартия, стомана и алуминий, на пристанища при 
разтоварване на товари от контейнери и др. 

Представител на TERBERG холандска компания 
специализирана в производството терминални 
влекачи за пристанища и летища на широка 
гама мотокари с възможност за прекачване към 
камиони под марката KingLifter. Мотокарите 
KingLifter на TERBERG предлагат гъвкавост и 
надеждност – може да товарите и разтоварвате 
камиони без да е необходимо да се търси 
подемна машина за всяко качване и сваляне 
на товара, повече доставки за по – малко 
време. Възможно е да прикачвате моделите 
KingLifter на различни камиони, не се налага 
ръчно товарене и разтоварване, имате много 
добра маневреност и не зависите от наличието 

на техника за товаро - разтоварни работи при 

клиента.

Продукти:
Пълна гама подемно транспортна и 
логистична техника за производството и 
складовете.

Широка гама от акумулаторни индустриални 
батерии, предназначени за съхранение 
и отдаване на енергия с приложение в 
различни сектори - телекомуникации, 
енергетика, транспорт, UPS станции, 
здравеопазване, подемно-транспортна 
и почистваща техника, медицинско 
оборудване, голф игрища и колички, 
кемпери, каравани, моторни лодки, кораби, 
самолети, влакове, метро подстанции, 
военно оборудване и др.

Пълна гама професионална почистваща 
техника за дома, офиса, производството и 
складовете.  

Партньорство:
Jungheinrich AG (Германия), HOPPECKE 
(Германия), HUBTEX GmbH&Co. KG (Германия), 
STABAU  (Германия),  DULEVO INTERNA-
TIONAL (Италия), Carer Slr (Италия), Terberg 
(Холандия)

„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД GOTHI PETRUNOV LTD.
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„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД GOTHI PETRUNOV LTD.

Address:
1619 Sofia
370, Tzar Boris III Blvd.
Phone 02/957 00 35
Phone/Fax  02/957 00 34
GSM 0878 33 22 11
e-mail office@gothi-bg.com
www.gothi.bg

Executivе:
Stoyan Petrunov

Contacts:
0878 33 22 11

Established:
1997

Staff:
30

Business:
As exclusive representative of Jungheinrich AG for 
Bulgaria, Albania and Kosovo, the company offers a 
complete range of material handling and logistics 
equipment for the production and storage. GOTHI 
Ltd. has its own service facilities and highly qualified 
service team, offers warranty and after sales service. 
GOTHI Ltd. works with licensed specialized software 
programs and offers high quality original spare parts. 
Since 2008 GOTHI Ltd. is certified in accordance with 
ISO 9001.
Representative of the German brand HOPPECKE for 
Bulgaria, GOTHI Ltd. offers sale and service of all 
type industrial batteries, chargers, energy storage 
systems, Island OFF-Grid systems, complex energy 
systems and tailor-made specialized solutions, 
according to individual customer needs. 

As exclusive representative for Bulgaria of DULEVO 
INTERNATIONAL company offers sales and full 
service of cleaning machines DULEVO, supply and 
installation of original spare parts. Service teams 
hold certificates for completed training with the 
manufacturer of the equipment, which testifies the 
high quality of the repairs offered to the customers.
As exclusive representative for Bulgaria of the 
German brand HUBTEX, we offer trucks with load ca-
pacity from 1.5 to 80 tons. For large-sized and bulky 
goods; stackers with electric drive with capacity 
from 1.5 to 50 tons, designed for universal handling 
of long loads, metal sheets, wooden logs, rolls and 
cylinders, oversized pallets and others. Available 
with control system for tight spaces and for outdoor 
and indoor applications. For the equipment with the 
brand HUBTEX, GOTHI Ltd. also offers full service and 
original spare parts.
As official representative of the brand STABAU for 
Bulgaria we offer specialized fork attachments, rota-
ry equipment, paper clips, and other side equalizers.
As representative of CARER, we offer specialized 
high tonnage electric forklifts. The application of the 
CARER machines is in almost all areas due to the flex-
ibility in their creation: from wide pallet of the wood 
industry to the specific requirements of the market 
for fruit and vegetables, large rolls of paper, steel and 
aluminum, ports unloading of cargo containers etc.
Representative of Dutch Company TERBERG, 
specialized in the production of terminal tow trucks 
for ports and airports, wide range of forklift trucks 
with the possibility to be attached to lorries under 
the brand KingLifter. Forklifts KingLifter of TERBERG 
offer flexibility and reliability - can load and unload 
lorries without the need to look for a lifting machine 
for each load and unload work, more supplies for - 
less time. It is possible to attach KingLifter models to 
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„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД GOTHI PETRUNOV LTD.

different lorries, do not have to manually load and 
unload, have a very good maneuverability and you 
are not dependent by the presence of equipment for 
loading - unloading at the customer`s premises.

Products
As exclusive representative of Jungheinrich AG for 
Bulgaria, Albania and Kosovo, the company offers a 
complete range of material handling and logistics 
equipment for the production and storage. GOTHI 
Ltd. has its own service facilities and highly qualified 
service team, offers warranty and after sales service. 
GOTHI Ltd. works with licensed specialized software 
programs and offers quality spare parts. Since 2008 
GOTHI Ltd. is certified in accordance with ISO 9001.
Representative of the German brand HOPPECKE for 
Bulgaria, GOTHI Ltd. offers sale and service of all 
type industrial batteries, chargers, energy storage 
systems, Island OFF-Grid systems, complex energy 
systems and tailor-made specialized solutions, 
according to individual customer needs. 
As exclusive representative for Bulgaria of DULEVO 
INTERNATIONAL company offers sales and full 
service of cleaning machines DULEVO, supply and 
installation of original spare parts. Service teams 
hold certificates for completed training with the 
manufacturer of the equipment, which testifies the 
high quality of the repairs offered to the customers.
As exclusive representative for Bulgaria of the 
German brand HUBTEX, we offer trucks with load ca-
pacity from 1.5 to 80 tons. For large-sized and bulky 
goods; stackers with electric drive with capacity 
from 1.5 to 50 tons, designed for universal handling 
of long loads, metal sheets, wooden logs, rolls and 
cylinders, oversized pallets and others. Available 
with control system for tight spaces and for outdoor 
and indoor applications. For the equipment with the 

brand HUBTEX, GOTHI Ltd. also offers full service and 
original spare parts.
As official representative of the brand STABAU for 
Bulgaria we offer specialized fork attachments, rota-
ry equipment, paper clips, and other side equalizers.
As representative of CARER, we offer specialized 
high tonnage electric forklifts. The application of the 
CARER machines is in almost all areas due to the flex-
ibility in their creation: from wide pallet of the wood 
industry to the specific requirements of the market 
for fruit and vegetables, large rolls of paper, steel and 
aluminum, ports unloading of cargo containers etc.
Representative of Dutch Company TERBERG, 
specialized in the production of terminal tow trucks 
for ports and airports, wide range of forklift trucks 
with the possibility to be attached to lorries under 
the brand KingLifter. Forklifts KingLifter of TERBERG 
offer flexibility and reliability - can load and unload 
lorries without the need to look for a lifting machine 
for each load and unload work, more supplies for - 
less time. It is possible to attach KingLifter models to 
different lorries, do not have to manually load and 
unload, have a very good maneuverability and you 
are not dependent by the presence of equipment for 
loading - unloading at the customer`s premises.

Company relation
Jungheinrich AG (Germany), HOPPECKE (Germany), 
HUBTEX GmbH&Co. KG (Germany), STABAU  (Germa-
ny),  DULEVO INTERNATIONAL (Italy), Carer Slr (Italy), 
Terberg (The Netherlands)
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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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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

Адрес:
4400 Пазарджик, Ул. Искра 9
Телефон: +35934444548; +35934441751
Факс: +35934443438; +35934444206
e-mail: office@elhim-iskra.com
www.elhim-iskra.com

Ръководител:
Инж. Георги Русков – Прокурист

За контакти: 
Албена Димитрова – Директор за връзки с 
инвеститорите
+35934444548

Година на основаване:
1960 г.

Дейност: 
Производство и продажба на 
стартерни,тягови,полутягови и стационарни оловно 
кисели акумулаторни батерии.

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

Address:
9 Iskra Str., 4400 Pazardzhik
Phone: +35934444548; +35934441751
Fax: +35934443438; +35934444206
e-mail:  office@elhim-iskra.com
www.elhim-iskra.com

Executive:
Dipl. Eng. Georgi Ruskov – Procurator 

Contacts:
Albena Dimitrova – IR Director
+35934444548

Established:
1960 

Scope of activity: 
Production and trade of starter,traction,semi-traction 
and stationary batteries.

Products:
Starter, traction, semi-traction and stationary batteries.
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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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ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД ORBICO BULGARIA LTD

Адрес:
1592,София, Източна Тангента 161
Телефон +359 2 4024937
e mail:  boyan.todorov@orbico.com 
www.orbico-shelllubricants.bg

Ръководител:
Александрина Маринова

За контакти:
Боян Тодоров; Стефан Стефанов

Година на основаване:
2003 

Дейност:
Орбико България  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:
1592, Sofia, 161 Iztochna Tangenta str.
phone: +359 2 4024937
e mail: boyan.todorov@orbico.com 
www.orbico-shelllubricants.bg

Executive:
Alexandrina Marinova

Contacts:
Boyan Todorov; Stefan Stefanov

Established:
2003 

Scope of activity:
Shell Lubricants Macro Distributor for Bulgaria. 
Distribution and logistics of high quality oils and greas-
es for various applications. Offers technical support and 
Shell Lube Analyst tool for monitoring of equipment 
and lubricants condition.

Products:
Shell Helix, Shell Rimula, Shell Tellus, Shell 
Spirax, Shell Gadus, Shell Omala, Shell Corena, 
Shell Tonna, Shell

Business partnership:
Shell Lubricants
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

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

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

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

CARBONADO LTDКАРБОНАДО-ДМ ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

 Form Fittings Ltd.   Великобритания.
Поддоставчик за :

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

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

 FORM FITTINGS Ltd.  Great Britain
Subcontactor for:

 EKER  FRANKONIA  Germany
 JETTER  France
 EPIQ, FESTO  Bulgarian branches.

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

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

KIMEX TECHNOLOGYКИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИ
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

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

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

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

KNEZIM JSKКНЕЗИМ  АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

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

COVES LTD.КОВЕС ЕООД
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КОМИКОН ООД COMICON  LTD.   

Адрес:
1715, София, ж.к. Младост 4, бул. „Александър 
Паскалев”, Битов комбинат, ет. 2
Тел./ факс:  02 9744324; 02 9745196
Е-mail: comicon@comicon.bg
Web: www.comicon.bg 
Ръководител: Александър Савов 
Предмет на дейност:
Индустриална автоматизация.
Разработка и производство на ZigBee, EnOcean и 
LoRa модули за безжична комуникация, гейтуеи, 
телеметрични и специализирани контролери, 
програмируеми логически контролери (PLC) и 
отдалечени I/O, интерфейс конвертори (RS232, RS485, 
RS422, current loop) и др.
R&D на хардуер, фърмуер и софтуер за индустриална 
автоматизация по задание на клиента.   
Цялостни решения за автоматизация на индустриални 
процеси и системи: проектиране от правоспособни 
проектанти, изработка на контролни табла, монтаж, 
софтуер за PLC, HMI & SCADA, ПНР.
Решения за енергиен мениджмънт и BMS.  
Телеметрични системи за безжичен контрол и 
мониторинг на отдалечени инсталации. 
Внедряване на PLC, HMI и SCADA (Schneider Electric, 
OAS, Allen Bradley, 7T, Siemens, Iconics, Kepware, Comi-
con), включително SIL3).
Проектиране, доставка и внедряване на видеостени за 
контролни зали и други приложения.
Доставка на продукти за детекция на газ и пламък за 
критични индустриални приложения.

Чуждестранни партньори
HMS Industrial Networks AB – продукти за 
индустриална комуникация
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: 
Bitov combinat, fl. 2, Alexander Paskalev blvd, Mladost 4,
1715 Sofia, Bulgaria
Tel./ fax: (+359 2) 974 4324, 974 5196
E-mail: comicon@comicon.bg
Web: www.comicon.bg

Executive: Alexander Savov

Scope of activity:
Industrial Automation.
Development and production of ZigBee, EnOcean and 
LoRa wireless communication products, gateways,  em-
bedded controllers, programmable logic controllers (PLC),  
remote  I/O, interface converters, etc.
R&D services under client specifications. 
Turn-key- solutions for industrial automation: design by 
certified designers, manufacture of control panels, instal-
lation, software for PLC, HMI & SCADA, commissioning.
Solutions for energy management and BMS. 
Telemetric systems for remote wireless control and 
monitoring of installations. 
Commissioning of PLC, HMI and SCADA (Schneider 
Electric, OAS, Allen Bradley, 7T, Siemens, Iconics, Kepware, 
Comicon), including SIL3). 
Design and building up of videowall systems for control 
rooms and other applications.
Supply of fire and gas detection products and systems for 
critical industrial applications.

Partnership with foreign companies:
HMS Industrial Networks AB - products for industrial 
communication
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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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

Адрес:
6100 Казанлък, ул. Козлодуй № 68
Телефон: +35943165167
Факс: +35943164114
e-mail:  msh@ms-hydraulic.com
www.ms-hydraulic.com

Ръководител:
Владимир Спасов – Прокурист

За контакти:
Марин Маринов – Директор за връзки с 
инвеститорите
e-mail: mmarinov@ms-hydraulic.com

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:
68, Kozloduy Str., 6100 Kazanlak
Phone:  +35943165167
Fax: +35943164114
e-mail:  msh@ms-hydraulic.com
www.ms-hydraulic.com

Executive:
Vladimir Spasov – Procurator 

Contacts:
Marin Marinov – IR Director
e-mail: mmarinov@ms-hydraulic.com

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.
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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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МЕХАТРОНИКА АД MECHATRONICA S.C.

Адрес: 
5300, Габрово
Ул. Р.Даскалов 7
Телефон  ++ 359 66 817514
Телефон/Факс: ++ 359 66 817501
e-mail:  Mechatronica@stsbg.com 
www.kombis.net 

Ръководител: 
инж. Мирослав Хинков – Изпълнителен Директор

За контакти: 
инж. Мариана Маркова – Търговски Директор;
тел. ++ 359 66 817-512

Година на основаване:
1961

Брой служители:
80

Дейност: 
Развойна, производствена и инженерингова 
дейност в областта на линии за производство и 
пълнене на гъвкави опаковки предназначени за 
козметичната, фармацевтичната и хранително-
вкусовата индустрия.

Продукти: 
Автоматизирани линии за производство на 
ламинатни туби;
Автоматизирани линии за производство и пълнене 
на ламинатни туби

Партньорство: 
Polytype AG, Switzerland

Address:
5300, Gabrovo
7, R. Daskalov str.
Phone: ++ 359 66 817514
Phone/Fax: ++ 359 66 817501
e-mail: Mechatronica@stsbg.com
Web site: www.kombis.net
Executive:
Miroslav Hinkov - CEO
Contact:
Mariana Markova – Commercial Manager;
tel. ++ 359 66 817512
Established:
1961
Staff:
80
Business:
Mechatronica S.C. is a Bulgarian – Swiss machine 
manufacturer, specializing in the design and build of 
unique, high performance automatic packaging lines 
for paste and liquid products used in personal care, 
cosmetics, beverage and the pharmaceutical industry.   
Products:
Automatic Laminated Tube Making Machines;  
Tube Forming, Filling and Sealing machines.       
Company relation:
Polytype AG, Switzerland
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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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ПАНИМЕКС ЕООД PANIMEX LTD

Адрес:
ул. Оборище 102, ет. 2, офис 5
Тел.: 02/ 944 22 63, 944 22 36
Факс: 02/ 944 22 56
Е-mail: info@panimex.eu
 www.panimex.eu
Ръководител:
Иво Русев
За контакти:
Иво Русев - управител

Предмет на дейност:
Консултантска дейност в областта на търговията с 
електротехнически и индус- триални стоки.
Доставка ел. машини ВН и НН: ел. мотори, 
ел. генератори, инвертори, честотни силови 
управления, стартери, системи за динамична 
компенсация на реактивна енергия, софтуер за 
управление, взривозащитени решения.
Инженеринг и комплектна доставка на проекти в 
енергетиката и индустрията.
Системи за съхранение на ел. енергия.

Партньорства с чужди фирми:
NIDEC ASI S.p.A. - Италия (бивша Ansaldo Sistemi 
Industriali)

Address: 
1505 Sofia
102, Oborishte Str.
Tel.: +359 2/ 944 22 63, 944 22 36
Fax: +359 2/ 944 22 56
E-mail: info@panimex.eu 
www.panimex.eu
Executive:
Ivo Russev
Contact:
Ivo Russev - manager
Scope of activity:
Consulting services in the field of trade with electro-
technical and industrial goods.
Supply of HV and LV electric machines: el. motors 
and generators, inverters, VFD, starters, systems for 
dynamic compensation of reactive energy, software for 
control and management, EX solutions.
Engineering and turn-key supplies for projects in the 
industry and energy sectors.
Energy storage systems.

Partnership with foreign companies:
NIDEC ASI S.p.A. - Italia (former Ansaldo Sistemi 
Industriali)
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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
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СИБЕЛ ООД SIBEL LTD

Адрес:
1505 София
Ул. Оборище 102, офис 5
Тел: 02/ 944 22 36; 944 22 63
Факс: 02/ 944 22 56
e-mail: info@sibel.bg
web site: www.sibel.bg
Ръководител:
Иво Русев
За контакти:
Иво Русев - управител
Ива Шуманова - търг. отдел
Година на основаване: 
1994 г.
Брой служители:
5
Дейност:
• Бизнес с компоненти и материали за електротехничес-
ката промишленост, както и с готови електротехнически 
изделия.
• Представител за българския пазар на редица водещи 
европейски производители на електротехнически стоки.
• Намира пазари в чужбина за изделията на българската 
електротехническа промишленост.
Продукти:
Термозащити и варистори; кабелни накрайници,
клеми и капсули; специални болтове и крепежи;
вентилаторни перки и кожуси; шпонки; импрегнационни 
лакове и смоли; феродо; клемни табла и клемни кутии; 
кондензатори и подложки за кондензатори; щуцери; 
алуминиеви тела за електромотори, фланци, щитове; 
кабели и проводници; лагерни изравнителни шайби и 
пружини; семерини и лагери; изолационни материали, 
бандажни ленти, самозалепващи ленти; светофари; 
носещи кабелни въжета за антени и контактни мрежи; ел. 
изолационни хартии и картони за трансформатори
Партньорство:
Thermik, Keko Varicon, Von Roll, Nuova Pressofondal,
Huber+Suhner, Inarca, Ducati Energia, Filtomatic, Linear 
Composites, Weidmann, Italgard и др.

Address:
1505 Sofia, Bulgaria
102 Oborishte Str., office 5
tel: +359 2 944 22 36; 944 22 63
fax: +359 2 944 22 56 
e-mail: info@sibel.bg
web site: www.sibel.bg
Executive:
Ivo Russev
Contact person:
Ivo Russev - manager
Iva Shumanova - sales department
Estabilished: 
1994
Staff:
5
Business activities:
• Import and distribution of components and materials for 
the Bulgarian electrical engineering industry.
• Representative on the Bulgarian market of leading Euro-
pean producers of electrical engineering products.
• Assists the producers to find markets abroad.

Products:
Thermal protectors and varistors; cable terminals; special 
bolts and fasteners; fans and fan covers; shaft keys; 
impregnation varnishes and resins; friction materials for 
brakes; terminal boards and terminal boxes; alluminium 
frames, flanges and shields for electric motors; cables and 
cable terminals; bearing springs; insulation materials, 
laminates, adhesive tapes; traffic lights; supporting ropes 
for antennas and supplying nets, Insulation papers for 
transformers and transformer-board.

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

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

SIEMENS EOODСИМЕНС ЕООД
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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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СПАРТАК АД SPARTAK JSC

Адрес:
8000 Бургас, Одрин № 3
Телефон  +35956880080
Факс: +35956831553
e-mail:  spartak@spartak.bg
www.spartak.bg

Ръководител
Кирил Яков – изпълнителен директор

Година на основаване:
1928

Дейност: 
Основният български производител на 
вентилационна и горивна техника. 

Продукти: 
Метални изделия
Вентилатори и вентилационна техника 
Горивна техника 
 

Address:
3, Odrin Str., 8000,  Burgas
Phone: +35956880080
Fax: +35956831553
e-mail:  spartak@spartak.bg
www.spartak.bg

Executive:
Kiril Yakov – Executive Director

Established:
1928 

Scope of activity: 
Big producer of ventilation and burning equipment.

Products:
Metal racks
Fans (Centrifugal fans, Ducted fans, Roof fans, Axial 
fans) 
Burning equipment (Diesel burners, Fuel oil burners, 
Gas burners, Dual fuel burners, Diesel-fired air heaters)
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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 

Адрес:
1113 София , ул. „Фр. Жолио Кюри” № 20, ет. 9 
Телефон: +35929634161
Факс: +35929634159
e-mail:  investor@sphold.com
http://www.sphold.com/

Ръководители:
Евгений Узунов и Васил Велев 

За контакти:
Николай Митанкин – Директор за връзки с 
инвеститорите
Телефон +35988804844

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:
20 Fr. Joliot Curie Str., floor 9, 1113 Sofia
Phone: +35929634161
Fax: +35929634159
e-mail:  investor@sphold.com
http://www.sphold.com/

Executives:
Evgeniy Uzunov and Vasil Velev

Contacts:
Nikolai Mitankin – IR Director
Phone:  +359 888804844

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.
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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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УНИТРАФ АД UNITRAF JSC

Адрес: 
5392 с. Соколово, общ. Дряново
Телефон  +35966800318
Факс: +35967222275
e-mail:  office@unitraf.com
www.unitraf.com

Ръководител: 
Юлиян Йорданов – изпълнителен директор

Година на основаване:
1962

Дейност: 
Производство на трансформатори и дросели, 
механична обработка на детайли

Продукти: 
Трансформатори и дросели, зарядни устройства за 
тягови батерии
 

Address:
5392 Sokolovo, Municipality of Dryanovo
Phone: +35966800318
Fax: +35967222275
e-mail:  office@unitraf.com
www.unitraf.com

Executive:
Yulian Yordanov – Executive Director

Established:
1962 

Scope of activity: 
Various types of dry type transformers, chokes and 
traction battery

Products:
Transformers, Chokes, Traction battery chargers
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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

Адрес:
8600 Ямбол, Пирин №1
Телефон  +35946661464
Факс: +35946661456
e-mail:  info@hes-co.com
www.hes-co.com

Ръководител:
Георги Георгиев – Прокурист 

За контакти:
Венцислав Калудов – Търговски пълномощник
e-mail: vkaludov@hes-co.com  

Година на основаване:
1968

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

Продукти:
Хидравлични цилиндри

 

Address:
1, Pirin Str., 8600 Yambol
Phone:  +35946661464
Fax: +35946661456
e-mail:  info@hes-co.com
www.hes-co.com

Executive:
Georgi Georgiev – Procurator 

Contacts:
Vencyslav Kaludov
e-mail:  vkaludov@hes-co.com  

Established:
1968 

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

Products:
Hydraulic cylinders
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Адрес:
6006, СтараЗагора,
 ул.„Индустриална” 2 
Тел.: +359 42 620 368 
Факс: +359 42 602 377 
e-mail: ctec@ctec-sz.com 
www.ctec-sz.com

Управител: 
инж. Благовеста Шинева

За контакти: 
инж.Благовеста Шинева

Година на основаване:
 2002 г. 

Дейност:
Изпитване и оценяване съответствието на  
технически продукти, сертификация на системи за 
управление, контрол, технически надзор на СПО, 
обследване за енергийна ефективност и обучения. 

Продукти:
•  Нотифициран пред EK орган (NB 1871) за 

оценяване съответствието на: 
•  МАШИНИ по Директива 2006/42/EO ИЗЛЪЧВАН 

ШУМ от машини и съоръжения, които работят на 
открито Директива 2000/14/EC ЕЛЕКТРОМАГНИТНА 
СЪВМЕСТИМОСТ – Директива 2014/30/EC

•  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Регламент(ЕС) 305/2011
•  Акредитирана лаборатория за изпитване на 

машини, съоръжения и устройства в съответствие 
с БДС EN ISO/IEC 17025 – извършва изпитване за 
безопасност, шум, вибрации, електромагнитна 
съвместимост и други показатели.

Address:
6006, Stara Zagora,
2 “Industrialna” Str. 
Tel.: +359 42 620 368
Fax: +359 42 602 377 
e-mail: ctec@ctec-sz.com 
www.ctec-sz.com 

Managing Director: 
MSc(Eng.). Blagovesta Shineva

Contacts: 
MSc(Eng.). Blagovesta Shineva

Established: 
2002 

Scope of activity: 
Testing and conformity assessment of technical 
products, Management systems certification, Control, 
Technical surveillanceof high risk equipment, Energy 
efficiency audits and Trainings. 

Products:
•  Notified body NB 1871 by the European Commission 

for conformity assessment of: 
•  MACHINERY Directive – 2006/42/EC; NOISE EMISSION 

by equipment for use outdoors Directive 2000/14/EC;   
 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY Directive 2014/30/
EU;

•  CONSTRUCTION PRODUCTS Regulation – (ЕU) 
305/2011.

•  Laboratory for Testing of Machinery, Equipment 
and Devices accredited in compliance with EN ISO/
IEC 17025 to carry out testing of safety, EMC, noise, 
vibration, environmental impact and other safety 
parameters.

ЦЕНТЪР ЗА 
ИЗПИТВАНЕ И 
ЕВРОПЕЙСКА 

СЕРТИФИКАЦИЯ  
/ЦИЕС/ ЕООД

CENTER FOR  
TESTING AND  

EUROPEAN  
CERTIFICATION  

/CTEC/ LTD. 
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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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ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД SCHAEFFLER BULGARIA

Адрес:
1504, София, бул. Дондукoв 62
Телефон: 02 946 3900
Факс: 02 943 4134
e mail:  info.bg@schaeffler.com
www.schaeffler.bg

Ръководител:
Михаил Кръшняк

За контакти:
Михаил Кръшняк

Година на основаване:
1992 г.

Дейност:
Търговия с лагери, части за тях, лагерни тела, 
продукти за поддръжка на лагери, греси с марки 
INA и FAG

Продукти:
Лагери с марките INA и FAG.

Партньорство:
Търговско дружество на Schaeffler KG.

Address:
1504, Sofia, 62 Dondukov Blvd.
Phone: +359 2  946 3900
Fax: +359 2 943 4134
e mail:  info.bg@schaeffler.com
www.schaeffler.bg

Executive:
Mihail Krachniak

Contacts:
Mihail Krachniak

Established:
1992

Activity:
Sales of bearings, parts, bearing housings, products for 
maintenance of bearings, greases brands INA and FAG

Products:
Bearings and parts brands INA and FAG

Business partnership:
Company of Schaeffler KG.
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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 AD

Адрес:
4004 Пловдив  
ул. Коматевско шосе № 92
тел.:  (032) 277 171
факс:  (032) 671 133
e-mail: office@filkab.com
website:  www.filkab.com 
 
Изпълнителен директор:
Атанас Танчев – Изп. директор

За контакти: Соня Пеева 

Година на основаване: 1999

Брой служители: 199

Предмет на дейност:
Електрооборудване и комплексни решения
 
Доставка, дистрибуция и търговия с:
• Кабели и проводници
• Кабелна арматура и аксесоари, инструменти
• Електроапарати и средства за автоматизация
• Осветителна техника
• Електроматериали

Търговски бази:
Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Сливен, 
София

Свързани компании извън България:
МАК КАБ ДООЕЛ, Македония
ФИЛКАБ МИГ Д.О.О., Сърбия
FILKAB DISTRIBUTIE SRL, Румъния
FILKAB SOLAR ENERJI A.Ş., Турция

Address:
BG 4004 Plovdiv 
92, Komatevsko shosse Str.
tel.: +359 (32) 277 171
fax: +359 (32) 671 133
e-mail: office@filkab.com
website: www.filkab.com   

Executive Director:
Atanas Tanchev – CEO

Contact person: Sonya Peeva

Established: 1999

Staff: 199

Scope of activity: 
Electrical equipment and comprehensive solutions 

Delivery, distribution and sales of:
• Cables and wires
• Cable accessories and instruments
• Electrical equipment and automation devices
• Lighting equipment
• Electrical installation materials

Retail and Distribution Branches:
Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Sliven,  
Sofia

Associated companies out of Bulgaria:
MAK KAB DOOEL, Macedonia
FILKAB-MIG D.O.O., Serbia
FILKAB DISTRIBUTIE SRL, Romania
FILKAB SOLAR ENERJI A.Ş., Turkey
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СВЪРЗАНИ КОМПАНИИ 
 В БЪЛГАРИЯ

ASSOCIATED COMPANIES  
IN BULGARIA

Инженеринг ЕАД
тел.:  (032) 678 018
e-mail:  engineering@eng.bg
Изпълнителен директор: Петър Данчев
Предмет на дейност: Kомплексно 
електрообзавеждане и електроснабдяване на 
енергийни и промишлени обекти, инженеринг до ключ
Производство на:
• Електрически табла 
• Бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП)
• Инверторни станции за ФЕЦ
• Комплектни разпределителни устройства (КРУ 24kV) 
• Разпределителни шкафове

ФИЛКАБ Солар ООД
тел.:  (032) 277 298
e-mail:  office@filkab.solar
website:  www.filkab.solar
Управител: Слав Ландов
Предмет на дейност: Цялостно изпълнение на 
проекти в областта на възобновяемите енергийни 
източници
Проектиране, доставка на оборудване и инсталиране на:
• Фотоволтаични модули и носещи конструкции
• Автономни и хибридни системи
• Инвертори и инверторни системи
• Контролери и зарядни устройства
• Акумулаторни батерии
• Кабели и конектори
• Мониторингови системи
• Фотоволтаични помпени системи
• Комуникационно оборудване

Engineering EAD
tel: +359 (32) 678 018
e-mail: engineering@eng.bg
Executive Director: Petar Danchev – CEO
Scope of activity: Complete electrical equipment and 
automation of projects, turnkey solutions 
Production of:
• Electrical switchboards
• Concrete complete transformer substations
• Inverter stations for PVPS (Photovoltaic Power Station)
• Complete distribution stations 24kV
• Distribution switchboards

FILKAB SOLAR OOD
tel: + 359 (32) 277 298
e-mail:  office@filkab.solar
website:  www.filkab.solar
General Manager: Slav Landov
Scope of activity: Comprehensive services and turnkey 
solutions for RES projects 
Design, delivery, installation and maintenance of:
• PV modules and mounting systems
• Autonomous and hybrid systems
• Solar inverters
• Charging controllers
• Batteries
• Cables and connectors
• Monitoring systems
• PV pumping systems
• Communication equipment
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