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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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ХИДРАВЛИЧНИ  
ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ 
АД – Българският лидер в 
проектирането и производството 
на хидравлични цилиндри

Представете накратко ХЕС АД, 
продукти, пазари, развитие?

 „ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ“ 
АД е публично акционерно дружество 
със седалище град Ямбол. Предприятието 
е основано през 1968 г. с основен 
предмет на дейност производство на 
хидравлични цилиндри в рамките на 
бившето ДСО „Хидравлика”, гр. Казанлък. 
През годините заводът претърпя няколко 
трансформации на собствеността, но 
и до ден днешен запази непроменен 

Интервю с инж. Венцислав Калудов – Търговски Пълномощник на ХЕС АД, Ямбол

  Венцислав Калудов e на 43 години. През 
1997 година се дипломира в Технически 

университет – София със специалност 
„Общо машиностроене”. През 1998 година 

започва работа в ХЕС АД като конструктор, 
след което заема и други позиции. От 

2014 година е назначен на длъжността 
„Търговски пълномощник” на ХЕС АД, като 

отговорностите му са основно в посока на 
търговските и техническите въпроси.
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основния предмет на дейност. Нещо 
повече, дългогодишният опит и 
традиции в производството спомогнаха 
през последните две десетилетия 
предприятието да разшири предлаганите 
услуги в посока на проектантска, 
изследователска и развойна дейност в 
областта на хидравличните цилиндри. 
В следприватизационния период в 
дружеството започна бързо развитие. 
В периода 1998 – 2011 година 
поетапно беше извършено цялостно 
преустройство на завода, реализирани 
бяха няколко инвестиционни програми, 
въведе се система за ефективен 
мениджмънт на бизнес активите и 
система за управление на качеството 
ISO 9001:2015. В резултат на това 
предприятието успя да се адаптира към 
динамично променящите се пазарни 
условия и се превърна в завод с 
устойчиви пазарни позиции.
Производствената листа на 
компанията включва: еднодействащи 
и двойнодействащи бутални и 
телескопични цилиндри, плунжерни 
цилиндри и рейкови цилиндри. 
Поради спецификата на този дял от 
машиностроенето, приложението 
на стандартни видове и размери 
хидравлични цилиндри винаги е било 

силно ограничено. Това е причината към 
момента ХЕС АД да работи предимно в 
сферата на нестандартните цилиндри, 
които се изпълняват по заявка и 
спецификация на клиента. 
ХЕС АД е предпочитан партньор за 
производителите на оригинално 
машинно оборудване (т.нар. OEM 
клиенти) в Европа, Северна Америка и 
Азия. Изпълнява поръчки за Австрия, 
Франция, Германия, Холандия, 
Финландия, Италия, Словения, Русия, 
САЩ и Иран.
Вече 20 години ние сме сред основните 
доставчици на хидравлични цилиндри 
на световния лидер в областта на 
мобилните кранове: австрийската 
фирма PALFINGER. Предвид това много 
съществена част от произведените в ХЕС 
АД цилиндри са предназначени точно 
за влагане в този тип кранове, както и за 
всякакъв друг вид товаро-разтоварни 
машини, като електро и мотокари, 
самосвали, машини за дърводобивната 
индустрия. Наши клиенти са също добре 
познати, европейски производители на 
зърнокомбайни, трактори и други селско-
стопански машини, световно известни 
производители на машини за минно-
добивната индустрия, транспортни и 
комунални почистващи машини, както и 
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фирми занимаващи се с производство на 
съоръжения с общо машиностроително 
предназначение.
Как приключихте 2016 г. и каква е 
очакваната тенденция по отношение 
на продажбите на продукция на 
дружеството през новата 2017 година?

 В първоначалната ни прогноза за  
2016 г. обявихме, че очакваме приходите 
от продажби да надхвърлят 44 млн. лева 
или ръст около 6,3% спрямо предходната 
2015 г. Към днешна дата мога да 
потвърдя, че тази задача е изпълнена и 
ХЕС АД ще отчете за 2016 г. по-високи 
от планираните продажби, които почти 
достигат 46 млн. лева т.е. ръстът ще 
бъде малко над 9,0 %. Що се отнася 

до новата 2017 г. отново планираме 
ръст на продажбите, макар и доста 
премерен с оглед на предварителната 
информация подадена от клиентите 
ни за хидравлични цилиндри. Главният 
фокус и усилията ни през 2017 г. ще 
бъдат насочени към повишаване 
на квалификацията на персонала, 
увеличаване на производителността и 
изпълнение на амбициозно заложените 
цели за продажби на нови изделия по 
съвместния проект между ХЕС АД и М+С 
Хидравлик АД. 

За какъв нов проект става дума?  
В какво се състои той и какъв е 
размера на вашето участие в него? 
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ХЕС АД и М+С Хидравлик АД решиха 
да реализират съвместен проект за 
производство на аксиално-бутални 
хидравлични изделия. Проектът не е нов, 
тъй като съвместната работа по него тече 
още от началото на 2014 г.,  но едва днес 
той започва да дава по-видими резултати.
Аксиално-буталните изделия 
са основните компоненти в 
хидростатичните трансмисии. 
Компактните размери, съчетани 
с осигуряваната голяма мощност, 
икономичност и надеждност са 
преимущества, обосноваващи честата 
им употреба. В допълнение на това 
е и фактът, че при тях са съчетани 
изискванията за висока скорост и висок 
въртящ момент, както и оптималният 
КПД. Аксиално-буталните изделия 
намират широко приложение в 
производството на: 
• селскостопански машини (комбайни, 
трактори);
• машини за горската промишленост 
(дърводобива);
• строителни машини (багери, булдозери, 
верижни трактори, валяци, челни 
товарачи, бетонобъркачи);
• товаро–разтоварни индустриални 
машини (кранове, мото и електро кари, 
саморазтоварващи ремаркета);

• комунални транспортни машини и др.;
Аксиално-буталните изделия са едни 
от малкото хидравлични елементи, 
за които в България няма изградена 
производствена база от годините на 
социализма. Идеи и дори някакви 
дейности по обособяването на такова 
производство на територията на гр. 
Ямбол има още от 80-те години, но до 
реализация така и не се стига.
Целта на съвместния ни проект с М+С 
Хидравлик е използвайки опитът, 
експертизата и възможностите на двете 
фирми да създадем реално производство 
на този тип изделия в България и да 
стъпим на пазара на едни от най-
високо технологичните хидравлични 
компоненти. Конкретно за ХЕС, това е 
отлична възможност за стратегическа 
промяна на позицията на фирмата 
спрямо своите клиенти, а именно от 
производител на продукти по клиентско 
задание да станем производител на 
собствени изделия.
Участието на двете фирми в проекта е 
съобразено с най-силните страни на 
всяка от тях. Пълната технологична 
разработка, както и производството на 
всички основни детайли са поверени на 
ХЕС АД, а конструктивната разработка, 
монтажът и реализацията на пазара ще 
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са дело на М+С Хидравлик под добре 
познатата и доказана марка на тяхното 
Дружество по света.     
Без да преувеличавам, с гордост мога да 
кажа, че производството на аксиално-
бутални хидравлични изделия е едно 
от най-иновативните производства 
основани в България през последните 
25 години, при това изцяло от български 
инженери и техници.

Какви са планираните инвестиции в 
ХЕС АД за 2017 година? 
Размерът на инвестициите, които 
планираме за 2017 година ще бъде 
около два пъти повече от 2016 година 
и един от най-големите в историята 
на ХЕС АД до момента. По-голямата 
част ще бъдат собствени средства и ще 
бъдат насочени, както към повишаване 
на конкурентоспособността при 

производството на хидравлични 
цилиндри, така и към развитие на 
техническата среда за серийно 
производство на детайли за аксиално-
бутални хидравлични изделия. 
Разчитаме също и на средства от 
Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, по 
която нашето проектно предложение 
„Въвеждане в производство на 
иновативен аксиално-бутален 
хидромотор” беше одобрено в края на 
2016 година. 
Разбира се, подобряването на работната 
среда няма да излезе от фокусът 
ни и през тази година, като за целта 
има предвидени средства за ремонт 
и оптимизация на производствени 
помещения и изграждане на съоръжения 
за спорт и отдих на наетите в 
Дружеството лица. 





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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ЕВРОПЕЙСКИ
ДИРЕКТИВИ

ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕКТОРИТЕ

1. ЕвропЕйската стоманодобивна промиш-
лЕност и основнитЕ прЕдизвикатЕлства прЕд 
нЕя

Стабилната промишлена база е от съ-
ществено значение за икономическия 
растеж в Европа, за запазването на 
устойчиви работни места и за нашата 
конкурентоспособност на световните 
пазари. 
Силната стоманодобивна промишле-
ност е в основата на много промиш-

лени вериги за създаване на стойност. 
Стоманодобивната промишленост в 
Европа има годишен оборот1 от 166 
милиарда евро и тя е източник на 1,3 % 
от БВП на ЕС. През 2015 г. тя е осигурила 
328 000 преки работни места в ЕС и още 
по-голям брой работни места, зависими 
от нея. Европейският стоманодобив се 
характеризира с модерни, енергийно-
ефективни и нисковъглеродни заводи, 

1   2014 г.

Стоманодобив: 
запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа
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произвеждащи продукти с висока до-
бавена стойност или специализирани 
продукти за световния пазар въз ос-
нова на изключителна мрежа за НИРД. 
Европейският съюз е вторият по голе-
мина производител на стомана след 
Китай, като произвежда средно 170 
милиона тона необработена стомана 
годишно. Европейската стоманодобив-
на промишленост продължава да бъде 
световен лидер в силно специализира-
ния в технологично отношение продук-
тов сегмент.

Въпреки силният й потенциал, през 
последните няколко години конкурент-
ната позиция на Европа на световния 
пазар на стомана се влоши. Макар све-
товното търсене да остана голямо след 
икономическата и финансовата криза, 
икономическият спад в Китай и други 
бързоразвиващи се икономики се отра-
зи отрицателно на световното търсене 
на стомана от 2014 г. насам. Освен това 

свободният производствен капацитет в 
някои трети държави, и най-вече в Ки-
тай, нарасна значително. Само в Китай 
свръхкапацитетът се оценява на около 
350 милиона тона2 — почти два пъти 
повече от годишното производство на 
Съюза. 
Неотдавна свръхпроизводството на 
стомана доведе до изключително 
голямо увеличаване на износа, което 
дестабилизира световните пазари 
на стомана и понижи нейните цени в 
световен мащаб. През последните три 
години нарасна вносът в ЕС на стома-
на от Китай. Пазарните цени за някои 
стоманени продукти се сринаха с до 
40 % поради голямото увеличение на 
обема. Някои трети страни реагираха, 
като наложиха търговски ограничения 
и други форми на търговски бариери. 
Освен това свръхкапацитетът доведе 

2  Разлика между цифрите на ОИСР (2015 г.) 
за капацитета и действителното произ-
водство на стомана (Световна стоманодо-
бивна асоциация, 2015 г.)
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до безпрецедентна вълна от нелоял-
ни търговски практики, нарушаващи 
равнопоставеността в световен мащаб. 
Тези търговски практики ще прехвър-
лят непропорционално тежестта на 
световния свръхкапацитет върху ев-
ропейските производители и техните 
служители. Само за 2015 г. и началото 
на 2016 г. Комисията трябваше да за-
почне десет нови разследвания във 
връзка с нелоялни търговски практики 
в стоманодобива. 
Тези обстоятелства създават редица 
допълнителни дългосрочни предиз-
викателства, за които е необходим 
категоричен отговор на европейско 
равнище, с който да се помогне на 
стоманодобивния сектор да се адап-
тира, да създава нововъведения и да 
използва своя потенциал, изразяващ 
се в качество, авангардни технологии 
и висококвалифицирана работна ръка. 
Необходим е всеобхватен отговор от 
страна на промишлеността, държавите 
членки и институциите на ЕС. 
2. посрЕщанЕ на прЕдизвикатЕлствата

В отговор на тези развития са необ-
ходими краткосрочни и дългосрочни 
мерки. Вече бяха предприети действия, 
но са необходими непрекъснати, за-
силени съвместни усилия с по-силно 
чувство за неотложност, за да се реаги-
ра адекватно на различните предизви-
кателства. Възможно най-добре трябва 
да се използват всички инструменти, 
налични на европейско и национално 
равнище, за подпомагането на сектора 
и за придружаването на неговото мо-
дернизиране. 
Състоянието на стоманодобивната 

промишленост в Европа заема едно от 
челните места в дневния ред на Коми-
сията. По тази причина през февруари 
2016 г. Комисията беше домакин на кон-
ференция на високо равнище, посвете-
на на енергоемките отрасли, чиято цел 
бе да се направи преглед на взетите в 
настоящия контекст мерки, включител-
но прилагането на приетия през 2013 г. 
План за действие за стоманодобивната 
промишленост3. Въпросът беше обсъ-
ден също на заседанията на Съвета по 
конкурентоспособност през ноември 
2015 г. и през февруари 2016 г., както и 
с Европейския парламент в контекста 
на неговата резолюция относно „Разви-
тие на устойчива европейска промиш-
леност за неблагородни метали“4 през 
декември 2015 г. Групата на високо рав-
нище по въпросите на енергоемките 
отрасли осигурява форум за дискусии 
между всички заинтересовани страни.
Комисията изпълнява и укрепва още 
повече действията, които облекчават 
незабавно промишлеността и възста-
новяват равнопоставеността. Необхо-
дими са обаче съвместни усилия, за да 
се постигне напредък. Краткосрочните 
мерки няма да са достатъчни да гаран-
тират дългосрочната конкурентоспо-
собност и устойчивост на енергоемки 
индустрии като стоманодобива. Тях-
ното бъдеще зависи от способността 
им да приемат модернизацията и да 
въвеждат иновации. Положените в 
миналото усилия бяха възнаградени, 
като стоманодобивът в ЕС стана по-ди-
намичен, новаторски и ориентиран към 
клиентите. Тези усилия трябва да бъдат 

3  COM(2013)0407.
4  P8_TA(2015)0460/ A8-0309/2015



20

подпомагани и ускорени, за да се спра-
вим с днешните предизвикателства. 
Европейският съюз и неговите дър-
жави членки могат да помогнат на 
стоманодобива и на други енергоемки 
отрасли, като насърчават инвестициите 
и създават благоприятна стопанска 
среда. За тази цел допринасят силната 
концентрация на Комисията върху 
работните места и растежа, както и 
стратегически инициативи като инвес-
тиционният план и съюзът на капита-
ловите пазари, стратегията за единния 
пазар, стратегията за цифровия единен 
пазар, енергийният съюз и кръговата 
икономика. Освен това редица евро-

пейски инструменти за финансиране 
могат да помогнат за провеждането на 
необходимите реформи и за смекча-
ването на проблемите, възникнали по 
време на неизбежната трансформация 
на отрасъла на неблагородните метали. 
Те трябва да се използват ускорено и в 
максимална степен. 

а. ЕфЕктивна и отговорна търговска поли-
тика

Съвместни действия за укрепване на 
нашата защита срещу нелоялни търгов-
ски практики
Комисията налага рекорден брой мер-
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ки за търговска защита, за да компен-
сира вредния ефект от дъмпинга върху 
европейския стоманодобив. Ефикас-
ността и ефективността на нашите 
действия могат обаче да бъдат значи-
телно укрепени, ускорени и подобрени 
още повече, ако държавите членки 
подкрепят усилията на Комисията. 

Настоящите усилия за укрепване на 
търговската защита
Броят на мерките за търговска защита, 
свързани със стоманените продукти, 
достигна общо 37, като 16 от тях се 
отнасят до вноса от Китай. Темпът на 
приемане на мерки бе ускорен, като 
през 2014 г. бяха наложени пет мерки, 
а през 2015 г. — седем. Комисията мо-
билизира допълнителни инструменти, 
например като понастоящем открива 
разследвания на основание заплаха 
от причиняване на вреда. Освен това 
Комисията осигурява действително 
облекчение за промишлеността преди 
налагането на временни мерки. Това се 
постига чрез регистрирането на вноса 
преди приемането на временни мерки. 
Това дава възможност на Комисията да 
прилага с обратно действие окончател-
ни антидъмпингови мита три месеца 
преди приемането на временни мерки, 
когато са изпълнени съответните прав-
ни условия. 
Допълнителни усилия за ускоряване на 
процеса
Комисията ще използва незабавно 
наличното поле за действие с цел да 
ускори още повече приемането на вре-
менни мерки. Например, настоящата 
практика е да се провеждат консулта-

ции с държавите членки в рамките на 
комитета преди да бъдат приети вре-
менни мерки, но има възможност да 
се разшири използването на писмени 
консултации. В случай на изключителна 
спешност, временни мерки могат да 
бъдат наложени, след като държавите 
членки бъдат уведомени. Комисията 
ще оптимизира допълнително свои-
те вътрешни процедури, ще следва 
по-стриктен подход при обработката на 
исканията за удължаване на сроковете 
за отговори на въпросника, а когато е 
осъществимо, ще рационализира из-
слушванията, като ги групира. Това ще 
позволи цялата процедура да се ускори 
с поне един месец.

Модернизиране на инструментите за 
търговска защита
− За допълнителното подобряване 
на ефикасността и ефективността на 
действията на ЕС трябва да бъдат мо-
дернизирани инструментите ни за тър-
говска защита. За тази цел преди три го-
дини Комисията представи всеобхватен 
пакет5. Европейският парламент прие 
5 В сравнение с други юрисдикции, ин-

струментите на ЕС за търговска защита 
се основават на участието на държавите 
членки в ключови етапи от разследването. 
От Комисията се изисква, наред с другото, 
да извърши цялостен анализ на интереса 
на Съюза, както и да изчисли подробно 
вредата, за да приложи правилото за 
по-ниското мито. Съгласно правилото за 
по-ниското мито ставката на антидъм-
пинговото мито се равнява на дъмпинго-
вия марж или на маржа на вредата, ако 
последният е по-нисък, което води до 
по-ниски мита. Това правило е задължи-
телно по силата на антидъмпинговото 
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своя доклад на първо четене. Някои 
държави членки обаче досега възпре-
пятстваха напредъка по това досие в 
Съвета. Крайно време е реториката да 
бъде подкрепена с дела и пакетът за 
модернизиране да бъде приет бързо. 
− Освен това неотдавнашният опит 
показва, че трябва да се помисли за 
допълнителни реформи, като се вземат 
предвид междуинституционалният 
дебат и последните развития: напри-
мер, обосновката за премахването на 
правилото за по-ниското мито трябва 
да се прилага също към стоманодобива 
и по-общо към ситуации, при които на 
пазара на държавата износител се из-
вършват значителни нарушения. Освен 
това, що се отнася до изчисляването на 
маржа на вредата, може да е целесъо-
бразно целевата печалба да бъде оп-
ределена по-добре, за да се гарантира, 
че вредата е отстранена по адекватен 
начин. 
− Възможно е и трябва да бъдат пред-
приети допълнителни стъпки, за които 
са необходими промени в основните 
регламенти6. Например трябва да бъдат 
коригирани междинните срокове, на-
пример тези за изготвянето на извадка 
от заинтересованите страни или за 
реакция на страните при оповестяване-
то на основните факти и съображения. 
Освен това процесът на консултации 
на държавите членки следва да бъде 

законодателство на ЕС, докато съгласно 
правилата на СТО то е просто препоръчи-
телно. Търговските партньори, намиращи 
се в сходно на ЕС положение, не прилагат 
правилото за по-ниското мито.

6  В съответствие с Насоките на Комисията 
относно по-доброто законотворчество, 
SWD(2015) 111.

рационализиран съществено. Това ще 
позволи цялата процедура да се ускори 
с един до два месеца7.
− Комисията призовава съзаконодате-
лите да работят с нея по този неотло-
жен въпрос и е готова бързо да напра-
ви посочените по-горе допълнителни 
предложения за реформа. 
Освен това, предвид настоящия кон-
текст и важността на разглеждания 
въпрос, Комисията ще предложи 
система за предварителен надзор на 
стоманените продукти. Мерките за 
предварителен надзор са предвидени 
в инструментите на ЕС за защита и се 
основават на система за автоматично 
лицензиране на вноса. Те могат да бъ-
дат въведени, когато тенденциите във 
вноса заплашват да причинят вреда на 
производители от Съюза.
Накрая, заинтересованите страни мо-
гат да представят своите становища 
по някои елементи от системата на ЕС 
за търговска защита като част от про-
вежданата обществена консултация: 
с оглед на предстоящото изтичане на 
срока на действие на някои разпоред-
би от Протокола за присъединяването 
на Китай към СТО, Комисията анали-
зира дали и ако изобщо как ЕС следва 
да промени отношението към Китай 
в антидъмпинговите разследвания 
след декември 2016 г. Преди да вземе 

7  Постигането на тази цел ще доближи 
значително Съюза до скоростта, с която 
мерки за търговска защита се налагат в 
други юрисдикции, въпреки по-взиска-
телната и сложна правна уредба. Това 
обаче може да бъде постигнато единстве-
но с активната подкрепа на държавите 
членки и на промишлеността.
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становище по този въпрос Комисията 
извършва задълбочена оценка на въз-
действието и провежда консултации 
със заинтересованите страни. В оцен-
ката на въздействието внимателно ще 
се анализира потенциалното икономи-
ческо и социално въздействие на всяка 
промяна в отношението към Китай, 
като ударението ще бъде поставено 
най-вече върху работните места и ще 
бъдат взети предвид различията меж-
ду държавите членки. Обществената 
консултация, започнала през февруари 
2016 г., има за цел да събере мненията 
на заинтересованите страни относно 
възможностите, посочени от Комисия-
та. За Комисията е ясно, че в този кон-
текст не може да бъде взето решение 
без значителни преходни периоди и 
съществени смекчаващи мерки.

Отстраняване на причините за све-
товния свръхкапацитет
Освен мерките, предназначени да 
смекчат последиците от световния 
свръхкапацитет, Комисията търси ре-
шение с нашите основни партньори 
за причините, които са в основата на 
проблема. За глобален проблем е необ-
ходимо глобално решение. 

За да възстанови равнопоставеността 
в световен мащаб, Комисията работи 
с основните партньори в рамките на 
различни форуми:
− На двустранно равнище Комисията 
създаде контактна група за стоманата с 
Китай, Япония, Индия, Русия, Турция и 
Съединените щати. Нейните заседания 
с Япония и Китай се състояха на 8 и 10 

март 2016 г. На тези заседания Коми-
сията обърна специално внимание на 
проблемите, свързани със свръхкапа-
цитета. Комисията ще организира пове-
че и по-чести срещи с някои от нашите 
основни търговски партньори в облас-
тта на стоманата, по-специално Китай. 
− На многостранно равнище Комисията 
играе активна роля в комитета на ОИСР 
за стоманата. Вследствие на опасе-
нията, изразени от ЕС и държави със 
сходни позиции по време на послед-
ното заседание, посветено на свръхка-
пацитета, най-вече в Китай, комитетът 
ще организира симпозиум на високо 
равнище, на който ще бъде обсъдено 
преодоляването на предизвикателство-
то за намаляване на свръхкапацитета 
чрез структурна корекция. 
− ЕС ще напомни на Китай в рамките на 
СТО необходимостта да спазва задъл-
женията си, поети в рамките на СТО, 
относно прозрачността и предоставя-
нето на субсидии. Той ще повдигне на-
стоятелно този въпрос в СТО през юни 
2016 г., когато партньорите на Китай 
ще направят преглед на търговската 
политиката на тази държава. Комисията 
проучва схеми за субсидиране в Китай, 
включително за стоманодобива. Тя ще 
използва всички налични подходящи 
средства и ще повдигне въпроса в 
рамките на Г-20, за да бъде преодолян 
свръхкапацитетът. 
− Комисията насърчава трети държави 
да прилагат подходящите мерки на 
политиката, които отговарят на насто-
ящите нужди на пазара. В рамките на 
споразумения за свободна търговия 
Комисията договаря правила за пове-
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дението на държавните предприятия и 
субсидиите и следи отблизо субсидии-
те в рамките на СТО. В този контекст Ко-
мисията ще се стерми към въвеждането 
на правила за субсидиите и държавни-
те предприятия в своите преговори за 
инвестиционно споразумение с Китай. 
Намерението във всяко търговско 
споразумение да се договаря глава, 
посветена на енергията и суровините, е 
от особен интерес за стоманодобива и 
други енергоемки сектори. 

Б. инвЕстиции днЕс в модЕрнизирана и 
устойчива стоманодобивна промишлЕност

Инвестиции в бъдещите решения и 
технологии за по-конкурентоспособ-
на промишленост
Стоманодобивната промишленост е 
изправена пред дългосрочни предиз-
викателства, за които са необходими 
постоянни инвестиции в революцион-
ни технологии. Няколко фонда на ЕС 
активно подкрепят стоманодобивната 
промишленост в процеса на нейната 
модернизацията, като улесняват инвес-
тициите и подпомагат разработването 
и внедряването на иновации. Тези 
възможности трябва да се използват в 
максимална степен. 
Комисията се стреми да гарантира, че 
наличните възможности за финанси-
ране подкрепят ефективно промишле-
ността в усилията й за модернизиране:
− Европейският фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ)8 помага за въвеж-

8  Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. 
за Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, Европейския консултантски 

дането на иновации също в стоманодо-
бива, като покрива по-големите финан-
сови рискове, свързани с новаторски 
проекти. ЕФСИ предоставя гъвкава 
подкрепа за конкретни проекти, като 
отстранява пазарни неефективности 
или разрешава неоптимални инвести-
ционни ситуации. По време на инвес-
тиционния процес организаторите на 
проекти могат също да получат помощ 
от Европейския консултантски център 
по въпросите на инвестициите, за да 
подобрят качеството на проектите и 
да привлекат финансиране. Освен това 
стопанските проекти могат да увеличат 
своята видимост сред инвеститорите 
чрез Европейския портал за инвести-
ционни проекти. Първият заем от 100 
милиона евро от ЕИБ по ЕФСИ вече по-
мага на среден по големина италиански 
производител на стомана да привлича 
други инвеститори. Очаква се да бъдат 
мобилизирани общо 227 милиона евро 
инвестиции, което ще даде възможност 
на предприятието да модернизира и 
оптимизира своите продукти, процеси 
и екологични показатели, както и да 
запази водещото си място в тази област. 
Други предприятия вече установиха 
контакти с консултантския център. 
Други могат да се възползват днес от 
възможностите, предоставяни от тези 
нови инструменти. 
− Възможностите от ЕФСИ се допълват 
с други средства от ЕС като „Хоризонт 
2020“ и структурните фондове и могат 

център по инвестиционни въпроси и 
Европейския портал за инвестиционни 
проекти и за изменение на регламенти 
(ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — 
Европейски фонд за стратегически инвес-
тиции, (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1). 
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и трябва да бъдат оптимално съчетава-
ни. 44 милиарда евро от европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) ще бъдат заделени за приорите-
тите, определени в стратегиите за науч-
ни изследвания и иновации в областта 
на интелигентната специализация. 
Региони в Чешката република, Слова-
кия, Испания, Финландия и Швеция 
включиха сред своите приоритети под-
помагането на модернизацията в тях-
ната стоманодобивна промишленост. 
Сътрудничеството между регионите с 
приоритети в стоманодобива предлага 
възможност за обмяна на опит в облас-
тта на политиките и новите технологии. 
Интегрираният стратегически план за 
енергийни технологии, представен от 
Комисията през октомври 2015 г., спо-
мага за съсредоточаването на помощи-
те за научни изследвания и иновации, 
както и на политическите действия в 
областта на енергийната ефективност, 
например чрез по-усъвършенствано 
използване на финансовата подкрепа и 
регулаторни мерки. 
− Заедно с научни институти и други 
заинтересовани страни Програмата 
„Хоризонт 2020“ и европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
подпомагат стоманодобивната про-
мишленост в разработването, на фунда-
ментални технологии в областта на ре-
сурсната и енергийната ефективност по 
цялата верига за създаване на стойност. 
Модернизацията в стоманодобивния 
сектор се подпомага също и от Изсле-
дователския фонд за въглища и сто-
мана с над 50 милиона евро годишно. 
Проектът за производство на стомана с 
изключително ниски равнища на въгле-

роден диоксид (ULCOS) и последващите 
проекти, както и проектите, финанси-
рани в рамките на публично-частното 
партньорство SPIRE9, са добър пример 
в това отношение. 
− Чрез Европейското партньорство за 
иновации в областта на суровините от-
расълът си сътрудничи със съответните 
участници на европейско, национално 
и регионално равнище за ускоряване 
на иновациите, които гарантират сигур-
ни и устойчиви доставки както на пър-
вични, така и на вторични суровини. 

Инвестиране в хората 
Модернизирането на европейската 
стоманодобивна промишленост е свър-
зано с инвестиции в хората и с увелича-
ване на възможностите за заетост. 
Европа като социална пазарна иконо-
мика не може и не желае да се конку-
рира на основата на ниски заплати или 
влошаването на условията на труд и 
социалните стандарти. Европа трябва 
да се конкурира въз основа на инова-
ции, авангардни технологии, високо 
качество и ефективност на производ-
ството. За това е необходим високок-
валифициран персонал. Изграждането, 
управлението и поддържането на една 
съвременна и конкурентоспособна 
стоманодобивна промишленост е въз-
можно само с добре обучена работната 
ръка. Запазването на промишленото 
ноу-хау и квалифицираната работна 
сила, по-специално що се отнася до 
младите хора, е важно предимство на 

9  Устойчива преработвателна про-
мишленост посредством ресурсна и 
енергийна ефективност. 
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сектора на неблагородните метали в 
ЕС. Затова необходимостта от инвес-
тиции в човешки ресурси ще бъде в 
центъра на предстоящата Програма за 
нови умения, която ще е насочена към 
широк кръг икономически сектори, в 
това число и стоманодобивната про-
мишленост.
В някои случаи структурните промени 
може да доведат до загуба на работни 
места. Това има сериозни социални 
последици за засегнатите работници, 
техните семейства и регионите, в които 
живеят. По Европейския фонд за прис-
пособяване към глобализацията (ЕФПГ) 
може да бъдат съфинансирани до 60 % 
от общите разходи на активните мерки 
по заетостта за подпомагане на работ-
ниците в намирането на нови работни 
места при значителни съкращения. По-
мощ по ЕФПГ вече беше предоставена 
на около 5 000 работници в сектора на 
производството на неблагородни ме-
тали и държавите членки имат възмож-
ност да поискат допълнителна помощ 
от ЕС в тази област. 
От важно значение е да се помогне на 
работниците и местните икономики, 
засегнати от значителни премествания 
на дейности. За тази цел ЕС е разра-
ботил инструменти, с които да бъде 
подпомогната пригодността за заетост 
на работниците и да бъдат смекчени 
неблагоприятните социални после-
дици от преструктурирането. Рамката 
за качество на ЕС за предвиждане 
на промените и преструктуриране10 
може да спомогне за обединяването 
на дружествата, работниците и техните 
представители, социалните партньори 
10  COM (2013) 882.

и националните и регионалните органи 
за постигане на справедливо и социал-
но отговорно управление на промени-
те и преструктуриране. Комисията ще 
осигури участието на социалните парт-
ньори чрез съответните европейски 
комитети за социален диалог за изгот-
вянето и изпълнението на необходими-
те мерки, например картографирането 
на работните места и потребностите 
от умения, мерките за насърчаване на 
вътрешната и външната мобилност. 
Информирането и консултациите с 
работниците на равнище предприятие 
и на европейско равнище при трансна-
ционални въпроси са също от решава-
що значение за разрешаването на про-
блеми, отслабването на конфликтите и 
разработването на добри практики за 
предвиждане на промяната и подготов-
ката и управлението на преструктури-
рането по подходящ начин. Ето защо е 
важно държавите членки и съответните 
заинтересовани страни да приложат 
в пълна степен и да се възползват от 
инструментите, предоставени от ЕС11, 

11  Директива 2009/38/ЕО за създаване на 
европейски работнически съвет или на 
процедура за информиране и консулта-
ции с работниците и служителите в пред-
приятия с общностно измерение и групи 
предприятия с общностно измерение, Ди-
ректива 2002/14/ЕО за създаване на обща 
рамка за информиране и консултиране на 
работниците и служителите в Европей-
ската общност, Директива 2001/23/ЕО 
относно сближаването на законодател-
ствата на държавите членки във връзка с 
гарантирането на правата на работниците 
и служителите при прехвърляне на пред-
приятия, стопански дейности или части 
от предприятия или стопански дейности, 
Директива 98/59/ЕО от 20 юли 1998 г. за 
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за посрещане на предизвикателствата 
пред стоманодобивната промишленост.
ЕС също така е готов да подкрепя 
по-всеобхватните усилия на държавите 
членки за провеждането на активни 
политики по заетостта, които имат за 
цел да осигурят на безработните уме-
нията и квалификациите, които са им 
необходими, за да се върнат на пазара 
на труда. През 2015 г. Комисията пред-
стави предложение за подобряване на 
подкрепата за дълготрайно безработ-
ните и за подобряване на ефективност-
та на активната политика по заетостта. 
27 милиарда евро от Европейския со-
циален фонд бяха заделени за мерки в 
областта на образованието, обучението 
и ученето през целия живот. До 2023 г. 
се очаква над 10 милиона безработни 
участници да се възползват от ЕСФ, а 
2,9 милиона да придобият квалифика-
ция благодарение на подпомагането по 
линия на ЕСФ. Вероятно е работниците, 
които са засегнати от преструктури-
рането, да отговарят на условията за 
професионално обучение, преквали-
фикация и повишаване на уменията 
по линия на Европейския социален 
фонд в рамките на регионалните и 
националните оперативни програми. 
В допълнение, инвестициите в умения 
отговарят на условията за подпомагане 
от Европейския фонд за стратегически 
инвестиции.

Модерна политика в областта на 
конкуренцията за силна европейска 
стоманодобивна промишленост

сближаване на законодателствата на дър-
жавите членки в областта на колективни-
те уволнения. 

Политиката в областта на конкурен-
цията е важен фактор за подпомагане 
на конкурентоспособността на евро-
пейските производители на стомана в 
дългосрочен план. Комисията приканва 
държавите членки да използват по 
най-добрия начин модернизираната 
рамка на ЕС за държавната помощ, 
като адаптират подкрепата към своите 
съответни национални ситуации, прио-
ритети и ограничения, в зависимост от 
възможностите по новата рамка. 
С цел да осигури равни условия за 
европейските производители в между-
народен план, Комисията полага уси-
лия както на многостранно равнище в 
рамките на ОИСР и СТО, така и на двус-
транно равнище чрез своите споразу-
мения за свободна търговия. Тя полага 
усилия за постигането на по-голяма 
прозрачност за всички субсидии и за 
създаването на механизъм за консул-
тации и правила относно забраната на 
неограничените гаранции и помощта 
за преструктуриране на нежизнеспо-
собни предприятия, които нарушават 
конкуренцията в най-голяма степен. 
Подкрепата на Европейския парламент 
и на Съвета за този подход е от решава-
що значение. 
Правилата на ЕС за държавната помощ 
имат за цел да се избегне надпреварата 
за субсидии на вътрешния пазар и да се 
насърчи справедливо отношение към 
ефикасните производители, които про-
веждат преструктуриране със собстве-
ни ресурси. Правилата за държавната 
помощ бяха изцяло модернизирани. 
Те позволяват помощ да се отпуска за 
насърчаването на глобалната конку-
рентоспособност на ефикасните произ-
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водители с висока производителност. 
Държавите членки трябва да се въз-
ползват във възможно най-голяма сте-
пен от тази нова рамка, за да подкрепят 
стоманодобивната промишленост. 
По-специално 
− по-голяма подкрепа би могла да се 
предоставя за трансгранични проекти 
за индустриални научни изследвания 
или технологии от общоевропейски 
интерес (ВПОИ). 
− Правилата за държавната помощ за 
научноизследователски, развойни и 
иновационни дейности позволяват 
публична подкрепа да бъде отпускана 
с цел насърчаване на енергоемките 
потребители да разработят новаторски 
решения, като например технологии за 
улавянето и използването на въглерод 
(УИВ) , както и с цел преодоляване на 
различията с търговските партньори 
по отношение на частните разходи за 
инвестиции. При някои от тези помощи 
не се изисква до Комисията да бъде 
изпращано уведомление. Комисията е 
готова да помогне на националните ор-
гани при бързото определяне на такива 
мерки за подпомагане. 
− По отношение на енергийните раз-
ходи в енергоемките промишлени от-
расли държавите членки се приканват 
да компенсират непреките разходи за 
финансиране на схемите за подкрепа 
на енергията от възобновяеми енер-
гийни източници. 
Насоките за схемата за търговия с 
емисии (СТЕ) позволяват на държавите 
членки при определени условия да 
компенсират по-високите разходи за 
електричество в някои енергоемки 

отрасли вследствие на правилата за 
СТЕ, наложени на производителите на 
електроенергия (непреки разходи по 
схемата за търговия с емисии). В пред-
ложението на Комисията за реформа на 
СТЕ държавите членки се приканват да 
се възползват от тази възможност. По 
искане на отделни дружества Комиси-
ята също така е готова да предостави 
своевременно допълнителни насоки 
относно оценката по отношение на 
конкуренцията на дългосрочните дого-
вори за доставка на енергия.

в. прЕвръщанЕ на рЕсурснитЕ и ЕкологичнитЕ 
прЕдизвикатЕлства във възможности

По-конкурентни цени на енергията в 
държавите — членки на ЕС
Полагането на по-големи усилия за на-
сърчаване на енергийната ефективност 
и конкурентните цени на енергията са 
от ключово значение за конкурентос-
пособността и устойчивостта на енер-
гоемките промишлени отрасли. 
С оглед на неотдавнашния спад в цени-
те на енергията, разходите за енергия 
може да се считат за не толкова важна 
част от производствените разходи. 
Цените на едро на енергията, използ-
вани като приближение на цените на 
енергията, заплащани от енергоемките 
отрасли, в момента са на исторически 
ниски нива, сравними с най-ниските 
равнища, достигнати през последното 
десетилетие, или с равнищата на це-
ните от времето след икономическата 
криза12. Въпреки това тези цени в Евро-

12  Цените на природния газ са на най-ниско 
равнище за последните шест години (13 
EUR/MWh). Цените на електроенергията 
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па продължават да се различават, като 
често пъти това се дължи на данъците и 
налозите, които са от правомощията на 
държавите членки. Все още са налице 
съществени разлики в цените на енер-
гията между търговските партньори, но 
през последните месеци те се развиват 
положително, и по-специално по отно-
шение на САЩ. Налице е доближаване 
на цените на енергията на международ-
ните пазари и разликите в цените се за-
връщат към нивата отпреди кризата13. 
Цените на енергията обаче са много 
нестабилни и биха могли отново да 
нараснат. За да може да ги задържи, 
Европа трябва да ограничи енергий-
ното потребление, включително чрез 
насърчаване на по-голяма енергийна 
ефективност на своята промишленост, 
както и да насърчи конкурентни цени 

намаляват, след като през 2012 г. достиг-
наха най-високото си равнище (66 EUR/
MWh). В момента те са на най-ниското 
си равнище от дванадесет години насам 
(30EUR/MWh). Цените на въглищата, които 
са от значение за стоманодобивната про-
мишленост, също са намалели значително 
през последните няколко години и в 
началото на 2016 г. те са по-малко от по-
ловината от равнището на цените преди 
пет години. На последно място, наскоро 
цените на петрола достигнаха най-ниско-
то си равнище от 12 години насам. 

13  Цените на газа в ЕС сега са два пъти (2,1 
пъти през януари—февруари 2016 г.), а не 
четири пъти по-високи от цените в САЩ 
като през 2012 г. Цените на електрое-
нергията в ЕС понастоящем са около 
60—70 % по-високи от тези в САЩ, а не 
два пъти по-високи, както беше през 
2012 г. В момента цените на газа в Япония 
са малко по-високи от цените в ЕС (1,1 
пъти през 2016 г.), а цените на електрое-
нергията са 1,8 пъти цените на ЕС.

на енергията, като използва потенциа-
ла на единния пазар и регионалното 
сътрудничество. В подкрепа на тези 
цели Комисията скоро ще представи 
няколко инициативи в рамките на 
енергийния съюз, например предло-
жения относно структурата на пазара 
на електроенергия, управлението, 
енергията от възобновяеми източници 
и енергийната ефективност. В доклада 
за цените и разходите за енергия, който 
Комисията възнамерява да представи 
през лятото на 2016 г., също ще бъде 
оценена предсказуемостта на цените 
на електроенергията през периода 
на високи капиталови инвестиции в 
енергийно ефективни технологии и 
технологии с малки въглеродни еми-
сии по енергоемки сектори, и той ще 
допринесе за повишаването на про-
зрачността и разбирането на разходите 
за енергия. Съществуват различни 
възможности за финансиране от ЕС за 
подкрепа на енергийната ефективност, 
като например по ЕСИ фондовете и 
Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕСИФ). Така например, 
за периода 2014—2020 г. по ЕСИФ ще 
бъдат предоставени средства в размер 
на 5,7 милиарда евро за подпомагане 
на енергийната ефективност на про-
мишлеността на ЕС, екологичните про-
изводствени процеси и ефективното 
използване на ресурсите.

Преразглеждане на схемата на ЕС за 
търговия с емисии
Иновациите могат да помогнат на сто-
манодобивния сектор да остане конку-
рентоспособен и да се приспособи към 
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новата реалност, свързана с измене-
нието на климата
По-ниските разходи за въглеродни 
емисии, дължащи се на по-малко ам-
бициозните политики в областта на 
климата, все още предоставят на някои 
производителите от трети държави 
нелоялно конкурентно предимство 
спрямо европейските им конкуренти. 
Макар Споразумението от Париж да е 
от ключово значение и да изпраща ясен 
сигнал на инвеститорите, предприятия-
та и политиците, че глобалният преход 
към чиста енергия ще продължи, все 
още остава рискът от неравностойно 
конкурентно положение. С оглед на 
това в предложението за преразглеж-
дане на схемата за търговия с емисии14 
Комисията предлага да разпредели 
безплатните квоти по такъв начин, че 
енергоемките промишлени отрасли, в 
това число стоманодобивът, да получа-
ват подходящо равнище на подкрепа 
и да продължават да облагодетелстват 
стопанските оператори с най-добри 
резултати. Със стратегическото реше-
ние на Европейския съвет да се запази 
режимът на безплатно разпределение 
на квоти след 2020 г. и с предложените 
разпоредби относно изместването на 
въглеродни емисии към настоящия 
момент беше постигнат правилният 
баланс. Предложението понастоящем 
се обсъжда в рамките на обикновената 
законодателна процедура и Комисията 
призовава съзаконодателите да по-
стигнат възможно най-бърз напредък в 
рамките на тази процедура за приема-
нето на реформираната схема за тър-
говия с емисии, като при необходимост 

14  COM (2015) 337.

Комисията ще предостави допълнител-
на информация.
За да се насърчават инвестициите 
в иновации, като например техно-
логични проекти за улавянето и из-
ползването на въглероден диоксид 
на , се предлага за тази цел да бъдат 
запазени около 400 милиона квоти за 
емисии след 2021 г. Освен това допъл-
нителни 50 милиона от неразпределе-
ните квоти от периода 2013—2020 г. 
(които иначе биха били поставени в 
резерва за стабилност на пазара) ще 
бъдат заделени, за да може Фондът за 
иновации да започне да действа пре-
ди 2021 г. и да финансира проекти за 
подпомагане на навлизането на нови 
революционни технологии в промиш-
леността. 

Затваряне на цикъла: кръговата 
икономика
Рециклирането на суровините има за 
цел да се намалят производствените 
разходи и въздействието върху окол-
ната среда. То ще доведе до разкри-
ването на нови области на стопанска 
дейност, ще насърчи разработването 
на продукти и създаването на работни 
места. 
Скрапът от стомана се използва от 
почти половината от сегашното пър-
вично производство на стомана в ЕС, 
което прави Съюза световен лидер в 
рециклирането на стомана. Производ-
ството на стомана от скрап прави про-
изводителите по-независими от вноса 
на суровини. Тъй като разходите, кои-
то производителите плащат за скрапа 
от желязо, представляват най-голяма 
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част от производствените разходи за 
рециклирана стомана, подобряването 
на пазара за метален скрап в ЕС води 
до по-голяма конкурентоспособност 
на това производство. От момента на 
тяхното приемане през 2011 г., кри-
териите за това кога даден отпадък 
престава да бъде отпадък за скрап от 
желязо и стомана спомогнаха за уве-
личаване на търсенето на рециклира-
на стомана. 

С пакета за кръговата икономика 
Комисията предложи да бъдат увели-
чени процентите за рециклиране на 
отпадъци и също така системи за сор-
тиране на отпадъци от строителство и 
разрушаване на сгради, както и да се 
подобри функционирането на схемите 
за разширена отговорност на произ-
водителя. Комисията ще разработи 
специални насоки, които да се използ-
ват при обектите за разрушаване, и ще 
улесни превоза на отпадъци между 
държавите членки. С тези мерки се 
цели да бъдат постигнати по-ефектив-
ни вериги на доставка и подпомогнато 
създаването на истински единен пазар 
на вторични суровини. 
Освен това пакетът за кръговата ико-
номика съдържа няколко мерки, насо-
чени към насърчаване на новаторски-
те промишлени процеси. Например 
индустриалната симбиоза позволява 
отпадъци или странични продукти от 
един отрасъл да се превърнат в суро-
вини за друг отрасъл, като по този на-
чин се създават нови пазарни възмож-
ности. Като насърчава тези процеси, 
пакетът ще допринесе за повишаване 

на материалната и енергийната ефек-
тивност на индустриалните процеси 
и за повишаване на разходната кон-
курентоспособност чрез улесняване 
на остойностяването на страничните 
продукти, като например стоманена 
шлака, а не чрез налагането на големи 
разходи за отстраняването на отпа-
дъци. Друг пример е използването на 
съдържанието на газовете от доменни 
пещи чрез улавяне и използване на 
въглерод.
Освен това ЕС предприе важни стъпки 
за увеличаване на прозрачността на 
международните пазари на суровини 
и на свързаните с тях пазари на дери-
вати, не на последно място за важни 
суровини с голям риск от недостиг на 
снабдяването. 

3. заключЕния

Европейската стоманодобивна про-
мишленост е изправена пред редица 
сериозни предизвикателства, които 
се засилват в резултат на световния 
свръхкапацитет, драстичното увели-
чение на световния износ и безпреце-
дентна вълна от нелоялни търговски 
практики. Комисията осъзнава тези 
предизвикателства и предприема 
бързи и решителни действия в редица 
области на политиката. Въпреки че 
преди всичко самият сектор е отго-
ворен за своето приспособяване и за 
въвеждането на иновации за справяне 
с тези предизвикателства по устойчив 
начин, Европейският съюз и неговите 
държави членки могат да подкрепят 
тези усилия чрез запазване на равно-
поставени условия на конкуренция, 
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насърчаване на инвестициите, по-спе-
циално в квалифицирана работна 
сила, както и чрез създаване на бла-
гоприятна бизнес среда. Участието и 
редовните консултации с всички заин-
тересовани страни по структуриран 
начин, включително на местно равни-
ще, са особено важни в този контекст. 
Комисията предприема решителни 
действия в отговор на нелоялните 
търговски практики, свързани със 
свръхкапацитета в световен мащаб. В 
допълнение към сегашните рекордни 
равнища на съществуващите мерки 
за търговска защита, тя ще търси 
допълнителни възможности, за да се 
ускори приемането на такива мерки. 
Съзаконодателите трябва спешно да 
приемат предложението на Комисия-
та за модернизиране на търговската 
защита. Ще бъдат предложени допъл-
нителни реформи за по-нататъшно 
повишаване на ефективността на тези 
инструменти. Комисията възнамерява 
да въведе система за предварителен 
надзор в сектора на стоманените про-
дукти. Тези допълнителни усилия оба-
че ще бъдат успешни само с подкрепа-
та и действията на другите държавите 
членки, другите институции на ЕС и 
самия отрасъл. 
Дългосрочните предизвикателства 
пред стоманодобивния сектор няма да 
изчезнат. Редица инвестиционни ин-
струменти и целенасочени политики в 
области като търговията, иновациите, 
конкуренцията или енергийния съюз 
ще помогнат на стоманодобивния сек-
тор да се конкурира чрез иновации, 
ресурсна ефективност, модернизация 
и реформи. Всички тези инструменти, 

осигурени от Европейския съюз, тряб-
ва да се използват своевременно и по 
възможно най-ефективен начин. 
Накрая, модернизирането на стомано-
добивната промишленост е свързано 
и с инвестирането в хората. Много от 
инструментите в тази област са в ръ-
цете на държавите членки, но Съюзът 
ще предостави значителна финансова 
и друга подкрепа, включително чрез 
Европейския социален фонд и, ако 
бъдат необходими бързи съкращения 
на работни места, чрез Европейския 
фонд за приспособяване към глоба-
лизацията, по който се подпомага 
преквалификацията на съкратените 
работници. С предстоящата Програма 
за нови умения Комисията се стреми 
да постигне общ ангажимент за инвес-
тиране в хората и в техните умения, 
в тясно сътрудничество с държавите 
членки и социалните партньори.
Настоящите предизвикателства пред 
стоманодобивната промишленост са 
сериозни, но те могат да бъдат прео-
долени, ако всички заинтересовани 
страни работят заедно в дух на лоялно 
сътрудничество. Комисията ще про-
дължи да наблюдава отблизо положе-
нието в стоманодобивната промишле-
ност, готова е, ако това е необходимо, 
да предприеме допълнителни дейст-
вия, и призовава държавите членки да 
подкрепят съвместните европейски 
усилия и инициативи с по-голямо чув-
ство за неотложност. Нямаме време за 
губене, ако искаме да запазим устойчи-
вите работни места и икономическия 
растеж в Европа.
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„Индустрия 4.0 и цифровата трансфор-
мация: пътят напред“

1. Заключения и препоръки

1.1 ЕИСК горещо приветства съобще-
нието относно „Цифровизиране на 
европейската промишленост“1. Той 
разглежда целия пакет2 като първа-
та стъпка в мащабна европейска ра-
ботна програма, която трябва да се 

1 (COM(2016) 180 final).
2 Вж. другите части от пакета, 
инициативата за услуги „в облак“ и други.

изпълнява в тясно сътрудничество 
между всички заинтересовани страни 
и частния сектор. 

1.2 ЕИСК оценява изложената в съобще-
нието последователна и амбициозна 
стратегическа визия в индустриалната 
политика и поставения акцент върху 
четири основни въпроса: 1) техноло-
гии и платформи; 2) стандарти и ре-
ферентна архитектура; 3) географско 
сближаване, въплътено в мрежа от 
регионални центрове за иновации; 4) 
умения на всички равнища.

ЕВРОПЕЙСКИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ 

на Консултативната комисия по 
индустриални промени (CCMI) относно 

„Индустрия 4.0 и цифровата 
трансформация: пътят 

напред“
(COM(2016) 180 final)
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1.3 Неотложният характер произтича от 
анализа, извършен от ЕК. В него се 
подчертават силните страни на евро-
пейската цифрова индустрия, но също 
така се изразява опасение, че добаве-
ната стойност може значително да се 
измести от промишлените предпри-
ятия към собствениците на цифрови 
платформи със затворен код, и се на-
бляга на липсата на общи стандарти 
и оперативно съвместими решения. 
Съществува голяма потребност от 
умения в областта на цифровите тех-
нологии.

1.4 По своя характер „Индустрия 4.0“ е 
процес „отдолу нагоре“. Публичният 
сектор би трябвало да развива страте-
гически насоки и има решителна роля 
на регулатор, посредник и източник 
на финансова подкрепа.

1.5 Цифровизацията и „Индустрия 4.0“ 
имат силно отражение върху бизнес 
моделите и целия контекст, в който 
работят дружествата понастоящем. 
Повишаването на осведомеността и 
общата мотивация на всички заинте-
ресовани страни са фактор с основно 
значение: сред последните се нареж-
дат социалните партньори на всички 
равнища, академичните среди, науч-
ноизследователските институти, реги-
оналните и местните действащи лица, 
образователният сектор и потребите-
лите.

1.6 Нито една европейска държава не 
би могла самостоятелно да използва 
успешно всички възможности на ци-
фровата епоха. Европа като цяло дос-

тига критичния мащаб, съпоставим с 
големи пазари като САЩ и Китай. Ци-
фровизацията на промишлеността из-
исква ЕС и държавите членки да раз-
полагат със споделена индустриална 
стратегия. Това би трябвало да укрепи 
индустриалната база на Европа, да 
привлече нови инвестиции и да върне 
инвестициите и работните места. То 
ще помогне за постигане на целта да 
се гарантира, че до 2020 г. промишле-
ното производство ще представлява 
20 % от европейския БНП.

1.7 Надеждната и предвидима среда 
е жизненоважна. Новосъздадени-
те предприятия и разрастващите се 
предприятия заслужават специално 
внимание. Желателно е Съветът, и 
по-специално Съветът по конкурен-
тоспособност, по инициатива на ЕК, 
спешно да вземе решение за страте-
гията на ЕС относно „Индустрия 4.0“ и 
цифровия единен пазар, с цел справя-
не с настоящата разпокъсаност, про-
изтичаща от 28-те цифрови политики. 
Цифровият единен пазар би трябвало 
да бъде неразделна част от преразгле-
дания единен пазар.

1.8 Сътрудничеството е от ключово зна-
чение. Национални и регионални 
платформи във връзка с „Индустрия 
4.0“ трябва да обединят всички заин-
тересовани участници. В общата рам-
ка на ЕС всеки би трябвало да разра-
боти свои собствени характеристики. 
Би трябвало да се насърчават парт-
ньорства от всякакъв вид, синергии 
и създаване на клъстери, трансгра-
нични договорености и сравнителна 
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оценка на европейско равнище.

1.9 В същия ред на мисли, трябва да се 
насърчават публично-частни парт-
ньорства и важни проекти от общоев-
ропейски интерес3, както и инициати-
ви за електронно правителство.

1.10 Нарастващите различия между 
държавите членки по отношение на 
промишленото производство и техно-
логичните постижения будят тревога. 
ЕИСК настоятелно призовава вместо 
това да се даде начален тласък на 
сближаване, посредством подходящо 
замислено сътрудничество.

1.11 ЕИСК приветства планираните 
5 млрд. евро за финансирането на 
НИРД по линия на програмата „Хори-
зонт 2020“, както и финансирането от 
редица други европейски фондове, 
включително от плана за инвестиции 
„Юнкер“. ЕК трябва да уточни начина, 
по който тези намерения ще бъдат 
приведени в действие.

1.12 Изглежда са необходими значи-
телни допълнителни финансови ре-
сурси. ЕК говори на 50 милиарда евро 
само за инвестиции в ИКТ. Това озна-
чава сериозно финансово участие на 
публичния и частния сектор в цяла 
Европа. Все още не е ясно как тези фи-
нансови разпоредби ще бъдат прило-
жени в рамките на разумен срок.

1.13 Частните дялови инвестиции 
3 Както е определено в чл. 107, 
параграф 3, точка б) от ДФЕС и допълнително 
уточнено в Съобщението на Комисията 
(2014/c 188/02).

играят основна роля при финансира-
нето. Банките би трябвало да бъдат 
насърчавани да играят своята роля в 
„Индустрия 4.0“. Пълноценен европей-
ски капиталов пазар би осигурил под-
ходяща подкрепа.

1.14 Персонализирани продукти на 
цена на продукти серийно производ-
ство ще бъдат от голяма полза за полз-
вателите и потребителите. Повечето 
области на лично потребление ще се 
възползват от по-голяма производи-
телност и качество.

1.15 В съобщението се обръща раз-
очароващо малко внимание на зна-
чителните социални последици от 
цифровизацията в промишлеността. 
Нетните последици са непредвидими. 
Някои поколения и групи с определе-
ни доходи могат да бъдат силно засег-
нати и изискват специално внимание. 
За много други ще се открият нови 
възможности.

1.16 Гарантирането на стабилни 
социални отношения, сплотено об-
щество и образована и мотивирана 
работна сила с достойни доходи и 
качествени работни места изисква 
активното участие на всички заинте-
ресовани страни. Необходим е социа-
лен и всеобхватен диалог на всички 
равнища — европейско, национално 
и регионално и на равнището на пред-
приятията, за да се гарантира спра-
ведливо адаптиране за служителите, 
засегнати от цифровизацията, със 
своевременно предвиждане и дос-
татъчна подкрепа за професионално 
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приспособяване.

1.17 Съществува пряка връзка меж-
ду образователните програми и по-
мощни средства от една страна и 
социалното сближаване, от друга. 
Осъвременяването на уменията и 
квалификациите на потребителите на 
цифрови технологии и преквалифи-
кацията са ключови въпроси. Пред-
приятията и социалните партньори би 
трябвало да участват активно в изгот-
вянето на учебните програми.

1.18 ЕИСК очаква Комисията да 
действа като катализатор чрез ефек-
тивно изпълнение на стратегическия 
план. Това означава по-специално 
ефективно координиране на конку-
рентни подходи, като се избягва не-
сигурността и разпокъсаността на 
пазара. Цифровият единен пазар е с 
ключово значение.

1.19 Освен това ЕИСК очаква ЕК да иг-
рае активна роля на за:

• повишаване на осведоме-
ността;

• анализиране на световната 
ситуация и подобряване на 
статистическите данни за 
услугите;

• представяне на ефективна 
координация на ЕС като 
пример за националните 
правителства;

• повишаване на натиска 
върху инвестициите в ин-
фраструктура (далекосъ-
общения, широколентов 

достъп);
• гарантиране, че прилагане-

то на общия регламент от-
носно защитата на данните4 
няма да доведе до дисхар-
мония на пазара на ЕС;

• настоява за прозрачни пуб-
лични и частни финансови 
договорености;

• наблюдение, сравнителен 
анализ и оценка, включи-
телно специфичните за от-
делните държави препоръ-
ки в ежегодния семестър;

• насърчаване на създаване-
то на платформи относно 
„Индустрия 4.0“ и публич-
ночастните партньорства, 
както и на сътрудничество-
то между заинтересованите 
страни, включително чрез 
обединяването им на рав-
нище ЕС;

• насърчаване на центровете 
за цифрови иновации като 
центрове за специализира-
но обучение на работната 
сила;

• задълбочаване на социал-
ния диалог в ЕС.

2. Увод

2.1 Цифровизацията на промишлеността 
е ключов елемент от една по-широ-
ка трансформация на икономиката, 
включваща роботизация, матери-
алознание и нови производствени 
процеси, известна под името „Индус-

4 Общ регламент относно защитата 
на данните.
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трия 4.0“. Тази промяна на модела ще 
промени коренно предприятията и 
обществото. До 2014 г. ЕС все още не 
разполагаше с ясна представа за ико-
номическите, технологичните, соци-
алните и обществените аспекти на 
„Индустрия 4.0“. ЕИСК представи спи-
сък на желателните мерки5.

2.2 През септември 2015  г. ЕИСК прие 
становище, в което разгледа социал-
ноикономическите последици от ци-
фровизацията на промишлеността и 
дестабилизиращите пазари на труда6.

A. Общо развитие

2.3 Извършват се междусекторни про-
мени, по-специално в САЩ, Китай, ЕС, 
Япония и Корея. Ще последват и дру-
ги. Големите информационни масиви, 
в качеството си на нова суровина, 
действат като катализатор за промя-
на на моделите на продукти и услу-
ги. Сектори, които досега не са били 
свързани,7 си взаимодействат, а доба-
вената стойност на промишлеността 
преминава от производството към ус-
лугите (в дългосрочен план).

2.4 Днес нито една дейност не може да 
функционира без стратегията в об-

5 Вж. становище на ЕИСК относно 
„Въздействие на бизнес услугите в промиш-
леността“, по-специално параграф 1.15, 
CCMI/121, октомври 2014 г.
6 Вж. становище на ЕИСК относно 
„Въздействие на цифровизацията върху 
сектора на услугите и заетостта“, CCMI/136, 
септември 2015 г.
7 Изкуствен интелект и „машинно 
обучение“, роботика, нанотехнология, 
триизмерен печат, генетика и биотехнология.

ластта на цифровите технологии. Тази 
стратегия засяга едновременно про-
дукти, услуги и процеси в промишле-
ността като цяло. С оглед на развитие-
то на нови пазари, цифровизацията на 
промишлеността създава ожесточена 
конкуренция между предприятията, 
както и между икономическите бло-
кове. В световен мащаб в бизнеса оби-
чайно се наблюдава сътрудничество-
то, предшестващо конкуренцията.

2.5 Мерките се ръководят от целенасо-
чена индустриална стратегия, по-спе-
циално в САЩ и Китай, където пред-
приятията извличат полза от големи 
вътрешни пазари. Става въпрос за 
политика на високо равнище. През 
2011  г. администрацията на Обама 
даде ход на мащабна текуща програ-
ма в областта на новите технологии, 
по-специално ИКТ, в която участват 
предприятията, научноизследовател-
ските институти и университетите от 
цялата страна.

2.6 Както обикновено, цивилни проекти 
ще извлекат значителна полза от но-
вите военни технологични програми, 
обявени неотдавна от Пентагона.

2.7 САЩ възнамеряват да използва ци-
фровата трансформация, за да на-
ваксат изпуснатото в промишлените 
пазари, като се възползват от амери-
канската свобода на действие, както 
и от господстващото положение на 
участниците в световен мащаб в об-
ластта на ИКТ и големите масиви от 
данни като Google, Amazon, Microsoft, 
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Cisco и други8.

2.8 Консорциум на водещи промишлени 
предприятия работи в същата насока. 
Списък на 50-те най-иновативни дру-
жества от 2014 г. показва, че седем от 
десет водещи дружества са базирани 
в САЩ9.

2.9 Китайските органи използват цифро-
вата трансформация за засилване на 
позицията на Китай в световен мащаб. 
Официалните документи подчертават 
целта за изравняване със САЩ.

2.10 Целенасочената амбиция на 
Китай е подчертана в междусекторна 
държавна програма, наречена „Made 
in China 2025“, основаваща се на цели-
те на германската „Индустрия 4.0“. Това 
е съвършено нова концепция в ки-
тайските икономически и производ-
ствени процеси, с висока степен на ко-
ординация между лицата, отговорни 
за вземането на решения, икономиче-
ските субекти и иновационните сили.

2.11 Отпуснати са значителни финан-
сови средства. Въпреки икономиче-
ското забавяне, тези специфични про-
грами не са засегнати.

B. Актуалното положение в Европа

2.12 Интересът към „Индустрия 4.0“ 
нарасна значително. Успоредно с това, 

8 Петте гиганта в сферата на 
цифровите технологии (Digital-Big-5) в САЩ 
имат по-голяма пазарна капитализация от 
съвкупността от всички предприятия от 
германския DAX 30.
9 Анализ на Boston Consulting Group.

цифровизацията е основен приоритет 
на Комисията „Юнкер“. Тя ще се нуж-
дае от оптимална координация между 
службите на ЕК.

2.13 Наличието на ясна насоченост в 
Съвета по конкурентоспособност е от 
съществено значение за чувството за 
обща цел между вземащите решения 
на равнището на ЕС, на национално и 
регионално равнище. Цифровизация-
та на промишлеността и големите ин-
формационни масиви в европейското 
производство трябва да гарантират 
силна позиция за бъдещето. Това по 
същество е процес „отдолу нагоре“ с 
участието на всички заинтересовани 
страни. Публичният сектор играе роля 
на регулатор, посредник и източник 
на финансова подкрепа.

2.14 От 2011  г. насам инициативата 
идва от Германия, под формата на съв-
местни усилия на федералното пра-
вителство, академичната общност и 
деловите среди. След стартирането на 
„Индустрия 4.0“ през 2013 г., процесът 
беше оптимизиран чрез „Платформа 
4.0“ и споразумение за сътрудничест-
во между правителствата, бизнеса 
и профсъюзите. Предприятията все 
повече се включват в междусекторни 
инициативи, често в сътрудничество с 
регионалните власти.
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2.15 Междувременно беше поставе-
но началото на програмата „Industrie 
4.0“ в Австрия, „L’Industrie du Futur“ във 
Франция, „Catapult“ в Обединеното 
кралство, „Smart Industry“ в Нидерлан-
дия, и други. Картината е разнообраз-
на, всяка държава развива собствено 
виждане за „Индустрия 4.0“ и бъдеще-
то на промишлеността. Интензивност-
та на сътрудничеството и усещането 
за неотложност, обаче, се различават 
значително в отделните държави.

2.16 На национално, регионално и 
местно равнище (градовете!) иници-
ативите се допълват. ЕК основателно 
планира сключването на трансгра-
нични споразумения и партньорства, 
както и обмен на най-добри практики.

2.17 Големите и специализираните 
средни предприятия поемат водеща 
роля. Основните елементи, будещи 
безпокойство, са големите различия 
между отделните държави, изостава-
нето или недостатъчната осведоме-
ност на МСП и липсата на обществено 
участие. Много сложен въпрос е раз-
покъсаността на европейския пазар 
и обичайната потискаща европейска 
картина на 28 промишлени и цифрови 
политики.

2.18 Цифровизацията на промиш-
леността и „Индустрия 4.0“ обхваща 
много повече от технологиите: пред-
приятията трябва да се приготвят за 
радикални промени, дължащи се на 
редица фактори: темп, мащаб и не-
предвидимост на производството, 
както и все по-голяма разпокъсаност 

и пренасочване на веригите за съз-
даване на стойност, нови отношения 
между научноизследователските ин-
ститути, висшето образование и част-
ния сектор, нови бизнес модели, нови 
връзки между големите и малките 
предприятия, нови форми на сътруд-
ничество между всички равнища в 
стопанската сфера (дизайн, производ-
ство, продажби, логистика, поддръж-
ка), необходимостта от актуализиране 
на квалификацията и придобиване 
на нова, успоредно с възникването 
на нови методи на работа, и по-тесни 
връзки между предприятията и полз-
вателите. Традиционните индустрии 
по-специално са изправени пред съв-
сем нови концепции10.

2.19 Потребителят може да играе 
ръководна роля повече от всякога. 
Чрез комбиниране на производство 
и услуги, цифровизацията води до 
персонализиране на производството 
и до производство „по мярка“, на съ-
щата или по-ниска цена от серийното 
производство, често в нов контекст. 
Същевременно потребителите трябва 
да имат възможност да получават под-
ходяща информация относно социал-
ното и екологичното въздействие на 
продуктите, което ще улесни изграж-
дането на информирано мнение за 
планираните от тях покупки. 

3. Индустриална политика и текущи-

10 Вж. например „автомобил без 
шофьор“ в автомобилната промишленост или 
иновативни финансови технологии (FinTech) в 
банковия сектор.
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те и желаните действия

3.1 В подкрепа на „Индустрия 4.0“ и свър-
заните с нея заинтересовани страни 
— предприемачи, служители, социал-
ни партньори, доставчици и клиенти, 
образователни институции — ЕС се 
нуждае от индустриална стратегия с 
подходящо разделение на труда сред 
всички заинтересовани страни. Ро-
лята на Съвета по конкурентоспособ-
ност е решаваща. Както при всички 
промишлени политики, става въпрос 
за споделени правомощия.

3.2 Европейският съвет11 определи цел-
та до 2020  г. европейската промиш-
леност да съставлява 20  % от евро-
пейския БНП вместо сегашните 12  %. 
Въпреки това колебанието на инвес-
титорите и липсата на (европейска) 
посока водят до обратен резултат – 
спад в производството.

3.3 Като подчертават необходимостта 
от съгласувани политики, службите 
на Комисията в момента подготвят 
впечатляваща работна програма — 
разпоредби, стандартизация, НИРД и 
финансови ресурси — в тясно сътруд-
ничество с държавите членки и пред-
приятията. 

3.4 ЕИСК отбелязва със задоволство, че 
повечето от седемнайсетте препоръ-
ки, представени в становището му от 
2014 г.12, са в процес на обсъждане.

11 Европейски съвет, 11 декември 2013 
г.
12 Вж. бележка под линия 1, по-
конкретно глава 1, Заключения и препоръки.

3.5 Европейската комисия, правителства-
та на държавите членки, предприя-
тията и заинтересованите страни с 
основание ще участват едновременно 
в политически заседания, посветени 
на „Индустрия 4.0“. Следва да се на-
сърчават европейски ПЧП13, както и 
планираният важен проект от общо-
европейски интерес за електроника с 
малка мощност за интернет на нещата. 
Необходима е подробна пътна карта, 
предназначена за предприятията и 
правителствата.

3.6 Една от основните причини за без-
покойство е наличието на 28 цифро-
ви политики. Това е изключително 
контрапродуктивно предвид необ-
ходимостта от действия в мащаб и е 
основен довод за ускоряването на 
изграждането на цифровия единен 
пазар.

3.7 Цифровият единен пазар би трябва-
ло да стане неразделна част от пре-
разгледания единен пазар. Трябва да 
бъдат ускорени интелигентното зако-
нодателство и регулиране. Дневният 
ред включва:

• премахване на вътрешните 
търговски бариери и обно-
вяване на остарялото зако-
нодателство;

• еднакво третиране на голе-
мите информационни ма-
сиви в Европа;

• цифрова инфраструктура 
(телекомуникации, широ-

13 Например проектът FoF (фабрики 
на бъдещето) и SPIRE.
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колентов достъп);
• открита стандартизация с 

използването на патенти 
от съществено значение 
за стандарт, предоставени 
при справедливи, приемли-
ви и недискриминационни 
(FRAND) икономически и 
правни условия;

• правен режим за лицензи-
рането и защитата на дан-
ни, включително данните, 
свързани с работниците;

• значението на защитата на 
данните за настоящи и бъ-
дещи употреби на данните 
и достъп до реални данни;

• отговорност и безопасност 
на автономно свързаните 
устройства, машини и пре-
возни средства;

• изчисления в облак и стан-
дарти относно платформи 
за обработка в „облак“;

• кибернетична сигурност и 
поверителност;

• авторско право;
• прилагане на социални и 

данъчни разпоредби в ико-
номиката на работата по от-
делни заявки (gig economy) 
и трудовоправните отноше-
ния за работа онлайн (напр. 
„краудуъркинг“);

• актуални и подробни ста-
тистически данни относно 
услугите.

3.8 ЕИСК настоятелно призовава за орга-
низиране на консултации, насочени 
към постигне на подходящ баланс 

между законодателните разпоредби и 
свободата на действие на икономиче-
ските субекти.

3.9 Европа трябва да положи усилия за 
определяне на световни стандарти, в 
тясно сътрудничество с участници из-
вън Европа.

3.10 Общият регламент относно 
защитата на данните съдържа мно-
жество механизми за гъвкавост за 
държавите членки. Важно е този ре-
гламент да не води до резултати, които 
да ограничават достъпа и повторното 
използване на данни, увеличавайки 
дисхармонията на пазара на ЕС.

3.11 Киберсигурността все още до 
голяма степен се подценява от пред-
приятията и държавите членки. Ки-
берпрестъпността се разпространява 
в целия свят. ЕС има очевидна роля в 
този контекст.

3.12 ЕИСК настоятелно призовава 
Европейската комисия да обърне 
специално внимание на статистиките, 
които продължават да бъдат прене-
брегвани. Наличието на по-подробни 
статистически данни относно услугите 
е от съществено значение за предпри-
ятията и създателите на политики.

4. Национални и регионални мерки

4.1 Все повече държави и региони по-
настоящем работят сериозно по ци-
фровизацията.

4.2 Въпреки това, нарастващите различия 
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между държавите и неравномерна-
та осведоменост в предприятията в 
различните държави са повод за се-
риозна загриженост. Основна тема е 
оперативната съвместимост между 
дружества и доставчици.

4.3 Създадени са програми за повиша-
ване на осведомеността, насочи към 
предприятията и заинтересованите 
страни. Всяка държава членка уста-
новява свои собствени методи. Съ-
ществуващите, често на регионално 
равнище, платформи са от изключи-
телно значение за засилването на съ-
трудничеството между големи и мал-
ки предприятия, както и между тях и 
научноизследователските институти и 
университетите.

4.4 Би трябвало да бъде насърчавано раз-
ширяването на регионалните и нацио-
налните ПЧП. Те обединяват партньо-
ри от различни области и насърчават 
взаимното обогатяване. Те насърчават 
сътрудничеството и може да се окажат 
добър източник на крайно необходи-
ма финансова подкрепа.

4.5 Платформи, центрове за високи по-
стижения и лаборатории често се съ-
средоточават върху конкретни части 
от цифровизацията, например върху 
промяната на веригите за създаване 
на стойност, нови бизнес модели и 
социални иновации и иновации на ра-
ботното място14, с активното участие 
на служителите и синдикатите. Трябва 
да бъде насърчавано обслужването на 

14 Както се вижда от Европейската 
мрежа за иновации на работната сила EUWIN.

едно гише. Секторните организации 
играят роля в решаването на специ-
фични за секторите въпроси.

4.6 (Техническите) университети, око-
ло които са групирани инкубатори 
– комплекси от предприятия – също 
играят проактивна роля. Понятието 
„предприемачески университет“, кое-
то добива разпространение по целия 
континент, е много полезно15.

4.7 Мрежи от предприятия, платформи, 
секторни организации и университе-
ти засилват желателните тенденции. 
Цифровият единен пазар би трябвало 
да подобри условията за трансгранич-
ното сътрудничество. За благоприят-
стване на сътрудничеството между 
оператори с (много) различни разме-
ри може да са необходими икономи-
чески и правни условия за споделя-
не на създаването на стойност чрез 
цифровизация на промишлеността. 
Необходимо е да се постави особен 
акцент върху МСП и новосъздадени-
те предприятия. Повечето изпитват 
липса на целенасочена информация 
и много от тях не разполагат с инстру-
менти за усъвършенстване.

4.8 Новосъздадените и развиващите се 
предприятия в Европа представляват 
доста слабо звено в сравнение със 
САЩ. Взаимното обогатяване на го-
леми, малки и организирани в мрежи 
(трансгранични) инкубатори е ползот-
ворно. Ментори като пенсионирани 

15 Вж. също становище на ЕИСК 
относно „Висши учебни заведения, 
ангажирани в оформянето на Европа“, 
SOC/524, септември 2014 г.
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и опитни предприемачи, работещи 
на непълно работно време, могат да 
оказват голяма подкрепа.

5. Финансиране

5.1 Цифровизацията се превръща в при-
оритет за европейските фондове 
(„Хоризонт 2020“, регионално и друго 
финансиране). Съвместният изследо-
вателски център в Севиля и бъдещи-
те иновационни центрове, натрупали 
световен опит, могат да бъдат от голя-
ма полза.

5.2 От гледна точка на ЕИСК, въпросът за 
финансирането на всички необходи-
ми инвестиции е много по-сложен от-
колкото е представен в съобщението. 
Изглежда са необходими значителни 
допълнителни финансови ресурси. 
ЕК говори за 35 милиарда евро само 
за инвестиции в ИКТ. Това предполага 
тясно сътрудничество между ЕС, на-
ционалното и регионалното финан-
сиране, както и активното участие на 
промишления сектор чрез платформи 
и публично-частни партньорства. Не-
обходимо е да се изясни как тези фи-
нансови разпоредби ще се прилагат в 
рамките на разумен срок. Както обик-
новено възниква въпросът кой колко 
се очаква да плати и с каква цел.

5.3 Европейското финансиране с осно-
вание често е критикувано за това, 
че е твърде бавно и прекалено бюро-
кратично, което обикновено е много 
скъпо и обезсърчава малките пред-
приятия. Вижте САЩ! Наложително 
е процедурите да се коригират и бю-

рокрацията да се намали, като съще-
временно се запази справедливостта. 
Намаляването на броя на задължи-
телните партньори в групите за НИРД 
може да бъде полезно16.

5.4 Класациите на университетските ин-
кубатори за предприятия за малките 
предприятия може да бъде полезен 
инструмент за оценка на обещаващи-
те новосъздадени предприятия и ус-
коряването на бюрократичните про-
цедури на ЕС.

5.5 Иновативните цифрови процеси в 
предприятията се ръководят от ново-
създадените и развиващите се пред-
приятия като „еднорозите“17. Амери-
канците са лидерите в тази област. 
Освен това американските предпри-
ятия, следящи за иновации, са много 
активни в Европа и търсят рентабилни 
поглъщания.

5.6 Освен банковия сектор, фондовете 
за частни дялови инвестиции вземат 
дейно участие. Частното банкиране 
също се цифровизира. Финансовите 
технологии функционират паралел-
но на този процес. Като произлезли 
от света на цифровите технологии, те 
насърчават бързината, по-голямата 
ефективност и прозрачност, както и 
промените в отношението към клиен-
тите. Би било от полза в Европа освен 
Лондон да съществуват повече цен-
трове на финансовите технологии.

16 Това вече се прилага в някои части 
на „Хоризонт 2020“.
17 „Еднорог“ е достигнало зрялост 
новосъздадено предприятие на стойност най-
малко 1 милиард евро.
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5.7 Банките и финансовите технологии 
трябва да бъдат основен партньор в 
цифровия единен пазар, с по-високо 
равнище на ефективност и създаване 
на стойност. Те би трябвало да бъдат 
насърчавани да действат като страте-
гически партньор за промишлеността, 
като оценяват професионално иконо-
мическите, социалните и екологични-
те ползи от проектите. За тази цел мо-
гат да помогнат коренно нови форми 
за свързване на платформите и услу-
гите с добавена стойност.

5.8 Финансовият регламент (или пре-
разгледаната му версия) не би трябва-
ло да възпрепятства банковия сектор 
да поема премерен риск при инвести-
циите в „Индустрия 4.0“.

5.9 За създаване на финансова равноп-
оставеност, сравнима с тази на САЩ, 
е необходим европейски капиталов 
пазар в истинския смисъл.

6. Обществото и пазарът на труда

A. Общество

6.1 Индустрия 4.0 и цифровото общество 
засягат всички. Трябва да се повиши 
осведомеността. В процес на обсъж-
дане са рисковете и несигурността за 
бъдещето, както и шансовете и въз-
можностите, обществените условия 
и приемането на промените от обще-
ството.

6.2 В Северозападна Европа цифрова-
та революция вече ежедневно при-

съства в медиите (телевизия, преса, 
социални медии). В някои държави 
общественото мнение е сравнително 
добре информирано, но предоставя-
нето на информация трябва да бъде 
значително подобрено в цяла Европа.

6.3 Персонализирани продукти на цена 
на продукти серийно производство 
ще бъдат от голяма полза за ползва-
телите и потребителите. Значително 
повишаване на производителността 
може да се очаква в следните области:

• селското стопанство и хра-
ните;

• кръговата икономика, COP 
21;

• автоматичното тестване & 
диагностика, ремонт и под-
дръжка, демонтаж;

• електронното здравеопаз-
ване, мобилното здраве-
опазване и електронните 
здравни грижи;

• роботиката в здравеопаз-
ването (близост и взаимо-
действие);

• жилищата;
• по-ниското потребление на 

енергия;
• транспортът и мобил-

ността;
• електронното управление;
• интелигентните градове;
• развитието на отдалечени-

те райони;
• слабо развитите страни.

B. Пазар на труда
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6.4 „Индустрия 4.0“ засяга дълбоко всич-
ки професии на пазара на труда. Това 
поставя политиките относно пазара 
на труда в центъра на бъдещото раз-
витие. В това отношение доводите от 
съобщението са разочароващо кратки 
и доста плоски.

6.5 През 2015  г. ЕИСК разгледа многопо-
сочното въздействие на цифрови-
зацията върху сектора на услугите 
и заетостта18. Настъпват промени в 
длъжностните характеристики, уме-
нията и квалификациите, образова-
нието и обучението, работната среда 
и организацията на процесите, дого-
ворните отношения между предпри-
ятията и работниците, методите на 
работа, планирането на професионал-
ното развитие и т.н.

6.6 Едно от големите предизвикателства 
на нашето време е да се определи 
как да се справим с технологиите, 
които ще продължат да се развиват 
с висока скорост, но от които някои 
(потенциално много) хора биха могли 
да изостанат19. Необходимо е всички 
– политиката и обществото като цяло, 
стопанският сектор, профсъюзите, не-
правителствените организации и об-
щественият сектор, секторните орга-
низации и НПО, да поемат ангажимент.

6.7 В цифровата ера социалното сбли-
жаване до голяма степен ще зависи 
от образованието. Образованието на 

18 Вж. бележка под линия 3.
19 Вж., сред множеството други 
проучвания и анализи, „Цифровизацията на 
икономиката и отражението й върху пазара 
на труда“.

всички равнища и системите за обуче-
ние в цяла Европа спешно се нуждаят 
от съвременни умения и квалифика-
ции, за да се върви в крак с развитието 
и необходимостта от (международна) 
мобилност. Би трябвало да се насър-
чават творчеството и предприема-
чеството20.

6.8 ЕС се нуждае от програма за придоби-
ване на умения въз основа на списък 
от ключови умения. Създаването на 
форум на ЕС между образованието и 
предприятията, включващ социалните 
партньори, би предоставило отлична 
подкрепа. Социалните партньори от 
сектора на ползвателите също следва 
да бъдат привлечени за участие при 
определянето на цифровите умения 
за промишлеността. Широката коали-
ция на ЕС за работни места в сферата 
на цифровите технологии и съответ-
ните национални коалиции трябва да 
бъдат добре координирани.

6.9 Цифровизацията отваря възможнос-
ти и дава повече избор на хората от 
гледна точка на личната отговорност 
и свобода (например за време и мяс-
то за работа). Много голям брой хора 
са облагодетелствани от това, както в 
предприятията, където вече работят, 
така и чрез преминаване към нови 
предприятия или към самостоятелна 
заетост. Следва да се проучи как да се 
прилагат различните форми на гъвка-
вост от националните социални парт-
ньори в съответствие с националните 

20 Вж., наред с други, становището 
на ЕИСК относно „Висши учебни заведения, 
ангажирани в оформянето на Европа“, 
SOC/524, декември 2015 г.
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практики и националното право, за да 
се постигне справедлив баланс между 
интересите на работниците и на рабо-
тодателите21.

6.10 Най-вече поради роботизация-
та, големи групи работници, включи-
телно ръководители на определени 
равнища, понастоящем биват уволня-
вани. Долният слой на средната класа 
е силно засегнат, както и по-старото 
поколение. Обществото има ясна от-
говорност към тези, които поради въз-
раст или недостатъчна квалификация 
вече не са в състояние да участват на 
пазара на труда.

6.11 Успоредно с това, несъответ-
ствието между търсенето и предлага-
нето на пазара на труда трябва да бъде 
коригирано. Трябва да се улесни пови-
шаването на уменията на всички ра-
ботници, които са способни на това. В 
Европа има стотици хиляди свободни 
работни места в техническата сфера и 
сектора на ИКТ. Това изисква подходя-
ща комуникация.

6.12 Предприятията и профсъюзи-
те са изправени пред едни и същи 
предизвикателства. Високо образо-
ваната и мотивирана работна сила с 
достоен доход и качествени работни 
места е в интерес на всички. Ако не 
се управлява добре, съпротивата в 
общественото мнение и сред работ-
ниците може да причини вредно на-
прежение.

21 Вж. становище на ЕИСК CCMI/136 в 
бележка под линия 6, по-специално параграфи 
1.5.6, 1.5.8 и 1.5.9.

6.13 Необходим е социален диалог 
на всички равнища — европейско, 
национално и регионално и на равни-
щето на предприятията. Състоянието 
на икономиката и социалната среда, 
традициите и културата се различават 
в отделните държави. Изключително 
важно е всички заинтересовани стра-
ни да поемат съвместна отговорност.

6.14 На равнището на ЕС, социалният 
диалог в „Индустрия 4.0“ следва да се 
отнася до:

• анализиране на сложните 
икономически и социални 
въпроси и предвиждане 
на промените на секторно 
равнище, с оглед постигане 
на общо разбиране;

• картографирането на по-
следиците за различните 
сегменти — долен, среден и 
висок — на пазара на труда, 
както и за уязвимите групи; 

• промените в отношенията 
работодател-служител;

• здравето и безопасността 
на работното място, пред-
вид автоматизираните и 
свързани машини и превоз-
ни средства;

• длъжностните характерис-
тики;

• „гъвкавата сигурност“ и мо-
билността, дължащи се на 
по-нататъшно разпокъсва-
не на веригите на създава-
не на стойност;

• уменията и квалификаци-
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ите, насочени към нуж-
дите на потребителите 
на цифрови технологии и 
преквалификацията, които 
поради това са ключови въ-
проси;

• образованието и обучение-
то– от основното училище 
до университета;

• постоянната преквалифи-
кация и повишаване на ква-
лификацията;

• вниманието, отделяно на 
равенството между поло-
вете;

• акцентът върху най-добри-
те практики, насърчаване-
то на сближаването между 
държавите членки;

• мобилността (Шенген);
• комуникацията и информа-

цията.

6.15 Успоредно с това, социалният 
диалог се провежда на секторно рав-
нище. Един пример за това е диалогът 
между CEEMET и IndustriAll в сферата 
на металургията, инженерството и ос-
нованите на технологиите промишле-
ности. Европейската банкова федера-
ция (ЕБФ), застрахователният сектор и 
централните банки водят подобен ди-
алог с UNI-Europa Finance. Освен това, 
ЕБФ и UNI-Europa работят върху общо-
европейски проект за преквалифика-
ция, с участието на 40 000 служители.

6.16 Същите подходи се прилагат или 
следва да бъдат прилагани на нацио-
нално равнище, отчитайки значител-
ните различия в културата, програ-

мите и практиките между държавите 
и несъответствията по отношение на 
самия социален диалог и участието 
на правителствата в качеството им на 
законодател и посредник.

6.17 На регионално равнище и на 
равнището на предприятията социал-
ният диалог ще се съсредоточи върху 
бизнес моделите и специфичните ин-
дивидуални ситуации, регионалните 
специализации и взаимното обогатя-
ване между предприятията, училища-
та, висшето образование и комплекси-
те от предприятия. Националните и 
регионалните платформи също могат 
да бъдат от голяма полза за всички 
тези области22.

6.18 За да обобщим, добре организи-
раният социален диалог е от решава-
що значение, за да се постигне обща 
нагласа и общи цели за обществото, 
дружествата и пряко заинтересовани-
те страни в област, която продължава 
да е изпълнена с икономически и со-
циални проблеми.

_____________

22 Интересен пример е нидерландската 
лаборатория за социални иновации в Ypen-
burg, Нидерландия.
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МЕЖДУНАРОДНИ 
СТАНДАРТИ ISO 55000

НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА АКТИВИ

проф. д-р инж. Илия ЦЕНЕВ - консултант от фондация „Качество 21-ви век”

проф. д-р Крум КАЦАРОВ, д.м.н. – Началник клиника във ВМА

доц. д-р инж. Иван БРЕШКОВ - консултант от фондация „Качество 21-ви век”

проф. д-р инж. Петър ДИНЕВ – консултант от фондация „Качество 21-ви век”

инж. Мариана ШИРКОВА – управител на фондация „Качество 21-ви век”

инж. Ивайло ИВАНОВ - докторант от ТУ - София

Въведение
Проблемите с управлението на активи 
не са проблеми единствено на България, 
а проблеми, който са характерни за мно-
го фирми и страни. Именно поради тази 
причина, Международната организация 
по стандартизация, в началото на 2014 
година, публикува три стандарта, които 
се отнасят изключително до управле-
нието на активи:
1. ISO 55000 „Управление на активи. Общ 
преглед, принципи и терминология“, 
2. ISO 55001 „Управление на активи. Сис-
теми за управление. Изисквания“, 
3. ISO 55002 „Управление на активи. 
Системи за управление. Указания за при-
лагане на ISO 55001“. 
Обект на сертификация, от национално 

акредитирани органи за оценяване на 
системи за управление, е системата 
за управление на активи, която съот-
ветства на изискванията на ISO 55001. 
Авторският екип, в своята публикация, 
книжка 3/2016 на „Машиностроене & 
Електротехника“, сложи ударението 
върху ползата за организацията и за 
заинтересованите страни от внедрява-
нето и поддържането на такава система 
за управление на активи. В материали, 
публикувани на интернет-страницата 
www.lifetime.reliability.com, могат да се 
намерят подробни сравнителни оценки 
и анализи на вече изградени системи за 
управление на активи, като се набляга 
преди всичко на предимствата, които 
изградената въз основа на стандарта ISO 
55001 система за управление предлага. 
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Оценяването на ефективността на упра-
влението на активи е от особена важ-
ност точно днес, когато глобализацията 
системно интернационализира активите 
и акционерите, а изискванията спрямо 
резултатите от управлението на активи-
те са по-високи от когато и да било.

Взаимовръзка между основни терми-
ни при управлението на активи
Взаимовръзката между основни терми-
ни при управлението на активи е илю-
стрирана на фиг. 1. Тази фигура изцяло 
съответства на ISO 55000.
Авторите препоръчват, излизайки от 
своя дългогодишен опит при създаване 
и поддържане на системи за управле-
ние въз основа на международните 
ISO-стандарти, много внимателно да 
бъде проучен стандарта ISO 55000 

преди да се престъпи към каквато и да 
е системата за управление на активите. 
Това ни задължава да предложим наш 
„прочит“ на текстовете, отнасящи се до 
управлението на активи, до термините и 
определенията, свързани с него. 

Започваме с това, че „управлението 
на активите“ следва да способства за 
реализирането на стойност от притежа-
ваните активи на организацията, Фиг. 
1. Забележете, това е съвсем ново за 
българския бизнес като цяло, защото до 
този момент под управление на активи 
се разбираше единствено тяхната счето-
водна отчетност. Нещо повече, налагай-
ки амортизационния план към даден 
актив, неговата стойност непрекъснато 
намалява и след време той трябва да 
бъде отписан. За съжаление това е съ-

Авторите препоръчват, излизайки от своя дългогодишен опит при създаване и 
поддържане на системи за управление въз основа на международните ISO-стандарти, 
много внимателно да бъде проучен стандарта ISO 55000 преди да се престъпи към 
каквато и да е по системата за управление на активите. Това ни задължава да 
предложим наш „прочит“ на текстовете, отнасящи се до управлението на активи, до 
термините и определенията, свързани с него.  

 

Портфейл от 
активи

Управление на 
организацията

Управление 
на активи

Система за 
управление на 

активи

Координирана дейност на 
организация за реализиране на 

стойност от активи

Комплекс от взаимосвързани или 
взаимодействащи елементи за 
установяване на политика за 

управление на активи, цели за 
управление на активи и процеси за 

постигане на тези цели

Активи, които са в обхвата на 
системата за управление на активи

Взаимовръзки между основни термини

Фиг. 1 
Започваме с това, че „управлението на активите“ следва да способства за 

реализирането на стойност от притежаваните активи на организацията, Фиг. 1. 
Забележете, това е съвсем ново за българския бизнес като цяло, защото до този момент 
под управление на активи се разбираше единствено тяхната счетоводна отчетност. 
Нещо повече, налагайки амортизационния план към даден актив, неговата стойност 
непрекъснато намалява и след време той трябва да бъде отписан. За съжаление това е 
съществена промяна, това е съвсем друга философия. В края на календарната година, 
стойността на актива не следва да бъде намалявана, а напротив, тя трябва да бъде 
увеличена. И това е резултатът от извършените координирани дейности от страна на 
организацията над този актив. Естествено е, че не от всеки актив може да се очаква 
реализирането на добавена стойност от неговото притежаване, разполагане и 
използване. Най-често нематериалните активи, са активите, от които по правило се 
очаква придобиването на добавена стойност. От материалните активи, всеки актив, на 
който през годината е направено подобрение, също така следва да се разглежда като 
актив, който е придобил добавена стойност.  

„Системата за управление на активи“ е инструментът, който позволява 
осъществяването на такова управление, което ефективно реализира стойност от 
притежаването, разполагането и ползването на активи, Фиг. 1. Серията от 
международни стандарти, насочена към управлението на активите, има за цел 
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философия. В края на календарната го-
дина, стойността на актива не следва да 
бъде намалявана, а напротив, тя трябва 
да бъде увеличена. И това е резултатът 
от извършените координирани дейнос-
ти от страна на организацията над този 
актив. Естествено е, че не от всеки актив 
може да се очаква реализирането на до-
бавена стойност от неговото притежава-
не, разполагане и използване. Най-често 
нематериалните активи, са активите, от 
които по правило се очаква придобива-
нето на добавена стойност. От материал-
ните активи, всеки актив, на който през 
годината е направено подобрение, също 
така следва да се разглежда като актив, 
който е придобил добавена стойност. 
„Системата за управление на активи“ е 
инструментът, който позволява осъщест-
вяването на такова управление, което 
ефективно реализира стойност от при-
тежаването, разполагането и ползването 
на активи, Фиг. 1. Серията от междуна-
родни стандарти, насочена към управле-
нието на активите, има за цел подобря-
ване на ефективността и ефикасността 
на системата за управление, като по 
този начин се преследва постигането на 
устойчивост на бизнес целите. Ето защо, 
в определението на „система за управле-
ние на активи“ се появяват няколко нови 
понятия -„цели за управление на активи“ 
„процеси за постигане на цели“ и „поли-
тика за управление на активи“. Опреде-
лението на тези термини, читателя ще 
намери в стандарта ISO 55000. За да се 
разбере, обаче, обхвата на системата за 
управление на активите, е необходимо 
да бъде разгледано „Приложение А“ на 
стандарта. Там са дадени подходящи 
примерни тематични области за прило-
жение на управлението на активи. Това 

съвсем не изчерпва целия приложен 
спектър на управлението на активи по 
ISO 55001. Обърнете внимание, посо-
чените приложни области на стандарта 
„управление на качеството“ и „управле-
ние на околната среда“, са дадени в при-
ложението на съвсем друго основание. 
Ако организацията има вече внедрена 
система за управление по ISO 9001 и/
или по ISO 14001, то при налагащата се 
промяна от преминаването към новата 
версия на тези два стандарта (от 2015 
година) е целесъобразно да се включат 
подходящи процедури за управление на 
активите, имащи отношение към „качест-
вото“ и към „околната среда“.
Следвайки този ред на мисли, трябва да 
обърнем внимание това, че „портфейлът 
от активи“ включва само тази част от ак-
тивите, които са обхванати от системата 
за управление, фиг. 1. Не е задължител-
но всички активи на организацията да 
бъдат обект на системата за управление 
на активите. Важно е да се разбере, че 
„портфейлът от активи“ съдържа само 
тези активи, които са посочени в поли-
тиката за тяхното управление. Резулта-
тите от управлението на „портфейла от 
активи“ се дефинират ясно и се записват 
като цели на тяхното управление. 
С така представените разсъждения, 
авторите посочват само част от осно-
ванията, които налагат внимателното 
предварително изучаване на стандарта 
ISO 55000 преди да се пристъпи към 
изграждане на системата за управление 
на активите по ISO 55001.

Процес за управление на активи
Общ (теоретичен) модел на процеса на 
управление на активите в една орга-
низация е показан на фиг. 2. Моделът 
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В този стандарт се дефинират факторите, 
които влияят върху тези активи, които 
са необходими на организацията, за да 
постигне своите цели:
• характерът и основната цел на органи-
зацията,
• оперативният контекст;
• финансовите ограничения и регула-
торните изисквания;
• потребностите и очакванията на заин-
тересованите среди и самите заинтере-
совани страни.
Понятието “контекст на организация-
та“ следва да бъде формулирано и 
разбрано правилно, за да се навлезе 
в същността на разглеждания модел, 
фиг. 2. „Външният контекст“ включва 
социалната, културната, икономическа-
та и физическата окръжаваща среда, в 
която организацията действа, както и 
всички ограничения - регулаторните, 
финансовите и всички други, които тя й 
налага. „Вътрешният контекст“ включва 
организационната култура и вътрешната 
среда, както и мисията, визията и цен-
ностите на организацията. Входящата 
информация, опасенията и очакванията 
на заинтересованите страни са същест-
вена част от контекста на организацията. 
Влиянието на заинтересованите страни 
има важно значение за определяне на 
правилата за вземане на решения и 
освен това допринася съществено за 
адекватното определяне на целите на 
организацията, които на свой ред влияят 
върху структурата и обхвата на цялата 
система за управление на активи.
Авторите обръщат внимание на това, 
че разглежданият модел на процеса за 
управление на активи работи ефикасно 

за гарантираното спазване на законови-
те изисквания и ефективно за реализи-
рането на стойност от притежаваните 
активи при последователно спазване на 
следните четири основни принципа от 
ISO 55000.

Принцип на стойността. Активите 
съществуват, за да осигуряват непре-
къснато стойност за организацията и за 
нейните заинтересовани страни. Упра-
влението на активи не се съсредоточава 
върху самия актив, а върху стойността, 
която активът може да осигури на орга-
низацията. Стойността, която може да 
бъде материална или нематериална, фи-
нансова или нефинансова, се определя 
от организацията и нейните заинтересо-
вани страни, в съответствие с целите на 
организацията. Това включва:
• ясното становище за това, как целите 
на управлението на активи са съгласува-
ни с целите на организацията;
• използването на подхода на управле-
ние на жизнения цикъл за реализиране-
то на стойност от активите;
• установяването на процеси за вземане 
на решения, които отразяват потреб-
ностите на заинтересованите страни и 
определят стойност.

Принцип на съгласуването. Управле-
нието на активи превръща целите на ор-
ганизацията в технически и финансови 
решения, оперативни планове и дейнос-
ти. Решенията за управление на активи 
(технически, финансови и оперативни) 
в тяхната цялост дават възможност за 
постигане на целите на организацията. 
Това от своя страна включва:
• внедряването на процеси за плани-
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на риска и постъпващата информация, 
както и дейности, които превръщат 
целите на организацията в планове за 
управление на активите;
• интегрирането на процесите за 
управление на активите в процесите за 
функционално управление на организа-
цията, като например, финанси, човеш-
ки ресурси, информация, логистика и 
оперативно управление;
• заданието, проектирането и внедря-
ването на поддържаща система за 
управление на активите.

Принцип на лидерството. Лидерство-
то и културата на работното място са 
определящи фактори за създаването 
на стойност. Лидерството и ангажира-
ността на всички управленски нива е от 
съществено значение за успешното съз-
даване, функциониране и подобряване 
на управлението на активи в организа-
цията. Това включва следното:
• ясно определените роли, отговорно-
стите и правомощията;
• осигуряването на служители, които са 
информирани, компетентни и упълно-
мощени;

организацията, които на свой ред влияят върху структурата и обхвата на цялата система 
за управление на активи. 

Авторите обръщат внимание на това, че разглежданият модел на процеса за 
управление на активи работи ефикасно за гарантираното спазване на законовите 
изисквания и ефективно за реализирането на стойност от притежаваните активи при 
последователно спазване на следните четири основни принципа от ISO 55000. 

Система за управление 
на активи + съответни 

спомагателни елементи

Политика за управление 
на активи

Планове за разработване на 
система за управление на 

активи + съответната 
подкрепа

Планове и цели на 
организацията

Прилагане на планове за 
управление на активи

Портфейл от активи

Оценка на изпълнението и подобрения

Заинтересовани страни и 
организационен контекст

Стратегически план за 
управление на  активи 

Цели за управление на активи

Планове за управление 
на активи

Забележка: Защрихованата област определя границата на системата за управление на активи

Фиг. 2 
Принцип на стойността. Активите съществуват, за да осигуряват непрекъснато 

стойност за организацията и за нейните заинтересовани страни. Управлението на 
активи не се съсредоточава върху самия актив, а върху стойността, която активът може 
да осигури на организацията. Стойността, която може да бъде материална или 
нематериална, финансова или нефинансова, се определя от организацията и нейните 
заинтересовани страни, в съответствие с целите на организацията. Това включва: 
 ясното становище за това, как целите на управлението на активи са съгласувани 

с целите на организацията; 
 използването на подхода на управление на жизнения цикъл за реализирането на 

стойност от активите; 
 установяването на процеси за вземане на решения, които отразяват 

потребностите на заинтересованите страни и определят стойност. 
Принцип на съгласуването. Управлението на активи превръща целите на 

организацията в технически и финансови решения, оперативни планове и дейности. 
Решенията за управление на активи (технически, финансови и оперативни) в тяхната 
цялост дават възможност за постигане на целите на организацията. Това от своя страна 
включва: 
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ресовани страни относно управлението 
на активи.
Принцип на осигуряването. Упра-
влението на активи дава увереност, че 
активите ще изпълняват целта, за която 
са предназначени. Необходимостта от 
осигуряване възниква от необходи-
мостта организацията да се управлява 
ефикасно. Осигуряването се прилага 
към активите, управлението на активи и 
системата за управление на активи. Това 
от своя страна включва:
• разработването и внедряването на 
процеси, които свързват желаните цели 
и резултатност на активите с целите на 
организацията;
• внедряването на процеси за осигуря-
ване на възможности през всички етапи 
на жизнения цикъл;
• внедряването на процеси за наблюде-
ние и непрекъснато подобряване;
• осигуряването на необходимите 
ресурси и компетентен персонал за 
непрекъснато доказване на осигурява-
нето чрез предприемане на дейности за 
управление на активите и използване на 
системата за управление на активите.

Система за управление на активи
Моделът на системата за управление на 
активи в една организация, базиран на 
стандарта ISO 55001, е показан на фиг. 3. 
Така представената фигура е адаптация 
на оригинала от www.lifetime.reliability.
com, чрез която авторите предлагат 
едно по-добро и разбираемо предста-
вяне на модела от ISO 55002, показан на 
фиг. 4. Цифрите в долната част на всеки 
от правоъгълниците препращат към 
съответните точки в ISO  55001. На фиг.3 

са очертани и шестте групи процеси на 
системата за управление на активи:
• управленчески процеси;
• процеси на планиране;
• поддържащи процеси;
• основни и изнесени процеси;
• процеси на мониторинг;
• процеси на подобряване.
Тук може да се направи една аналогия за 
минимално изискваната документация 
от ISO 9001:2000, когато за първи път се 
въведе „процесния подход“ като един от 
принципите на управление на качест-
вото. Тогава се изискваха минимум 6 
процедури, които да описват работата 
на система за управление на качеството. 
Аналогично за системата за управление 
на активите по ISO 55001 може да се 
твърди, че са необходими също ми-
нимум 6 процедури, които да описват 
нейната работа.
Целеви групи за внедряването на са-
мостоятелна система за управление на 
активи или за интегрирането на такава 
система със системи като ISO 9001,  ISO 
14001 и/или други системи за управле-
ние по ISO-стандартите, са всички тези 
групи, които:
• Обмислят как да подобрят ефектив-
ността при създаването на стойност 
за организацията чрез управление на 
нейните активи;
• Участват в създаването, прилагането, 
поддържането и подобряването на 
дейностите по притежаването, разпола-
гането и ползването на съществуващите 
активи на организацията;
• Участват в планирането на дейности 
за придобиване на нови или освобож-
даване от съществуващи активи, в това 
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дейности.
С въвеждането на система за управле-
ние на активи се подобрява ефикасност-
та и ефективността на организацията. 
Най-общо те могат да бъдат оценявани 
чрез отношението на постигнатите 
резултати спрямо изпълнението на 
законовите изисквания или спрямо 
разходите за постигането на тези резул-
тати. Тук, обаче, възниква правомерно 
поставения въпрос за това как се изчис-
лява в конкретния случай ефикасността 
и/или ефективността. За да отговори 
на този въпрос организацията следва 
да създаде и да поддържа система за 
събиране, обработване и използване на 
информацията, отнасяща се до ефикас-

ността и ефективността от управлението 
на активите. Показателите в системата 
за оценяване трябва да бъдат наблюда-
вани непрекъснато, за да предоставят 
точна и своевременна информация на 
висшето ръководство на организацията. 
Тези показатели, от друга страна, следва 
да позволяват постоянното сравнение 
с аналогичните показатели, отнасящи 
се до сектора от икономиката, в която 
функционира организацията; до сродни 
и конкурентни организации; до пока-
затели на фондовата борса и други. 
Равнището на показателите за ефи-
касност и/или ефективност също така 
може да допринесе за подобряването на 
имиджа на организацията в обществото 
и в бранша. 

принципите на управление на качеството. Тогава се изискваха минимум 6 процедури, 
които да описват работата на система за управление на качеството. Аналогично за 
системата за управление на активите по ISO 55001 може да се твърди, че са необходими 
също минимум 6 процедури, които да описват нейната работа. 

Целеви групи за внедряването на самостоятелна система за управление на активи 
или за интегрирането на такава система със системи като ISO 9001,  ISO 14001 и/или 
други системи за управление по ISO-стандартите, са всички тези групи, които: 
 Обмислят как да подобрят ефективността при създаването на стойност за 

организацията чрез управление на нейните активи; 
 Участват в създаването, прилагането, поддържането и подобряването на 

дейностите по притежаването, разполагането и ползването на 
съществуващите активи на организацията; 

 Участват в планиранетона дейности за придобиване на нови или 
освобождаване от съществуващи активи, в това число при оценяване на риска 
от тези дейности. 

Разбирането на нуждите и 
очакванията на 

заинтересованите страни
4.2

Политика
5.2

Разбиране на 
организацията и 
нейния контекст

4.1

Определяне на обхвата 
на системата за 

управление на активи 
(портфолио) 4.3

Цели за управление 
на активите

6.2.1

Лидерство и 
ангажимент

5.1

Планиране за 
постигане на целите за 
управление на активи

 6.2.2

Действия за справяне с 
рискове и възможности 

на системата за 
управление на активи 

6.1

Управление на 
промяната

8.2

Организационни 
роли, отговорности 

и пълномощия
5.3

Компетентност
7.2

Обмен на 
информация

7.4

Упрраление на 
документираната 

информация
7.6.3

Изисквания към 
информацията

7.5

Ресурси
7.1

Осъзнаване
7.3

Създаване и 
актуализиране

7.6.2

Документирана 
информация - общо

7.6.1

Непрекъснато 
подобряване

10.3

Несъответствие и 
коригиращо действие

10.1

Превантивно 
действие

10.2

Планиране и контрол 
на основните процеси

8.1

Наблюдение, 
измерване, анализ 

и оценка
9.1

Изнесени процеси
8.3

Вътрешен одит
9.2.1 и 9.2.2

Преглед от 
ръководството

9.3

Процесите на 
планиране

Поддържащи 
процеси

Основни и 
изнесени процеси

Процеси на 
оценяване

Процеси на 
подобряване

Управленчески 
процеси

Изисквания към системата за 
управление на активи 

по  ISO 55001:2014 и вътрешни 
процеси на системата

 
Фиг. 3 

С въвеждането на система за управление на активи се подобрява ефикасността и 
ефективността на организацията. Най-общо те могат да бъдат оценявани чрез 
отношението на постигнатите резултати спрямо изпълнението на законовите 
изисквания или спрямо разходите за постигането на тези резултати. Тук, обаче, 
възниква правомерно поставения въпрос за това как се изчислява в конкретния случай 
ефикасността и/или ефективността. За да отговори на този въпрос организацията следва 
да създаде и да поддържа система за събиране, обработване и използване на 
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Отчитайки спецификата на управле-
нието на активи и многообразието на 
областите, в които те се използват, виж 
ISO 55000 и ISO 55002: Приложение A: 
„Информация за дейностите по управле-
ние на активите“, авторите, чрез фонда-
ция „КАЧЕСТВО 21-ВИ ВЕК“, организират 
обучения по следните теми, показани 
по-долу:
• Ефикасно внедряване на система 
за управление на активите, на базата 
на стандарт ISO 55001, с отчитане на 
изискванията за управление на риска, 
съобразно серията от стандарти ISO 
31000;
• Възможности за интегриране на съ-
ществуващите системи за управление по 
ISO-стандарти (ISO 9001, ISO 14001, ISO 
22000 и други) и системата за управле-
ние по ISO 55001;
• Поддържане на процеса на непре-
къснато подобряване в системата за 
управление на активи чрез прилагането 
на ISO 55000 и ISO 55002;
• Прилагане на статистически методи 
в системи за управление по ISO 55001 
- уточнение на методите, съобразно 
съществуващи проблеми в организации-
те на обучаваните лица.
• Постигане на ефективност в работата 
по управление на активите чрез провеж-
дане на одити (от първа, втора или трета 
страна) и/или самооценяване.
• Извършване на оценка на риска в 
работата по ISO 55001 с прилагане на ISO 
31010 - уточнение на методите, съобраз-
но спецификата на организациите на 
обучаваните лица.
• Измерване и управление на процесите 
в системи по ISO 55001 чрез прилагане 

на стандарти от серията ІSO 22514 - уточ-
нение на методите, съобразно специфи-
ката на организациите на обучаваните 
лица.
Повече подробности за условията на 
обучение, както и по други теми за обу-
чение по международните ISO-стандар-
ти, могат да се видят на страницата www.
kachestvo-21.com. За всички, които след 
запознаване с основните положения, из-
ложени в настоящата статия, и самостоя-
телно са се запознали с представените 
тук стандарти на ISO по управление на 
активи, авторите осигуряват безвъз-
мездна помощ при внедряването на 
системи за управление по ISO 55001, в 
това число и за конкретно изчисляване 
на ефикасността и/или ефективността от 
управлението на активите.



МНЕНИЯ НА ВОДЕЩИ 
СПЕЦИАЛИСТИ



СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛА

Хората и иновациите –  
главната движеща сила  на „Мехатроника” 60
интервю с инж. Мирослав Хинков – изпълнителен директор  
на „Мехатроника” АД

ЗММ „СТОМАНА” АД  Силистра 64
Интервю с Никола Митиков – изпълнителен директор  
на ЗММ „ Стомана ” АД

ЧЕТВЪРТАТА  ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ 66 
д-р инж. Румен Атанасов, член на европейската Консултативната Комисия за 
Индустриални Промени 

Уверена стъпка на Силома АД  по пътя  
към  високите изисквания на едно рязане  74 
Разговор с инж. Христо Кирилов Изпълнителен директор  
на Силома АД, Силистра

Сега е моментът  за производството  да се възползва 
 от съвременните умни технологии 80
РАЗГОВОР С Г-Н БОТЬО ГЕОРГИЕВ — УПРАВИТЕЛ БИМЕКС ЛИМИТИД ООД
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ХОРАТА И ИНОВАЦИИТЕ –  
ГЛАВНАТА ДВИЖЕЩА 

СИЛА 
НА „МЕХАТРОНИКА”

Интервю с инж. Мирослав Хинков – изпълнителен директор на 
„Мехатроника” АД

Инж. Мирослав Хинков – 
завършил ВМЕИ – Габрово 
през 1984 година спец. 
„Механично уредострое-
не”, редовен аспирант за 
периода 1985-1988 година. 
За кратко работи към 
НИС към ВМЕИ – Габрово 
по редица проекти. След 
демократичните проме-
ни създава частна произ-
водствена фирма със свои 
колеги. От 1998 година 
ръководи „Мехатроника” и 
е начело на конструктор-
ския колектив, разработ-
ващ машини за гъвкави 
опаковки и машини за 
автоматичен монтаж 
и пълнене по заявки от 
клиенти. Изобретател на 
годината за 2013 година в 
категория „Машиностро-
ене и строителство” на 
Патентно ведомство 
за патент „Машина за 
производство на туби”.
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- Бихте ли ни разказали накратко за 
историята на  
„Мехатроника” АД.
„Мехатроника” е машиностроително 
предприятие, създадено през 1961 го-
дина, за конструиране и производство 
на машини със специално предназначе-
ние. Разработвани са уникални машини 
и оборудване за различни области на 
индустрията, включително и за кос-
мическата програма на тогавашния 
социалистически блок. По време на ма-
совата приватизация със съдружниците 
ми (всички колеги от ВМЕИ – Габрово) 
първоначално придобихме малко над 
30% от собствеността на предприятие-
то. Целта беше да започнем да правим 
тубопълначни машини за друго наше 
производство, което към момента 
вървеше на пълни обороти. По-късно 
със смяната на алуминиевите туби с 
ламинатни, успяхме да разработим 
необходимите ни машини за производ-
ство на ламинатни туби. По този начин, 
различните производства, с които се 
занимавахме, помагаха едно на друго 
и успяхме да запазим работните места 
на специалистите в „Мехатроника”. „Ме-
хатроника” продължи да съществува 
като машиностроително предприятие. 
Постепенно чрез изкупуване на акции 
придобихме за няколко години почти 
100% от капитала на дружеството. 
Продължавахме да усъвършенстваме 
машините си и така от полуавтомати, 
с които и досега се произвеждат туби, 
произведохме и първата автоматична 
машина.
Увереността, че може да продаваме 
машините и на други клиенти в чужби-
на ни даде специалист от Швейцария с 
дългогодишен опит в областта. Първият 

ни чуждестранен клиент беше от Кения 
и успехът на машината ни там беше 
ключов момент в нашето развитие, за-
щото повярвахме, че можем да правим 
машини на световно ниво. Следващият 
ключов момент в нашето развитие бе 
голяма поръчка от мултинационален 
клиент. И след година същият този 
клиент ни възложи да решим проблем 
в опаковъчното им производство с 
разработка на нови машини. Тъй като 
използваме модулен принцип при 
разработването на оборудването, ние 
успяхме да им предложим работещ 
вариант за 3 месеца и то не с подмяна 
на машините, а само с подмяната на 
един модул. Икономическият ефект при 
клиента беше голям, а „Мехатроника” 
получи заявки за много модули и за 
още нови машини.
Това е само един пример, който по-
казва, че успехът е гарантиран, когато 
производителят работи съвместно с 
клиента, когато приема проблемите, 
предстоящи за решаване от клиента 
като свои.
От няколко години „Мехатроника” е 
една от трите водещи фирми на пазара 
на машини за производство на лами-
натни туби. За да продължим да бъдем 
начело, се борим всеки ден. Основно 
разчитаме на желанието на хората от 
„Мехатроника” да мислят, да придоби-
ват нови знания и умения и на иноваци-
ите. Те са нашата движеща сила.
За тези ни усилия фирма „Мехатроника” 
беше наградена за иновативна фирма 
на годината 2013 в категория „Пазарно 
лидерство”.
- В началото на годината съвместно 
с ф. Елна пуснахте на пазара ино-
вативна линейна електромагнитна 
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транспортна система. Имате ли вече 
поръчки за нея?
В средата на тази година приключваме 
индустриалните научни изследвания 
и експерименталното развитие по 
Линейна електромагнитна транспортна 
система. Създадохме експериментален 
тестов прототип. Проектът е финан-
сиран частично от НИФ към ИАНМСП. 
Смятам, че до пускането на пазара ще е 
необходимо още време. Разработката 
е интересна и има възможност да бъде 
вградена в машините, които произ-
веждаме, а също и да се разработват 
самостоятелни транспортни системи 
при интерес за различни видове произ-
водства.
- Пред броени дни завършихте тес-
товете една иновативна машина за 
Япония. Разкажете ни за нея.

Машината е уникална за света. За първи 
път се обединяват две основни функ-
ции: производството на ламинатни туби 
и пълненето им. Машината е изключи-
телно компактна. Тестовете продъл-
жиха цяла седмица в помещението 
на „Мехатроника”. Смятам, че голямо 
удовлетворение от работата си кон-
структорите изпитаха при спонтанните 
ръкопляскания на японските техници 
след приключването на всеки тест. 
Това ни дава увереност, че сме на прав 
път. Не е лесно да се наложи на пазара 
такъв тип машина, защото е необходи-
ма промяна на години граден принцип 
на работа. 
- Кои са по интересните проекти, 
които сте реализирали наскоро и над 
които работите в момента?
„Мехатроника” е партньор на различ-
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ни клиенти по света, който предлага 
решения в автоматизация на опакова-
нето и монтажа. Клиентите ни търсят за 
бързи, ефективни и надеждни решения 
в опаковането на техните продукти и 
монтажа на изделията им.
- Какви са бъдещите Ви планове?
Надявам се, че сме на правилен път, 
за да продължим да бъдем световен 
лидер в нашата област. Така че бъдещи-
те планове не са свързани с генерална 
промяна на дейността ни. В бъдеще ще 
се концентрираме повече върху основ-
ния ресурс на „Мехатроника” – хората. 
Вече полагаме усилия в тази насока – да 
се обучават хората да мислят, да ана-
лизират резултатите и да предприемат 
правилни решения. Обръща се внима-
ние и за привличане на млади хора в 
„Мехатроника” посредством различни 
способи и инициативи. Организират се 

занимания за запалване интереса на 
най-малките към науката и техниката 
чрез детски научно-технически лагери 
и кръжоци. 
- Какво бихте казали в заключение 
на нашия разговор?
По два проекта по приключилия 
програмен период на ОП „Конкурен-
тоспособност” „Мехатроника” закупи 
доста високотехнологични активи като 
3D принтер за бързо прототипиране, 
стругово-фрезов център, с който могат 
да се изработват детайли със сложна 
геометрия, трикоординатна измерва-
телна машина и други. Но най-ценният 
капитал за „Мехатроника” са хората. 
Затова основната ми цел си остава под-
държане на отлични условия на труд 
и работата с хората за повишаване на 
тяхната компетентност.
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Вие се борите от доста време с 
нашата действителност, какво е 
положението днес?

Не само аз, а и моите колеги от бран-
ша. Трудностите са много. Смятам, 
че държавата трябва да се погрижи 
да създаде условия за достъпно 
финансиране на бизнеса, не само 
чрез еврофондовете. Нужно е да 
се обърне и сериозно внимание на 
образованието. Без да се реши този 
проблем не можем да развиваме се-
риозна индустрия. Професионалното 
образование е от изключителна важ-
ност. В момента има голям недостиг 
на кадри със средно образование за 
машиностроителната индустрия. Ние 
създаваме необходимата материална 
база със съвременни и високоп-
роизводителни машини, но много 
трудно намираме кадри. Възрастните 
работници се пенсионират, а на тяхно 
място няма кой да застане. Инженер-
ните кадри също са недостатъчни. За 
мое голямо съжаление не са рядкост 
изказванията на хора на управленски 

ЗММ „СТОМАНА” АД  
СИЛИСТРА

Интервю с Никола Митиков – 
изпълнителен директор  
на ЗММ „ Стомана ” АД
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постове, че машиностроенето вече не 
е привлекателно. Масово се създават 
паралелки, които да обучават кадри 
за сферата на услугите, но не и за 
индустрията.

Как се развива Вашето предприя-
тие?

Като голяма част от фирмите в 
бранша минахме през много тежки 
периоди. Вече гледаме към бъдещето 
с оптимизъм – в последните месеци 
имаме регулярни поръчки, което е от 
особена важност за планирането на 
производството. В момента в завода 
работят 285 души. Всяка година раз-
работваме по две, три нови машини. 
Едно от тези изделията е струг с ЦПУ. 
Изнасяме в над петдесет страни по 
света. Преди кризата в продължение 
на 10 години изнасяхме основно за 
САЩ и всяка година имахме ръст на 
поръчките от 25%. Сега започваме да 
работим отново със същия клиент, 
оптимист съм, че ще успеем да си въз-
становим предишните обороти.

Имате ли конструктивен отдел и 
как решавате проблема с кадрите?

Разполагаме с екип, който разработ-
ва новите ни изделия. Това са хора, 
завършили преди време. За съжа-
ление млади инженери не можем да 
наемем, голяма част от тях завършват 
без да са получили необходимите 
знания и подготовка, имат друга 
ценностна система – интересуват се 
само от заплащането без да си дават 
сметка за възможностите си. За сега 
се справяме, но това ще е до време. 

Ние плащаме на държавата данъци и 
очакваме от нея да ни осигури кадри, 
а не формули как бизнесът сам да 
подготвя кадрите си. Вместо да съз-
даваме нови работни места, ние сме 
принудени да обучаваме персонала, 
а това според мен не е правилно. 
Делегираните бюджети за учебните 
заведение представляват част от 
нашите данъци, а изискванията към 
студентите са крайно занижени. Това 
е една от причините българските 
машиностроители да стават все по – 
малко.

Какво е мнението Ви за изложбата 
ТехноМебел?

Редовно участваме на изложбата 
ТехноМебел. Доволни сме от из-
ложбата, осъществяваме контакти с 
нашите клиенти. Това за нас е много 
полезно – да чуем тяхното мнение и 
изисквания, въпреки че основните ни 
продажби са извън страната. 

Какво бихте казали в заключение 
на нашия разговор?

Надяваме се, че ще дойдат по – добри 
времена за нашата индустрия. Опти-
мизмът не ни е напуснал. Проблемите 
трябва да се приемат като предизви-
кателство и преодоляването им носи 
удовлетворение.

www.stomana.net
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Какво се промени в последните 
25г.?
През последните 25 г. светът пре-
търпя огромни промени за кратък 
исторически срок – това е очевидно 
за всеки.
В 1991 г. водещите икономики бяха 
САЩ, Япония, Германия, Италия, 
Обединеното Кралство и Франция. 
Те произвеждаха около 60% от све-
товния индустриален продукт, докато 
така наречените „нови икономики“ 
участваха в общото производство с 
21%.
Двадесет години по-късно „новите 
икономики“ имат вече 40% дял от 
световния индустриален продукт. 
Това е свързано разбира се и с голе-
ми промени на структурата на работ-
ната сила. Китай увеличи работните 
места в индустрията с 39%, Бразилия 
– с 23%. Германия намали работните 
места в индустрията с 8%, докато 
Франция намали с цели 20%, а Обеди-
неното Кралство – с рекордните 29%!

% по региони
1991 г. 2011 г.

3451 млрд€ 6577 млрд€

Зап.Европа 36% 25%

Сев.Америка 24% 22%

Япония 18% 11%

Други развити 2% 1%

Азия (без Япония) 8% 31%

Южна Америка 7% 6%

Русия и Изт.Европа 4% 2%

Африка 2% 1%

Тези промени не са за сметка на упа-
дък на индустрията в традиционните 
водещи индустрии, те продължават 
да се развиват и да регистрират ръст. 
Например в традиционните индус-
трии имаме за този период ръст на 
добавената стойност 17%, докато ръ-
стът на добавената стойност в „новите 
икономики“ е 179%, т.е. почти 3 пъти!. 
Гогато говорим за нови икономики 
трябва да имаме предвид Бразилия, 
Русия, Индия и Китай (BRIC), а напо-
следък към тях се прибавя и Южна 
Африка (BRICS).

ЧЕТВЪРТАТА
 ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

д-р инж. Румен Атанасов
член на европейската Консултативната Комисия за Индустриални Промени
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държава 2001 2011

ЕС27 15%

Швеция 20% 17%

Обединено Кралство 15% 11%

Полша 16% 18%

Чехия 26% 24%

Германия 22% 23%

Франция 15% 11%

Испания 17% 14%

Италия 20% 16%

Гърция 11% 10%

Де-индустриализацията в ЕС
Горните данни показват едно общо 
де-индустриализиране на Европа, т.е. 
намаляване на дела и значението на 
индустрията за икономиката. В от-
делните страни в Европейския Съюз 
имаме известни различия, които са 
следствие от традиционното разви-
тие и от съответната национална ин-
дустриална политика. Това може да се 
види от съседната таблица, където е 
показан процентът на индустриално-
то производство във вътрешния бру-
тен продукт на съответната държаава. 
Вижда се как през този период индус-
триалният дял в Германиян и Полша е 
продължил да расте, макар и с много 
забавен темп. Във всички останали 
водещи индустрии в ЕС имаме съ-
ществен спад на дела на индустрията. 
Трябва да отбележим, че тази тен-
денция продължи и през следващите 
години, например през 2015 г. За ЕС 
имаме вече 13% дял на индустрията в 
брутния продукт.

Индустрията в ЕС сега
Когато говорим за индустрия в ЕС, 
трябва да имаме предвид, че съглас-
но европейската методика в индус-
трията не се включват дейностите 
мини, строителство и енергетика.
Основен стълб на европейската ико-
номика – производственият сектор 
на ЕС наброява 2 милиона фирми с 
33 милиона работни места. Индустри-
алното производство в ЕС днес пред-
ставлява 13% от БВП (в САЩ е 12%). 
Делът на индустрията в БВП непре-
къснато спада в последните години.
Независимо от този намален дял, 
трябва да имаме предвид, че в ин-
дустрията на ЕС се създават 80% от 
иновациите. Индустрията представля-
ва 75% от европейския износ навън. 
Водещи индустриални държави, като 
Германия и Швейцария, запазиха 
ниво от 20% на дела на индустрията. 
Същото постигнаха и някои от държа-
вите от бившия източен блок. Полша, 
Румъния, Чехия също запазиха около 
20% дял на индустрията.

Защо е важна индустрията ?
В индустрията се създават голям 
брой квалифицирани работни места в 
сектори с висока добавена стойност. 
Редица проучвания и анализи показ-
ват, че едно работно място в произ-
водството създава 2,2 работни места 
в услугите.
В сферата на услугите също се съз-
дават много работни места. Харак-
терното е обаче, че в услугите имаме 
голямо разслояване - висока обра-
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зованост (IT, консултинг, изследване 
и проучване, инженеринг) и ниска 
образованост (туризъм, дистрибуция, 
развлечения). При прекомерното раз-
витие на услугите това води до посте-
пенно изчезване на средната класа, 
която е основата на просперитета на 
индустриалното общество. Един от 
резултатите е несъответствие в тър-
сенето и предлагането на пазара на 
труда, на което сме свидетели днес; 
дългосрочнoто следствие от този 
процес е поляризация на обществото. 
Подобен процес вече наблюдаваме и 
като междудържавни противоречия 
в ЕС, зараждане на икономически и 
социален протекционизъм.
Новата индустриална политика на ЕС 
не трябва да се разбира като насоче-
на против услугите, а като търсене на 
хармония между материалното про-
изводство и услугите, като взаимно 
стимулиране на развитието.
ЕС си постави за цел да увеличи дела 
на индустрията до 20% от БВП
Предизвиква се въпросът „защо точ-
но 20% ?“. Отговорът е лесен: защото 
преди кризата делът на индустрията 
беше точно толкова. А и поставената 
цел не е фетиш – важното е да се пре-
чупи тенденцията за ежегодно нама-
ляване на този дял и да се премине 
към постепенното му увеличаване.
Много по-важен е въпросът „как да 
стане това ?“. Идеите не закъсня-
ват и те се появяват в индустриал-
ния лидер Германия чрез доклада 
Industrie4.0. Терминът Industrie4.0 
всъщност дефинира същността на 
четвъртата индустриална революция, 

която ще даде импулза за новата ин-
дустриализация.

Защо това е революция ?
Ние вече живеем в началото на тази 
революция като нови ускорени вълни 
на дигиталните технологии: мобилни 
комуникации, социални медии, работа 
в облаци, анализ на огромни масиви 
данни, интернетни комуникации, ко-
муникации човек-машина, машина-ма-
шина, сервизиране и настройки на 
машините и производствените линии 
през Интернет, виртуално провеждане 
на пробно производство, самооргани-
зиране на производствени комплекси, 
3D принтиране. Огромният прогрес в 
здравеопазването в последните 15 г. се 
дължи главно на биоинженерството и 
технологиите, образната диагностика, 
операционните роботи, имплантите.
Променя се начинът на живот и рабо-
та. Постепенно осъзнаваме, че начи-
нът на живот и работа на сегашната 
индустриална цивилизация е бил 
моделиран от масовото производство 
и разделението на труда. Четвъртата 
индустриална революция се съпро-
вожда с гъвкаво работно време, ра-
бота от дома, човекът отстъпва по-
степенно някои от своите функции на 
интелигентните машини и системи.
Все по-често се появяват деструктив-
ни технологии, които ликвидирват 
стари технологии и пазари. Променят 
се бизнес моделите, например при 3D 
принтирането, постепенно навлиза 
в практиката виртуалното производ-
ство, т.е. моделирането на пробните 
серии на продуктите.
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Защо я наричаме „четвърта“ ?
Първата индустриална революция е 
механизирането на производствени-
те системи в края на 18 век. Втората 
индустриална революция може да 
определиме в края на 19 век, когато 
имаме разделение на труда, масово 
производство, конвейри, „Фордова 
система“. Третата революция (от сре-
дата на 70-те години) се характеризи-
ра с навлизането на автоматизацията 
и информационните технологии, 
развитието на електрониката и елек-
тронното управление на енергията 
и процесите, електронизирането на 
традиционни продукти, придавайки 
им интелигентност.
Четвъртата индустриална революция 
(4ИР) се характеризира с масово и 
решително прехвърляне на интелек-
туална дейност и вземане на решения 
(досега запазена дейност за човека) 
на информационните системи, ко-
муникация машина-машина (М2М) и 
вземзне на решения без участието на 
човека, интелект на системите, свърз-
ване на системите в мрежа, интернет 
в производствените процеси, on-line 
теле-поддръжка и теле-управление, 
индивидуализация на масовите про-
дукти, продукти „по мярка“, фабрики 
на бъдещето, самоорганизиране на 
производствени комплекси. Човекът 
все по-малко участва в производство-
то, повече „наблюдава“. Човекът се 
оттегля постепенно и от интелектуал-
ната си дейност, предоставяйки я на 
машините и Интернет.

Нови технологии
Появяват се все по-често нови дес-
труктивни технологии. Доминантните 
сектори в 4ИР са мехатроника, ин-
форматика, електроника, роботика, 
сензорика, нанотехнология.
Ето някои от новите „деструктивни“ 
технологии, които променят пазарите 
и бизнес моделите:
• 3D (4D) принтиране (Additive 
Manufacturing)
• облачни услуги, обработка, оценка 
и анализ на данни
• 3D симулиране на производството, 
което позволява рязко съкращаване 
на времето от идея до пазара
• гъвкавост и „индивидуализиране“ 
на масовото производство
• дистанционно управление и под-
дръжка на съоръжения
• SCADA, 5G, др.

Какви са шансовете на европейска-
та индустрия ?
Без съмнение САЩ са страната на 
Интернет, но Европа продължава да 
е световен лидер в средствата за ав-
томатизация. Последното определя 
шансовете. За да поеме лидерство 
в 4.0, Европа трябва по оценка на 
експертите да инвестира по 90 млрд 
евро годишно през следващите 15г.
Европа трябва да насочи своето раз-
витие към дигитализация на индус-
трията, интеграция на ICT в индустри-
ята като инструмент за ефективност.
Какво прави Европа ?
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На 25 март м.г. Европейската Коми-
сия публикува доклада на Strategic 
Policy Forum1, където формулира 
дигитализацията на индустрията като 
инструмент за търсене на добавена 
стойност. Дигитализацията се разби-
ра в няколко посоки:
• Първо, новости в „дигитална 
вътрешност“ на продуктите
• Второ, дигитализиране на произ-
водствените процеси, „интелигентно 
производство“, фабрики на бъдещето
• Трето, дигиталните технологии во-
дещи до радикални и разрушителни 
промени на бизнес моделите. Осо-
бено мощно направление е анализът 
на големи масиви от данни, особено 
при непрекъснатите производства. 
Данните се разглеждат вече като ма-
териал за производството.
Три групи фирми в дигиталната про-
изводствена индустрия
Фирмите участват различно в дигита-
лизацията.
Доставчици на технологии – това са 
създателите на ключови производ-
ствени технологии като комуникатив-
ни роботи, телеподдържани системи, 
3D принтиране и др.

1  Digital transformation of of 
European Industry and Enter-
prises - A report of the Strategic 
Policy Forum on Digital Entre-
preneurship; A Forum estab-
lished by DG Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and 
SMEs

Доставчици на инфраструктура и 
услуги – телеком, облаци, анализ на 
масиви от данни, виртуално модели-
ране, виртуално производство.
Индустриални потребители - тра-
диционните производители, които 
прилагат новите технологии и про-
изводствени системи, новите бизнес 
модели.
Каква е сега ситуацията?
Имаме голяма разлика в дигитализа-
цията между индустриалните секто-
ри, между регионите, между големите 
компании и МСП. Едва 14% от МСП 
използват Интернет като канал за 
продажби, докато за големите това е 
широка практика.
Още по-лоша е ситуацията с из-
ползването на авангардни цифрови 
технологии като роботика, анализ на 
данни, работа в облак: само 1,7% от 
МСП използват  модерни цифрови ин-
струменти за иновациите на продукти 
и процеси.
В Европа имаме съществени регио-
нални разлики
Едно изследване на 15-те държави в 
ЕС с най висок БВП показва съществе-
на поляризация. Ето някои примери:
Използване на роботи (бр./1000д.): 
Германия 273 – Португалия 35
Мобилна бизнес комуникация (% от 
фирмите): Финландия 44 – Франция, 
Италия 20
Заети в технологии и знание (% от 
заетите): Финландия 8 – Португалия 3
Прилагани патенти (бр./1000д.): Гер-
мания 59 – Португалия 0,6
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Експорт на стоки (% от БВП): Холан-
дия 69 – Обединено Кралство 19
Добавена стойност (хил.€/работещ): 
Дания 88 – Полша 21
Редица проучвания, поръчани от 
Европейската Комисия, дефинираха 
също така наречения „индекс на го-
товност“ за 4-тата индустриална ре-
волюция. Очертават се четири групи 
страни:
Водещи: Германия, Швеция, Финлан-
дия, (Ирландия), Австрия
Потенциално готови: Белгия, Дания, 
Холандия, Обединено Кралство, 
Франция
Традиционалисти: Чехия, Словакия, 
Словения, Унгария, Литва
Колебливи: Италия, Испания, Естония, 
Португалия, Полша, Хърватия, Бълга-
рия
Форум за Стратегическа Политика за 
дигиталната трансформация
Както беше споменато, през март 
2015г. Европейската Комисия лан-
сира този Форум за Стратегическа 
Политика, който обхваща дигиталната 
трансформация на индустрията. Този 
документ посочва редица положител-
ни последствия за ЕС от дигитализа-
цията:
• при пълна реализация на единния 
цифров пазар ще имаме увеличение 
с 6% на БВП и ще се създадат нови 
3,8 млн раб.места. Това опровергава 
опасенията, че дигитализацията ще 
закрие много реаботни места.
• технологичното развитие ще засег-
не 54% от работните места.

• през последните 15г. във Франция 
са ликвидирани 500 хил., но са създа-
дени 1,2 млн нови; в Германия са съз-
дадени 650 хил. Нови работни места.
• е-обучението през следващите 10 г. 
ще достигне 30% от пазара на образо-
ванието.

Действия в Европа
Цялата нова индустриална политика 
на Европейската Комисия е насоче-
на към агресивното преминаване 
към4-тата индустриална революция 
(електроника, електротехника, меха-
нотехника, мехатроника, авто-, аеро-, 
космос- и мн.др. Редица документи и 
инициативи са насочени към:
• популяризиране на Четвъртата 
индустриална революция като евро-
пейска идея
• ускоряване на иновациите
• отглеждане на новите индустриални 
лидери
• създаване на динамична дигитална 
среда чрез Инициативата I4MS (ICT 
Innovation for Manufacturing SMEs).

Краткосрочни цели на Европейския 
Съюз
Изграждане на Европейска Дигитална 
Икономика и Дигитално общество.
Изграждане на Единен Дигитален 
Пазар.
Дигитални стоки, дигитално произ-
водство, дигитални услуги за индус-
трията.
Изграждане на трансгранична ико-
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номика, трансгранични вериги на 
стойността.
Сега в света има вече 25 млрд свърза-
ни в мрежи устройства: машини, сгра-
ди, транспорт, инсталации. Очаква се 
в 2020г. Свързаните в мрежа устрой-
ства да се удвоят.
Глобалност и принципи
Грешно е да мислим, че новата ин-
дустриална политика на ЕС цели 
възстановяване на загубени позиции 
в индустрията в резултат на изнася-
нето на редица производства извън 
Европа. Като пример, не става дума за 
възстановяване на позициите в про-
изводството на мобилни телефони. 
Идеята е съвсем друга – дигитализа-
ция на индустрията с цел повишаване 
на конкурентността - от автомобилна-
та индустрия до електродомакински-
те уреди и агро-хранителния сектор. 
При това не против индустриалните 
конкуренти САЩ, Южна Корея, Китай 
или Индия, а заедно с тях в коректно 
съперничество.

16 инициативи за Единен Цифров 
Пазар (Digital Single Market)
Новият екип на Европейската Коми-
сия начело с Юнкер публикува на 6 
май 2015г. 16 инициативи за създа-
ване на единен европейски цифров 
пазар, добавяйки свободното движе-
ние на информацията като още един 
принцип на европейското единство. 
Отчитайки, че само 15% от европей-
ските граждани пазаруват от други 
страни и че само 7% от МСП продават 
извън граница, ЕК дефинира 3 стълба:

• максимален достъп за потребители-
те и предприятията до цифрови стоки 
и услуги в цяла Европа; свободно 
движение на информация
• създаване на подходящи условия 
и равнопоставеност за развитието 
дигиталните мрежи и иновативните 
услуги
• максимизиране на потенциала за 
растеж на дигиталната икономика 
Прогноза е, че дигитализирането на 
икономиката ще допринесе за над 
415 млрд€ и стотици хил. нови работ-
ни места.
Ключовият елемент на дигитализа-
цията са хората
Цифровите компетентности са клю-
чов аспект за трансформацията: 
спешно са нужни хора с дигитални 
умения, съчетаване на инженерни 
с дигитални компетентности. Нещо 
повече, не само специалистите, все-
ки се нуждае от дигитални знания и 
умения. Където и да работите, вие 
трябва поне да разбирате софтуера и 
цифровите управляващи системи. И 
особено важно - търсят се лидерите 
за дигитални платформи за индустри-
ята.
Дигитализацията променя съществе-
но пазара на труда. Някои професии 
ще изчезнат, нужни са нови инженери 
с информационни компетентности. 
Системата на образованието трябва 
от традиционните технически специ-
алности да премине към по комплекс-
ни: мехатронни инженери, инженери 
по материалите и информатици.
Новите интелигентни машини и сис-
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теми създават високо-квалифици-
рани работни места, което изисква 
своевременно обучаване в дигитални 
умения на сегашните работници, 
създаване на мрежа от „Центрове за 
компетентности“. Необходимо е да 
се създаде среда за лесен достъп до 
дигитални технологии за всеки индус-
триален сектор.

Европейски Институт за Иновации 
и Технологии (EIT)
В рамките на европейското развитие 
трябва да споменем и за ролята EIT. 
Освен досегашните Общности на 
Знанието и Иновациите (KIC), през 
тази година се създават нови три 
Общности:
• KIC – предприемачество
• KIC – устойчива заетост
• KIC – успешен преход към дигитал-
ната ера (EIT ICT Labs)
Мястото на Българската индустрия
Икономиките в Европа са вече тясно 
свързани и индустрията е формирала 
силни трансгранични вериги на стой-
ността. Затова и дигитализацията на 
индустрията трябва да бъде всеобхва-
щаща - териториално, технологично, 
секторно. Възможностите на техноло-
гиите са големи и има добри шансове 
следващите Google и Apple да дойдат 
от традиционни сектори като текстил, 
строителство, енергия, сигурността, 
автомобилната индустрия. Ефектът на 
дигитализацията като хоризонтална 
технология повишава конкурентност-
та на всички индустрии.
В контекста на европейската индус-

трия е важно да оценим и използва-
ни шансовете за нашата индустрия. 
Особено важна е ролята на научните 
институти и техническите универ-
ситети, дигитализацията на всички 
индустриални сектори е предизвика-
телство за тях. Много трябва да очак-
ваме и от интензивно развиващия се 
сектор на ИТК фирми. За устойчивото 
си развитие ИКТ секторът в България 
трябва да осмисли стратегията си и 
да се обърне към индустрията, към 
дигитализацията на произвежданите 
продукти, на тяхното проектиране 
и изпитване, на производствените 
системи, на облаците, на анализа на 
данни.
Важен положителен фактор за дигита-
лизацията на нашата индустрия могат 
да играят заводите на световните 
технологични лидери, които успешно 
се развиват у нас. Без съмнение те 
ще бъдат и лидерите на четвъртата 
индустриална революция и трябва 
най-интензивно да се ползваме от 
техния опит и реализирани идеи.
В Германия Industrie4.0 обединява 
бизнеса и държавата. Германските 
асоциации на електротехниката и 
електрониката (ZVEI), на машиностро-
енето (VDMA), на софтуерния сектор 
(BitKom) инициираха проект с участи-
ето на държавата (с 200 млн€). Засега 
в България дневния ред за съжаление 
е друг.
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- Г-н Кирилов, моля Ви да представи-
те накратко Вашето предприятие.
Силома АД, гр. Силистра е дружество 
с 50 годишна история и е един от 
новаторите в своя бранш в Европа. По 
времето на социалистическият строй, 
в рамките на СИВ (Съвет за икономи-
ческа взаимопомощ ) беше специали-
зирано в производството на лентови 
отрезни машини. В момента е един от 
водещите производители на подобна 
техника в ЕС. Дружеството е 100 % 
частна собственост, като мажоритарен 
собственик е „Индустриален Капитал 
Холдинг“ АД – град София, който при-
тежава 92 % от капитала, а останалите 
съсобственици са дребни акционери.
В предприятието работят около 100 
човека. Фирмата разполага с всички 
необходими звена и със съответният 
квалифициран персонал. Разполагаме 
с технически, производствен и търгов-
ски отдели, както и с отдел на главния 
механик. Продуктът, който изработ-
ваме се развива при нас от идеята, 
през конструирането, докато се стигне 
до самото му производство и марке-
тингът. Всички изброени дейности са 

 УВЕРЕНА СТЪПКА НА 
СИЛОМА АД  

ПО ПЪТЯ КЪМ  
ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕДНО РЯЗАНЕ

Разговор с инж. Христо Кирилов Изпълнителен директор на Силома АД, 
Силистра

Инж. Христо Кирилов е Изпълнителен 
директор на Силома АД от месец май 
2011 год. и е с дългогодишен стаж в 
дружеството. Той започва работа във 
фирмата през 1987 год. като кон-
структор и е преминал през различни 
отдели през годините, като началник 
на технически отдел, заместник 
директор по техническите въпроси, 
заместник директор по търговските 
въпроси, управител на дъщерното 
дружество Jaespa Maschinenfabrik Karl 
Jaeger GmbH – Германия.
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ситуирани в гр. Силистра. 
В конструктивният ни отдел работят 8 
души. Те са специалисти по механика, 
хидравлика и електроника.

- Г-н Кирилов, бихте ли ни разказали 
за новостите, които представяте 
тази година на Технически панаир в 
Пловдив?
Две от изделията са вертикални ленто-
отрезни машини с неподвижна маса и 
надлъжно движещата се рама модел: 
PSH9/3 – 2500 и модел PSH9/3 - 2050 
- лентоотрезна машина за надлъжно 
рязане на голямо габаритни материали 
с диаметър съответно до 2 500 mm  
и 2050 mm, максимална дължина на 
отрязване 1 600 mm – напречно 3 400 
mm и 2400 mm - надлъжно рязане. 
Предстояща експлоатация в рамките на 
АЕЦ – Козлодуй. 
Друга новост, която представяме тази 
година на Панаира е портална (хо-
ризонтална) лентоотрезна машина с 
паралелно водене на отрезната рама 
модел: Coloss 3100 HPс максимален ди-
аметър 3 100 mm, максимална дължина 
на отрязване 1 000 mm. Машината е в 
експлоатация в АЕЦ Игналина - Литва.
Приложението на гореизброените 
машини е за разрязване на топлооб-
менници и пакети от тръбни снопове, 
съставни детайли, профили от метални 
конструкции и други при демонтаж и 
извеждане от експлоатация на ядрени-
те съоръжения. Машините са подхо-
дящи за извършване на операции, 
свързани с намаляване дължината на 
детайлите на повърхностно замърсе-
ни материали, чрез рязане и правят 

възможен последяващия процес на 
дезактивацията им. Подходящи са за 
рязане на котелни, релсови, конструк-
ционни, лагерни и инструментални 
стомани, на стомани с обикновено 
качество, качествени и висококачест-
вени стомани.   
Машината OL 800/1000 HP plusе хо-
ризонтална е колонна лентоотрезна с 
паралелно водене на отрезната рама 
- за право рязане с подаваща маса, мак-
сималният размер на рязане е 800 mm 
по височина и 1000 mm по широчина, 
ходът на подаващата маса е 1.5 m. Това 
е мощна, надеждна и прецизна отрезна 
машина за постигане на максимална 
производителност, включително при 
използване на карбидни отрезни лен-
ти, а също и в условия на едно смен-
на или много сменна експлоатация. 
Машината се справя безпроблемно с 
материали изискващи високи усилия 
при рязане. Тя е в експлоатация в 
Германия

- Моля да ни разкажете за награде-
ното със „Златен медал и диплом 
изделие”.
Награденото изделие е OL 380/430 
AP nci това е двуколонна лентоотрез-
на машина с ЦПУ. Буквата  „i” ,която е 
най-важната в означението подсказва, 
че машината притежава интуитивно 
управление, което позволява на опе-
ратора да работи в диалогов режим с 
нея. Тя е изцяло разработена от нашите 
специалисти, както механичната, така 
и хидравличната част и най – важното 
- управлението. Софтуерът е написан 
изцяло от инженерите на Силома АД. В 
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машината има инсталирана база данни 
за 12 групи метали и съответно сдем 
групи профили, от които клиента може 
да избира, както и броя на зъбите на 
режещата лентата. Това й позволява 
автоматично да настройва скоростта 
на рязане, скоростта на подаване,  
динамично да следи усилието на 
рязане на самата лента, като я пред-
пазва от претоварване, проследява 
и контролира процеса на нейното 
автоматично сработване, което води 
до увеличаване на ресурса й с около 18 
%. Най-важното е, че машината може 
да работи в условията на безлюдна 
технология, разполага с управление, 
което е лесно усвоимо и разбираемо 
на български език. Позволява честа 
смяна на операторите, в рамките на 
един работен ден работникът може 
да се подготви за работа с машината, 
без да са му необходими специални 

познания за процеса на рязане. От него 
се изисква коректно да зададе размера 
на материала, марката стомана, която 
ще се реже, дължината, която трябва да 
бъде отрязана, респективно бройките 
и машината изпълнява заданието в 
автоматичен режим. Отрезната машина 
е с изцяло затворена конструкция, га-
рантираща висока степен на сигурност 
посредством изолиран достъп до опас-
ните зони в процеса на работа, чиста 
работна среда посредством изолиране 
на разпиляването на стружки и разлив 
на охлаждаща течност в работното 
помещение и ниско ниво на шума. 
- Какво означава наградата за Вас и 
Вашият екип и получавали ли сте и 
други награди?
До сега Силома АД има четири изделия 
наградени със „Златен медал и диплом”. 
Специално тази годишната награда е 
едно признание за усилията на екипа 
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ни и преди всичко морален жест към 
работещите в дружеството, че и в 
България могат да се създават проду-
кти на световно ниво. Емоционално 
удовлетворение от положения труд 
преди всичко и увереността в доброто 
пазарно позициониране на продукта. 

- Има ли аналог, наградената маши-
на при вашите конкуренти?
Подобни модели с такова управление, с 
такъв дизайн се предлагат и от водещи-
те фирми, които произвеждат отрез-
ни машини, като KASTO, BEHRINGER, 
AMADA, MEBA, разбира се такъв аналог 
няма в България. Продуктът, който ние 
представяме се продава на европей-
ският пазар като  Compact 3.8 и бранда 
на Jaespa Maschinenfabrik KarlJäger 
GmbH - Германия, това е дружество 100 
% собственост на Силома АД. 

- Германия ли е основният ви пазар?
Да! Около 55 % от продукцията ни се 
продава в тази страна. Чрез нашето 
дъщерно дружество, което споменах, 
оперираме и на пазарите на Холандия, 
Белгия, Франция, Норвегия, Австрия 
и Англия. За останалата част от света: 
Арабският свят, Източна Европа, Русия 
машините се продават под марката 
„Силома”.

- Имате ли продажби в България?
 В последните 3 години имаме значите-
лен ръст. Миналата година около 17 % 
от продажбите ни бяха за вътрешния 
пазар, до момента те са 24 %. Проду-
ктите на Силома АД са в сегмента на 

голямо габаритните и специализирани 
машини. Все повече се налагат разра-
ботките, които са ориентирани към 
конкретните нужди на клиента. В този 
сегмент Силома АД няма конкуренти на 
вътрешния пазар.

- Как се справяте с конкуренцията на 
страните от Далечния Изток  - Тай-
ван, Китай?
Те са ни основен конкурент за малога-
баритните машини. При тях ценовите 
равнища са изключително ниски и 
са трудно постижими за Силома АД, 
но въпреки това полагаме усилия. 
Моделът ОL 220 G, който разработи-
хме, е бюджетен и е ориентиран към 
дребния производител. Цената на този 
модел ще бъде два пъти по – ниска 
от най – евтиният до сега предлаган 
модел. Разбира се, това е свързано със 
съответните иновативни технологии, 
които внедрихме за изработката на 
машината. Моделът е пилотен и в рам-
ките на 3 месеца ще влезе в серийно 
производство.
- Осигурявате ли сервиз?
 Разбира се! Това е нашето преимущест-
во пред конкурентите. В рамките на 24 
часа и в пределите на страната сме в 
състояние да бъдем при клиента и да 
отстраним проблема. Разполагаме с 
резервни части на склад. Ако се случи 
да аварира корпусен детайл, което е 
изключително рядко, може да реагира-
ме до 2-3 седмици, но това са необи-
чайни ситуации. Сервизният ни екип е 
на разположение на нашите клиенти, 
както в работно така и извън работно 
време, за подаване на съответната 



78

информация и консултации, касаещи 
експлоатацията на отрезните машини 
на Силома АД.

- Как си намирате кадри?
Това е много трудно! Съставът посто-
янно застарява, средната възраст на 
работниците и служилите е 52 год. 
Разбира се, производството на ино-
вативни продукти създава известна 
привлекателност на фирмата за млади 
хора. В момента сме назначили двама 
млади инженери. Операторите на най - 
новите ни машини за плазмено рязане 
и струговете с ЦПУ също са сравнител-
но млади хора. Въпреки това е много 
трудно особено в малките градове, 
като нашия, да се привлекат млади спе-
циалисти. Големият проблем, е че не се 
подготвят кадри за машиностроенето и 
не само в средното образование. Имам 
претенции и към висшето образова-
ние. Инженерите, които се дипломират, 

нямат необходимата тясна специали-
зация и след като постъпят при нас се 
налага един сравнително продължите-
лен период, през който те да могат да 
усвоят практически навици и умения, 
за да могат да работят ефективно във 
фирмата.

- Какъв специализиран софтуер 
използвате?
За проектиране се използва Autodesk 
Inventor. За електрическите схеми из-
ползваме WSCAD. Всяко работно място 
в технически, производствен, търгов-
ски, финансово-счетоводен отдел е 
оборудвано с необходимия хардуер и 
софтуер. 

- Освен на панаира в Пловдив, участ-
вате ли на други изложения?
Тази година участвахме на изложени-
ята METAV – Дюселдорф, AMB – Щут-
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гарт, Металообработка – Москва, ITM 
Machtool - Познан.

- Какви са впечатленията Ви от 
Техническия панаир в Пловдив тази 
есен?
На Пловдивския панаир ни задържа 
фактът, че сме български производител 
и намираме за нормално и необходимо 
да се представяме на нашия пазар. За 
съжаление усещането ни е, че присъст-
вието на родните производители става 
все по - скромно. Това е смущаващо. 
Количеството на посетителите, също 
намалява, а това е притеснително. 
Считам, че Панаирът трябва да направи 
нещо, което да е насочено към дребния 
и малък бизнес, може би следва да се 
преосмислят цените за участие, така че 
да се осигури възможност за присъст-
вие на повече фирми.
Имаме поръчки по време на самото 
изложение, това е добър атестат за нас. 
Участваме редовно повече от 30 годи-
ни и не на всяко издание сме получа-
вали поръчки за машини по време на 
самото изложение. Стремим се активно 
да присъстваме на българския пазар за 
да може потенциалните ни клиенти да 
имат и българска алтернатива. Много 
от родните производители на метало-
режещи машини вече не участват на 
този панаир и изцяло са се ориентира-
ли към изложения в чужбина. 
 Пренебрегването на българските 
производители в 13 палата за сметка на 
изложителите от чужбина при открива-
нето на панаира не е добър атестат за 
официалните лица. Добре би било да 
получим елементарен жест на внима-

ние от страна на същите.
Панаирът трябва да бъде лицето на 
постиженията на родно машинострое-
не. Ако ценовите нива се понижат и се 
направи възможно участието на по-ши-
рок кръг представители на малкия и 
среден бизнес, това би се превърна-
ло в един генератор на успехи. Това 
винаги е била ролята на Панаира - да 
стимулира развитието на българската 
индустрия.
- Как виждате бъдещето на предпри-
ятието?
Хубаво би било младите хора да гледат 
позитивното в нашата страна. И в Бъл-
гария се случва да има хубави неща. 
Времената не са леки. Мисля, че след 
като 50 години я е имало тази фирма, 
ние сме задължени да съхраним и 
продължим традицията и да я развива-
ме, както винаги е било. Всяка година 
предлагаме на нашите клиенти нови 
продукти, които сме представяли на 
Панаира. Нашите изделия се радват на 
добър интерес. С годините сме доказа-
ли, че сме лоялен и коректен партньор. 
Считам, че има бъдеще в машинострое-
нето в България. 

Силома АД
ул. Харалампи Джамджиев №22   
7500 Силистра, България
Телефон: (0 359 86) 813 200
Факс: (0 359 86) 820 010
Елeктронна поща: office@siloma.bg, 
sales@siloma.bg
Уебсайт:  http://www.siloma.bg
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- Представете ни накратко Вашата 
фирма.
Бимекс Лимитид ООД е основана от хора 
с опит в областта на машиностроенето.  
Познати сме с доставките в страната 
на оборудване от водещи фирми като 
Ямазаки Мазак, Окамото, Глийсън, Цолер. 
Дистрибутираме също така продуктите 
на Китагава, Хайматек, CNC Техноло-
джи. При индустриалните роботи и 
автоматизацията работим с Кавазаки 
Роботикс. Имаме наше производство на 
диамантени инструменти. Извършваме и 
консултантска дейност. При сервизира-
нето работим с нашия добър партньор - 
фирма Макра, Казанлък, инсталирали сме 
и поддържаме в България близо 460 нови 
машини на фирма Ямазаки Мазак. По 
системната интеграция и автоматизация 

сътрудничим с фирма Ботко Роботикс, 
Габрово.
Благодарим на нашите настоящи и бъде-
щи клиенти, както и на зрелостта на паза-
ра при избора на най-доброто и подхо-
дящо оборудване. В България машините 
на Мазак  са с най-доброто съотношение 
на продажбите към брутния национален 
продукт.    Значителна е и реализацията 
на оборудване от Окамото, Глийсън, 
Китагава, Хайматек, Кавазаки Роботикс и 
CNC Технолоджи. Изградили сме добър 
колектив и работим  за развитието на ко-
легите ни като първокласни специалисти. 
Съвместно с нашите партньори полагаме 
постоянно усилия за подобряване на 
подръжката чрез нови продукти, сервиз, 
обучение и обслужване. 

СЕГА Е МОМЕНТЪТ  ЗА 
ПРОИЗВОДСТВОТО  ДА СЕ 

ВЪЗПОЛЗВА
ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ УМНИ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗГОВОР С Г-Н БОТЬО ГЕОРГИЕВ — УПРАВИТЕЛ БИМЕКС ЛИМИТИД ООД

Ботьо Георгиев  е завършил специалност 
Международни икономически отношение 
при УНСС, София. От 1990 г. е съучредител 
на  Бимекс Лимитид ООД. Работи в облас-
тта на машиностроенето и инструмен-
талното производство.
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- Кои са по интересните продажби, 
които реализирахте на скоро?
Продажбите на високотехнологични 
машини на нашите партньори в България 
са значително по-големи в сравнение с 
тези в страните от Централна и Източна 
Европа. Радваме се, че високото техни-
ческо ниво е приложимо, търси се и се 
приема от нашия пазар. Необходима и 
използваема технология е тази, която 
действително допринася в производ-
ството. Освен продажбите на единични 
машини все повече се увеличава делът 
на автоматизираните групи от машини, 
интеграцията им в мрежи, включително 
безлюдни производствени клетки. В Бъл-
гария имаме работещи 3 автоматизирани 
модулни производствени системи Пале-
тех на Мазак. Това е необходимия отго-
вор на нуждата от ефективно производ-
ство. Палетех е първата в света гъвкава 
автоматизирана производствена система, 
конструирана за удобно модулно разши-
рение до 16 металорежещи машини, до 
8 станции за зареждане и до 240 палети, 
при складово стопанство на 3 нива. Реа-
лизирали сме проекти за автоматизация 
с роботи от Кавазаки както на металоре-
жещи машини на Мазак, а също така и 
при леярството, при монтаж, при лепене, 
при шлифоване и полиране. Разбира се 
имаме приложение при боядисване, при 
заварки и при палетизация.

- Кое по ред за Вас е това участие на 
Пловдивският технически панаир, на 
какви други изложения участвате и какви 
са били резултатите?
На Пловдивския технически панаир 
участваме директно вече над 15 години. 

Представяме машини и на Маштех Експо 
в София. Участията на панаири и излож-
би, дни на отворени врати и симпозиуми 
основно демонстрират новости и въз-
можности, като съдействат на продаж-
бите ни и са дългосрочна инвестиция в 
бъдещето.

- Какво е мнението Ви за вече отмина-
лия Пловдивски технически панаир, 
на кои продукти акцентирахте и каква 
е равносметката?
Оценяваме високо участието на изложи-
телите на Пловдивския технически пана-
ир 2016 г.  Самите ние положихме много 
усилия и на два щанда представихме 
в работно състояние, новости от наши 
партньори. Радваме се на възможността 
да покажем на панаир в България най-но-
вите продукти със световни дебюти от 
тази година. От страна на Мазак предста-
вихме последно поколение многофунк-
ционална хоризонтална струго - фрезова 
машина модел Integrex i100S, най-новия 
стругов център Quick Turn Compact 
300MSY  и 4kW файбър лазерна маши-
на Optiplex 3015F2N. Демонстрирахме 
прецизен прибор за извънмашинна на-
стройка на инструменти Цолер Smile400 
с най-новия софтуер Pilot 1.0. От страна 
на  Кавазаки Роботикс представихме за 
първи път в България най-новия и уни-
кален колаборативен промишлен робот 
DuAro за директна съвместна дейност 
с хора. От партньорите ни Окамото по-
казахме кръглошлайф IGM15NCIII-2, а от 
Глийсън – инструменти за обработка на 
зъбни колела. Равносметката ще бъде в 
признанието чрез бъдещата реализация 
на оборудването на пазара. Финансовата 
2016 г. още не е приключила, но можем 
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да отчетем добра равносметка, като дори 
очакваме да надхвърлим постигнатото 
най-високо ниво на продажби от пред-
кризисната 2008г.

- Планирате ли да участвате и следва-
щата година?
Внимателно наблюдаваме тенденциите 
на пазара на металообработващи ма-
шини в България. Надяваме се да имаме 
възможност да представим нови  модели 
с технологични решения и на следващите 
изложения през 2017г.

- Какви са бъдещите Ви планове и 
какво бихте казали в заключение на 
нашия разговор?
Планирането и развитието е свързано 
с пазарните възможности. Българската 
индустрия е износно ориентирана в 
голяма степен като поддоставчик при 
сравнително ограничено вътрешно 
потребление. Развитието и реализация-
та на крайни продукти е изключително 
сложно, европейските пазари са с огра-
ничен капацитет, малки серии и голямо 
разнообразие. Всичко това изисква от 
българските производители да създават 
гъвкави производства и да търсят много-
функционални машини и автоматизация 
с възможности за бърза пренастройка. 
Предизвикателствата на пазара, необхо-
димостта от висока ефективност на про-
изводството и бързата реакция  изискват 
нови решения, като например отделните 
автоматизирани клетки от машини или 
на по-високо ниво пълна интеграция в 
интелигентна фабрика (smart factory). 
Техносферата на заобикалящият ни 
индустриален “Интернет на нещата” (IIoT) 
се развива и обемите от информация (big 

data) се увеличават значително. Новите 
технологиите в областта на компютрите, 
софтуера, сензорите, производствения 
анализ и интелигентните машини могат 
да обработят този голям обем от данни 
и ще работят съвместно на по-високи 
нива, завинаги променяйки нашия свят. 
Сега е моментът за производството да 
се възползва от съвременните умни тех-
нологии - на малки стъпки, но с високо 
поставени цели. 
В заключение благодаря за поканата за 
интервю в уважаваното списание МАШИ-
НОСТРОЕНЕ И ЕКТРОТЕХНИКА и поже-
лавам много успехи на Вас и на Вашите 
читатели.
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НОСТРОЕНЕ И ЕКТРОТЕХНИКА и поже-
лавам много успехи на Вас и на Вашите 
читатели.
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Rexroth предлага новаторски и изпитани в 
практически условия решения за автомати-
зация на производството чрез Industry 4.0 
приложения. Тези решения вече са въведени 
в множество заводи на Bosch Group, както и 
в пилотни заводи като Industry 4.0 Showcase, 
съобщават от Бюро за Развитие Техника, ос-
новен търговски партньор на Bosch Rexroth 
за България.
Компонентите, модулите и софтуерът на 
Rexroth покриват в еднаква степен автома-
тичните и ръчно управляваните станции. 
Те обменят безпроблемно информация в 
реално време с ИТ отдела на компанията. 
Освен това комплектът за актуализация i4.0 
Upgrade Kit интегрира по икономически 
ефективен начин съществуващи станции и 
машини в свързани среди. По този начин се 
защитават вече направените инвестиции.
При производствените линии за много про-
дукти, оборудвани с технологиите на Industry 
4.0, Bosch Rexroth показва колко свързани са 
съществуващите задвижвания и управления. 
Станциите, например, разпознават работни-
те детайли чрез радиочестотна идентифика-
ция (RFID) и се свързват с децентрализирана 
система, която изпраща точното виртуално 
изображение с необходимите работни 
стъпки. Обменят информация помежду си 
и с други системи по време на процеса чрез 

BOSCH REXROTH ВЪВЕЖДА 
ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ

ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ INDUSTRY 4.0

отворени интерфейси към всички масово 
разпространени Ethernet протоколи, като 
интегрирани OPC UA сървъри. Софтуерната 
технология Open Core Engineering, разрабо-
тена от Rexroth, подпомага програмирането 
на функции чрез широк спектър от езици 
от високо ниво, опростявайки, например, 
внедряването на различни роботи. С помо-
щта на i4.0 Upgrade Kit, производителите на 
оборудване на свой ред свързват модули 
и станции, които дотогава не биха могли да 
комуникират помежду си. Комплектите i4.0 
Upgrade Kit регистрират събития и работни 
състояния с помощта на своите собствени 
сензори и предават данните на системи, 
стоящи по-високо в йерархията. По този 
начин потребителите могат да използват 
своето съществуващо оборудване и в среди 
с Industry 4.0 и така да намалят значително 
необходимите инвестиционни разходи.
Дигиталните системи за подпомагане на 
хората ще играят ключова роля в бъдеще, 
когато имаме свързани производства. 
Системното решение ActiveAssist ръководи 
работниците в свързаните производства 
по време на работния процес с помощта 
на индивидуално подготвени указания за 
работа. То маркира компонентите, които 
трябва да се използват, както и позицията за 
монтаж върху работния детайл. Сензорите и 
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системите за цифрова помощ на ActiveAssist 
могат да се конфигурират модулно и да се 
разширяват.
Комуникационната платформа ActiveCockpit 
снема и анализира съответните данни от 
оборудваните с технологии на Industry 4.0 
производствени линии за много продукти. 
Оценката и визуализацията в реално време 
осигуряват важни данни за управлението на 
грешките и за непрекъснато подобрение на 
процеса.
 Industry 4.0 също така има приложение 
в взаимосвързаността между отделните 
станции. Системата Linear Motion System, 
базирана на силно динамични и точни 
линейни мотори, позволява оптимизация 
на времетраенето на циклите чрез индиви-
дуален контрол на транспортните системи, 
пренасящи работните детайли. По този 

начин системата за пренос вече става част 
от манипулациите. Така производителите 
на оборудване намаляват непродуктивните 
периоди на престой и повишават продуктив-
ността. Нещо повече, системите за манипу-
лация могат да бъдат конструирани по-лесно 
и икономически по-ефективно.
Решенията за автоматизация на Rexroth пър-
воначално са внедрени в заводите на Bosch 
Group, за да докажат възможностите си в ре-
ални производствени условия. Натрупаният 
опит там ще бъде използван за непрекъсна-
то технологично развитие и ползи за всички 
потребители от навлизането на Industry 4.0 в 
промишлеността.

Бюро за Развитие Техника ЕООД, основен 
търговски партньор и официален серви-
зен център на Bosch Rexroth за България
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но многоканално решение за следене 
състоянието на агрегати. То е предва-
рително конфигурирано за откриване 
на неизправности в мотори, помпи, 
вентилатори и т.н. Област на приложе-
ние е в браншовете: цимент, хартия, 
металургия, ВиК, машиностроене. 
Технически детайли
• 24/7 следене на състоянието на 
машини с фиксирани или променливи 
обороти от 100 до 15 000 об/мин.;

• конфигуриране с до 6 сензора; 
• лесна инсталация;
• не изисква специфични знания по 
вибродиагностика
• въвеждане в експлоатация само за 5 
минути;
• тъч скрийн с ясни текстови съобщения 
на повече от 15 езика;
• показване на актуалните стойности в 
реално време;
• протичане на тенденции/развитие на 
повреди; 
• показване на екрана до 5 вида неиз-
правности: повреда в лагер, дебаланс, 
триене/кавитация, повишение на темпе-
ратурата и общи промени;
• статистическа информация за: работни 
часове, честота на повреди, максимални 
стойности, средностатистически данни

www.schaeffler.bg

НОВО PLUG-AND-PLAY 
РЕШЕНИЕ

ЗА СЛЕДЕНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО ОТ SCHAEFFLER
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СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
НА ЕНЕРГИЯ НА NIDEC ASI  

ПОМАГАТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ 
НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА НА 

ИТАЛИЯ
Резюме на проекта
Проект: SANC
Клиент: Terna Storage (TSO)
Приложение: Електроенергийни сис-
теми за съхранение за националната 
мрежа на Италия
Точка за свързване на мрежата: Пре-
носна мрежа

 
Ролята на Nidec ASI
NIDEC ASI доставя на Terna 25 Системи 
за Преобразуване на Електроенергия 
(PCS), които заедно съхраняват 34.8 MW 
енергия. Системите PCS преобразуват 
енергията от AC в DC напрежение и го 
съхраняват в батерии, докато това е 
необходимо.
Инверторите на NIDEC ASI са модулни, 
което дава възможност на компания-
та да конфигурира всяка една от PCS 
според нуждите на всяка от групите 

батерии. Зареждането и разреждането 
на батериите се контролират от отдел-
ни преобразуватели DC/DC. Системата 
е предназначена за оптимизиране на 
циклите на зареждане и разреждане, 
за да се оптимизира произвоството на 
възобновяема енергия.

Системата за управление е проекти-
рана да:
• Осигурява отделно управление на 
активната (P) и реактивната (Q) енергия
• Отговаря на регулаторните  изисква-
нията за балансиране, честота на 
мрежата и напрежение
• Функционира и в двата режима черен 
старт и режим като острови
• Осигурява управление, наблюдение и 
диагностика на всяко табло за прео-
бразуване в PCS
• Връзка към системите Nidec ASI Scada, 
Artics Smart Energy, които осигуряват 
функции за управление и инструменти 
за наблюдение, за да се управлява и оп-
тимизира производството на енергия

Предизвикателството:

Пример от практиката
Система за съхранение на енергия - Кампания, Италия
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За да се даде възможност на електри-
ческата мрежа на Италия по-добре да 
интегрира възобновяемите енергийни 
източници 
През последните години значител-
но количество слънчеви, вятърни и 
други възобновяеми, но непостоянни 
енергийни ресурси са добавени към 
електроразпределителната мрежа на 
Италия. Сама по себе си обаче, мрежата 
остава насочена към нуждите на тради-
ционните, изгарящи въглища ТЕЦ-ове, 
и атомни електроцентрали, които 
работят непрекъснато, което води до 
неефективно използване на налични-
те мощности. TERNA потърси начин 
за стабилизиране на националната 
мрежа, като същевременно се подобри 
нейната способност да поглъща зелена 
енергия и да балансира предлагането 
енергията с търсе-
нето й.

Решението:
Електроенергийни 
системи за съхра-
нение на Енергия
За да добави гъвка-
вост към съществу-
ващата си мрежа, 
TERNA избра да 

се създаде система за съхраняване на 
излишната енергия в гигантски батерии 
за по-нататъшна употреба. Проектът 
SANC беше разработен, за да създаде 
три системи от батерии за съхране-
ние на енергия в Южна Италия с общ 
капацитет 34.8 MWh. Създаден, за да 
възстанови и съхранява стотици гига-
вата енергия, произведени от вятърни 
паркове, системите не само повишават 
безопасността и ефективността на 
електрическата мрежа, но също така  
спомагат за намаляване на разходите 
за енергия и значително намаляване на 
емисиите на парникови газове. Това е 
първата инсталация в голям мащаб на 
батерии за електроенергийна система 
за съхранение в Европейската енергий-
на система.

Системни компоненти доставени от 
Nidec ASI
 Всяка от 25-те Системи за Преобразу-
ване на Електроенергия (PCS) включва:
- PCS преобразувател, включващ:
• AC/DC преобразувател в конфигура-
ция AFE
• DC/DC преобразувател за управление 
на DC шината

 
Всяка от 25-те Системи за Преобразуване 
на Електроенергия (PCS) включва: 

- PCS преобразувател, включващ: 

• AC/DC преобразувател в 
конфигурация AFE 

• DC/DC преобразувател за управление на  

DC шината 

- PCS контролер за управление, наблю-
дение и контрол на цялата кабина на PCS 

- Водна система за охлаждане с външен сух  

охладител 

 

 

 

 

 

 

 

“Ginestra 2.4 MW” PCS – AC/DC секция “Ginestra 2.4MW” изглед отвътре на кабината на PCS 

  
 

“Flumeri 1.2MW” PCS – AC/DC секция (AFE) 

  

 
“Flumeri 1.2MW” PCS – DC/DC секция (CHOPPER) 

Системни компоненти доставени от Nidec ASI 

Системи за Преобразуване на Електроенергия  (PCS) Технически Данни 
 

 

Проект 

 

 

Батерия 

 

 

Решение 

От страна на мрежата 
(AC напрежение) 

От страна на батерията 
(DC напрежение) 

 

 

Охлаж-
дане 

Напреже
ние [V] 

мощност* 
[KVA] 

напрежен
ие [V] 

мощност 
[kW] 

Terna Storage 
SANC “Ginestra” 

 

NGK 

 

бр. 6 PCS 

 

550 

2460 (Qty 4) 465 2520  

вода 1230 (Qty 2) 745 1260 
Terna Storage 

SANC “Flumeri” NGK бр. 10 PCS 550 1230 465-745 1260 вода 

Terna Storage 
SANC “Scampitella” NGK бр. 9 PCS 550 1230 465-745 1260 вода 

 

Project: SANC
Client: Terna Storage (TSO)
Application: Electric Energy Storage Systems for 
Italy’s national grid
Grid Connection Point: Transmission Grid

The challenge:
To enable Italy’s power grid to better accomodate renewable energy sources
In recent years, a considerable amount of solar, wind and other renewable -- but 
fluctuating --energy resources have been added to Italy’s electrical power grid. The 
grid itself, however, has remained geared toward the needs of the traditional coal-
fired and nuclear power plants that operate continuously, resulting in inefficient 
use of available power. TERNA sought a way to stabilize the national grid, while 
improving its ability to absorb green power and balance energy output with 
demand.
   
The solution:
Electric Energy Storage Systems
To add flexibility to its existing grid,TERNA chose to create a system for storing 
excess energy in giant batteries for later use. The SANC project was developed  to 
create three battery storage systems in southern Italty with a total capacity of 34.8 
MWh. Designed to recover and store hundreds of gigawatts of power produced 
by wind farms, the systems not only increase the safety and efficiency of the 
electrical grid, but it would also help reduce energy costs and substantially reduce 
greenhouse gas emissions. It would be the first large-scale battery energy storage 
system installation in European grid system.

Nidec ASI’s energy storage systems help stabilize Italy’s national power grid  

Battery (ESS)

PV

PCS

Main Grid

Wind

Case study
Energy storage system - Campania, Italy

Project Summary

Nidec ASI supplied Terna with 25 Power Conversion 
Systems (PCS) which together deliver 34.8 MW of 
energy storage. The PCS’s convert energy from 
AC to DC voltage and store it in batteries until it is 
needed.  

Nidec ASI’s inverters are modular, enabling 
the company to configure each PCS according 
to each battery group’s needs. The charging 
and discharging of the batteries are controlled 
by separate DC/DC converters. The system is 
designed to optimize charging and discharging 
cycles to optimize renewable energy production. 

Nidec ASI’s role

• Deliver separate control of active (P) and reactive  
  (Q) power
• Meet balancing, grid frequency and voltage   
  regulations
• Function in both black start and islanding mode
• Provide control, monitoring and diagnostics of   
  each PCS’s conversion cabinet
• Link to Nidec ASI’s Scada system, Artics Smart  
  Energy, which provides the control functions and  
  monitoring tools to manage and optimize energy  
  production
• Operate in LVRT/OVRT mode

The control system is designed to:
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- PCS контролер за управление, на-
блю-дение и контрол на цялата кабина 
на PCS
- Водна система за охлаждане с външен 
сух  охладител

За повече информация:
web: www.panimex.eu

Power Conversion Systems Technical Data

Project Battery Solution

Grid Side
(AC voltage)

Battery Side
(DC voltage) Cooling

 SystemsVoltage 
[V]

Power*
[KVA]

Voltage
[V]

Power
[kW]

Terna Storage 
SANC “Ginestra” NGK Nr 6 PCS 550

2460 (Qty 4) 465 2520
Water

1230 (Qty 2) 745 1260
Terna Storage 

SANC “Flumeri” NGK Nr 10 PCS 550 1230 465-745 1260 Water

Terna Storage 
SANC “Scampitella” NGK Nr 9 PCS 550 1230 465-745 1260 Water

“Ginestra 2.4 MW” PCS – AC/DC Section “Ginestra 2.4MW” Internal view of PCS Cabin

“Flumeri 1.2MW” PCS – AC/DC Section (AFE)

“Flumeri 1.2MW” PCS – DC/DC Section (CHOPPER)

Each of 25 Power Conversion Systems (PCS) 
includes:
• a PCS Converter, including
   - an AC/DC converter in Active Front End   
     configuration 
   - a DC/DC converter for DC bus control
• a PCS Controller for the control, supervision      
  and monitoring of the entire PCS Cabin
• a water cooling system with external dry cooler 

System components supplied by Nidec ASI

DEP2015.03.30.04EN
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Project Battery Solution

Grid Side
(AC voltage)

Battery Side
(DC voltage) Cooling
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[V]

Power*
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Terna Storage 

SANC “Flumeri” NGK Nr 10 PCS 550 1230 465-745 1260 Water

Terna Storage 
SANC “Scampitella” NGK Nr 9 PCS 550 1230 465-745 1260 Water

“Ginestra 2.4 MW” PCS – AC/DC Section “Ginestra 2.4MW” Internal view of PCS Cabin

“Flumeri 1.2MW” PCS – AC/DC Section (AFE)

“Flumeri 1.2MW” PCS – DC/DC Section (CHOPPER)

Each of 25 Power Conversion Systems (PCS) 
includes:
• a PCS Converter, including
   - an AC/DC converter in Active Front End   
     configuration 
   - a DC/DC converter for DC bus control
• a PCS Controller for the control, supervision      
  and monitoring of the entire PCS Cabin
• a water cooling system with external dry cooler 

System components supplied by Nidec ASI

DEP2015.03.30.04EN
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Project Battery Solution

Grid Side
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Battery Side
(DC voltage) Cooling
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2460 (Qty 4) 465 2520
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1230 (Qty 2) 745 1260
Terna Storage 

SANC “Flumeri” NGK Nr 10 PCS 550 1230 465-745 1260 Water

Terna Storage 
SANC “Scampitella” NGK Nr 9 PCS 550 1230 465-745 1260 Water

“Ginestra 2.4 MW” PCS – AC/DC Section “Ginestra 2.4MW” Internal view of PCS Cabin

“Flumeri 1.2MW” PCS – AC/DC Section (AFE)

“Flumeri 1.2MW” PCS – DC/DC Section (CHOPPER)

Each of 25 Power Conversion Systems (PCS) 
includes:
• a PCS Converter, including
   - an AC/DC converter in Active Front End   
     configuration 
   - a DC/DC converter for DC bus control
• a PCS Controller for the control, supervision      
  and monitoring of the entire PCS Cabin
• a water cooling system with external dry cooler 

System components supplied by Nidec ASI

DEP2015.03.30.04EN

“Ginestra 2.4 MW” PCS – AC/DC секция      “Ginestra 2.4MW” изглед отвътре на каби-
ната на PCS

“Flumeri 1.2MW” PCS – AC/DC секция (AFE)

“Flumeri 1.2MW” PCS – DC/DC секция (CHOPPER)
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ВИСОКОПОВДИГАЧ ОТ 
JUNGHEINRICH МОДЕЛ EKX 

516 С IFOY
 (INTERNATIONAL FORKLIFT TRUCK OF THE 

YEAR) НАГРАДА ЗА 2016г.
Наградата IFOY 2016 в категорията „Складов високоповдигач“ печели 
новоразработеният модел на EKX 516 на Jungheinrich. Официален партньор на IFOY 
е СеМАТ, водещ международен търговски панаир за фирмена логистика в Хановер, 
Германия, където са обявени и победителите за 2016г.

Ключовият фактор зад 
решението е изключително 
високата степен на иновации, 
което се потвърждава от 
прегледа за иновации на IFOY. 
С въвеждането на новата 
EKX 5-та серия, Jungheinrich 
значително вдигнат летвата 
в сегмента на високо - 
стелажни машини. Основните 
характеристики на машината 
от типа повдигаща се кабина 
с оператора са концепцията 
за модулна платформа, лек 
дизайн, използването за първи 
път на пасивна система за 
поглъщане на вибрациите 
на VNA, и аналогично 
новата синхронна моторна 
технология с магнитно 
съпротивление.
Jungheinrich пуснаха в 
продажба новият EKX 
80-волтов високо-повдигач 
през пролетта на 2015 г. 



93

И
Н

О
ВА

Ц
И

И
Машината вдига товари до 1600 кг., което е 
със 100 кг. повече от аналогичните машини 
в сегмента, благодарение на намаленото 
тегло на кабината. Максималната 
височина на вдигане е с 0,5 м. повече от 
предшественика си 17,5 м.
Моделът с лекота се движи в тесни 
коридори и следователно може да се 
използва както за съхранение и изваждане 
на стандартни или бокс палети, така и за 
взимане на единични бройки. Проверката 
за иновации на IFOY установи, че 

електрическия VNA мотокар е от голямо 
значение както за взимане на реда и 
тристранни операции в самия склад, така и 
в областта на предварително съхранение.
„Новата машина е първата оборудвана с 
нова технология на мотора, разработена 
за сектора на фирмената логистика–
синхронен двигател с магнитно 
съпротивление. Тези мотори използват 
силата, генерирана от променящото се 
магнитно съпротивление и около 93% от 
енергията се превръща в изходна - като 
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по този начин се намаляват наполовина 
загубите на енергия “ - сподели г-н Валери 
Петрунов. Чрез реално сравняване на 
предшестващия модел с новия EKX, новият 
EKX 516 е малко по-рентабилен и десет 
процента по-продуктивен. Благодарение 
на подобрена енергийна ефективност, 
Jungheinrich е в състояние да гарантира, 
че машините могат да се справят с две 
работни смени само с едно зареждане 
на батерията без никакъв проблем. Това 
подобрение същевременно увеличава 
палетооборота. Това прави резервните 
батерии, станциите за смяна на батериите 
ненужни, скъпи инструменти и отнемащи 
време на персонала. С новата технология, 
консумацията на енергия е намалена с 
15% в сравнение с предишното поколение, 
което прави модела най – икономичен в 
своя клас с ниво IE3. 
За първи път към моделът се предлага 
опционално новата патентована система 
на Jungheinrich “Floor Pro” за редуциране 
на вибрации и движение по неравни 
подове, която повишава степента 
на безопасност, улеснява работата и 
увеличава скоростта с 30%. Избягването на 
трептенето и омекотяващата функция бяха 
впечатляващо демонстрирани по време на 
изпитванията на IFOY.
„Новият EKX 516 има различни модули 
за оптимизиране на процесите в склада 
за насърчаване на ефективността на 
използване. Те включват складова 
навигация и RFID, както и измерване на 
височина и разстояние. В допълнение, 
EKX се похвали с типичната за Junghein-
rich- професионална и просторна кабина 
с добре подредени контролни панели 
и достатъчно пространство за работа и 
съхранение на лични вещи“ - сподели г-н 
Валери Петрунов.

Други предимства за награденият модел 
са големият панорамен прозорец с 
оптимален изглед към вилиците, голям 
цветен дисплей в кабината с цялата важна 
информация, компактна хидравлика с къси 
разстояния и по-ниско съпротивление 
за по-малко потреблението на енергия, 
компактна електроника означава 
по-малко кабели и щепсели и всички 
компоненти (мотори, контролери 
и софтуер) съгласувани оптимално, 
активно управление на батерия и на 
енергията намалява пиковите токове и 
намалява натоварването на батерията и 
компонентите. Част от допълнителните 
опции по желание на клиента са “Sidesift 
Plus” - увеличава разстоянието за достигане 
100 мм и дава възможност за опериране 
на различни по размер товари; “Ware-
house Navigation” – до 25% по-висока 
производителност в тесни коридори, 
максимална гъвкавост на склада, тъй като 
съществуващата система за управление 
на склада може да се модифицира, за да се 
погрижи за разширения на склада, лесно 
се осъществява връзка със системата 
за управление на склада с логистичния 
интерфейс на Jungheinrich;  АС моторите 
са без поддръжка, сензорната система не 
се износва и по този начин се осигурява 
високо ниво на безопасност и надеждност. 
С новата серия EKX Jungheinrich 
затвърждават лидерската си позиция в 
новите технологии.

Материалът ни е предоставен от 
г-н Валери Петрунов – търговски 
и маркетингов директор на „Готи 
Петрунов“ ООД представител на 
ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово
www.gothi-bg.com



95

И
Н

О
ВА

Ц
И

И

Parker Hannifin, световният лидер в 
областта на технологиите за задвижване 
и управление на процеси, предста-
вя на пазара ново електромагнитно 
управление за сериите си регулиращи 
направляващи клапани L90LS и K220LS, 
използвани в хидравличните системи. 
Новият електронен бордови блок за 
управление въвежда един иновативен и 
опростен начин за създаване на по-без-
опасни мобилни машини, отговарящи 
изцяло на съвременните изисквания 
за безопасност. Електронният бордови 
блок за управление допълва съществу-
ващата обширна гама от електромагнит-
ни задвижвания на Паркър и е разрабо-
тен на база на съвременната  CAN-bus 
технология. 
Целевата група за приложение на ново-
то задвижване са хидравличните систе-
ми на мобилни машини като кранове, 
челни товарачи, багери, кари, минна 
и кариерна техника, сметосъбиращи 

транспортни средства и др.
Постоянно повишаващите се норми 
за безопасност на мобилната техника 
са продиктувани изцяло от междуна-
родните директиви за повишаване на 
безопасността на условиянта за труд. 
Електронният бордови блок за упра-
вление на Паркър включва датчик за 
позиция на електромагнитното задвиж-
ване и характеристики за безопасност, 
предотвратяващи нежелани придвиж-
вания, покриващи изискванията на ISO 
13849PL D (PL D - ниво на работа D), 
отговарящи на SIL2 (Safety Integrity Level 
2).
Бордовият електронен блок за упра-
вление поддържа истинско ”включи и 
използвай” изпълнение, което значи-
телно нама¬лява времето за настройки 
от потребителя, в резултат на което се 
увеличава производствения капацитет 
и едновременно с това се понижават 

ПАРКЪР ПРЕДСТАВИ НОВ 
ЕЛЕКТРОНЕН БОРДОВИ 

БЛОК
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЕРИИТЕ СИ РЕГУЛИРАЩИ 

НАПРАВЛЯВАЩИ КЛАПАНИ L90LS И K220LS
Новият високо ефективен бордови електронен блок за управление с вградената в 
него функция „включи и използвай” спестява време и пари при инсталиране
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оперативните разходи. 
Разработения на база CAN-bus техно-
логията бордови електронен блок за 
управление е съвместим с IQAN софту-
ер-базираната система за управление на 
Паркър, както и с всички други CAN-bus 
базирани системи.
Новият продукт на Паркър използва 
CAN 2.0 комуникация и дава възмож-
ност да се повиши функционалността 
на хидравличната система чрез доба-
вяне на характеристики, като честотен 
преобразувател, честотна настройка за 
оптимална работа в конкретно при-
ложение, диагностични съобщения и 
много други.

За Паркър Ханифин
С годишен оборот от продажби от $ 13 млд щ.д., Паркър Ханифинe световен деверсифици-
ран производител и лидер в областта на технологиите, техническите решения и разработ-
ката на системи за задвижване и управление на процеси в индустрията. Паркър непре-
къснато създава, усъвършенства и внедрява модерни прецизни инженерингови решения 
за различни приложения - от  мобилната техника, всякакви индустриални приложения и 
се стигне до космическите технологии. С близо стогодишна история, компанията днес при-
съства директно в над 50 страни по света и има около 58 000 служители. За последните 58 
години Паркър постоянно увеличава изплащаните дивиденти на акционерите си, което 
я поставя в топ 5 на рекордите на S&P 500 index, за дългосрочно функциониращи компа-
нии с постоянно увеличаван дивидент към акционерите. За повече информация можете 
да посетите интернет страницата на компанията www.parker.com или информационната 
страница за инвеститорите  www.phstock.com.

За контакти:
Търговското предсавителство на Паркър за България
Гр. София 1301, ул Позитано №9, 
бл 1, вх, Б, ет 2, офис №3.
Инж. Даниел Кузманов
Тел: +359 888 765 455
Факс: +359 2 980 13 44
е-mail:daniel.kouzmanov@parker.com
www.parker.com
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Фрезите с удължена работна част /по-
някога споменавани като „царевични“ 
/  най-общо казано се разглеждат като 
идеалните инструменти за високо про-
изводително грубо фрезоване, когато 
отнетия материал за един преход е 
значителен. Когато говорим за фрезо-
ване на дълбоки призми, вдлъбнатини 
и джобове или  заобляне, приложе-
нието на фрезови глави със сменяеми 
пластини осигурява впечатлителни 
резултати. Използването на фрези с 
удължена работна част най-често се 
среща при различните тежки операции 

в производствените сектори, включ-
ващи общо машиностроене, железо-
пътно, самолетно и производство на 
пресформи и матрици. През последно-
то десетилетие ИСКАР, един от светов-
ните лидери производители на метало-
режещи инструменти, представи много 
ефективни иновации на инструменти с 
удължена работна част. 
Фрезите с удължена работна част са 
поставени под значителни натоварва-
ния, когато отнемат голям слой от ма-
териал и тяхната работа в такива тежки 

ФРЕЗИТЕ  
С УДЪЛЖЕНА  

РАБОТНА ЧАСТ –
 РАЗШИРЯВАТ ГРАНИЦИТЕ НА ФРЕЗОВИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ

Фиг. 1 Фиг. 2
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условия се характеризира с големи 
сили на рязане, значителна консума-
ция на мощност и висока температура. 
Интензивното отделяне на материал 
изисква използването на инструмент 
с достатъчно широк улей, осигуряващ 
ефективно отделяне на стружките. 
Това намалява броя на винтовите 
линии на фрезата /ефективни зъби/, 
намалявайки производителността. В 
допълнение големите сили на рязане, 
действащи циклично, предизвикват 
сериозни вибрационни проблеми. Ко-
гато използваме пластини, които имат 
стружкочупещо действие възможно е 
да решим тези проблеми. 
Пластините с такива свойства имат ге-
ометрия, която позволява разделянето 
на широката стружка на малки сегмен-
ти. Като резултат се намаляват силите 
на рязане и консумираната мощност, 
вибрациите се стабилизират и термич-
ните проблеми се преодоляват.

ИСКАР предлага широк избор на фрези 
с удължена работна част и различни 
свойства. Семейството на HELITANG 
T490 се отличава с двустранни, танген-
циално закрепени пластини (Fig.1). Те 
имат 4 назъбени вълнообразни ръба, 
които осигуряват ефикасна обработка 
с разцепване/раздробяване/ на струж-
ките. За оптимално чупене на струж-
ките се препоръчва монтиране на 
пластините в алтернативни конфигура-
ции на ръбовете в съседните винтови 
канали на фрезата. Обаче, даже плас-
тините да са монтирани произволно, 
инструмента ще продължи да фрезова 
ефективно. 
Тангенциалното закрепване има две 
важни предимства. То позволява 
ефективно да се използва напречното 
сечение на пластината, за да устои 
на тежките натоварвания. Така също 
то осигурява якост и устойчивост на 
тялото на държача. Чрез комбинаци-
ята на стружкочупещото действие и 

Фиг. 4Фиг. 3
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горните предимства HELITANG T490 
инструментите гарантират стабилно 
присъствие.
Семейството MILLSHRED P290 с удъл-
жена работна част пасват към повече-
то общоприети концепции с радиално 
закрепващи се пластини. При равни 
условия радиално закрепващите се мо-
гат да демонстрират по-малко якостни 
свойства, когато сравняваме с танген-
циално закрепващите се, обаче при 
тях е възможно да се увеличи обема 
на улея за отвеждане на стружките, а с 
това и самото отвеждане. Главната от-
личителна разлика на това семейство 
е назъбения режещ ръб на пластините, 
който не само разцепва стружките, но 
и ги троши или сече (Fig.2). Не като 
повечето раздробяващи стружките 
пластини, които са налични сега, 
едностранните P290 пластини с два 
назъбени режещи ръба нямат специ-
ална инструкция за монтирането им на 
главите с удължена част MILLSHRED и 
просто се закрепват във всяко легло. 
Това опростява монтирането им и ели-
минира съответни грешки.

Не само квадратна призма
Повечето фрезови инструменти с удъл-
жена работна част имат 90-градусови 
режещи ъгли и са предназначени за 
обработка на прави ъгли и квадратни 
призми или канали. Следвайки из-
искванията на глобалната индустрия 
ИСКАР разширява по-нататък попу-
лярната HELITANG T490 линия с пред-
ставянето на пълен избор от конусни 
инструменти с режещи ъгли от 22.5 до 
75 градуса (Fig.3). Тази разширена ли-

ния от високо качествени инструменти 
може да покрие много приложения в 
тежката и груба обработка.
Линията DROPMILL палцови фрези с 3 
винтови линии и пълен радиус   (Fig.4) 
беше създадена за профилно и стра-
нично фрезоване главно за производ-
ството на форми и матрици. Тези пал-
цови фрези носят и пластини с прави 
режещи ръбове, които са допълнение 
към сферичните/с пълен радиус/ кап-
ковидни пластини, по-късно успешно 
адаптирани за раздробяване на струж-
ките. Налични са две геометрии – една 
за разделяне на стружките и друга за 
раздробяване. 
Фрезоването на титанови и топло-
устойчиви сплави поставят много 
специфични изисквания към фрезите 
с удължена работна част. В тези слу-
чаи наличието на вътрешен канал за 
ефикасно охлаждане, директно през 
тялото на държача е абсолютно не-
обходимо. Фрезоването с охлаждаща 
течност под високо налягане (HPC) или 
с криогенно охлаждаща течност имат 
своите отличителни изисквания, които 
трябва да се имат предвид, когато се 
конструира инструмента. Тези изиск-
вания водят до създаването на много 
специални и по  поръчка инструменти. 
Обаче даже и стандартните са подхо-
дящи за фрезоване на трудно обработ-
ваеми материали в самолетостроене-
то. Налични са линии от „царевични“ 
фрези със сменяеми пластини   (Fig. 
5), специално създадени за ефективно 
фрезоване на тези предизвикателни 
материали.
Една фреза с удължена работна част 
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най-общо е предназначена главно за 
груба обработка, но е възможно и в 
някои случаи полу-финишна. В същото 
време тя може да бъде и добро реше-
ние  даже при финишни операции. В 
частност използването на HELITANG 
FIN LNK (Fig.6) е един ефикасен  начин 
да се постигне исканата точност и по-
върхност.
Съвременните модерни производства 
работят с многофункционални и стру-
гово-фрезови машини,които използват 
както въртящи така и стационарни 
инструменти. Многоъгълната конусна 
адаптация, в съответствие с ISO 26623 
осигурява здраво и стабилно монти-
ране на инструмента в шпиндела на 
машината, а също така висока точност 
и повтаряемост при смяна. Така че 
необходимостта от инструменти с 
опашки по ISO 26623, включително и 
тези с удължена работна част ще расте. 
ИСКАР предлага  „царевични“ фрези от 
най-популярните линии отговарящи на  
ISO 26623 (Fig. 7).

Фиг. 5

За да обобщим това кратко описание 
може би трябва да отбележим, че мно-
гообразието от инструменти с удълже-
на работна част от различни типове и 
конфигурации и солидният   потенциал 
в приложението им, когато се използ-
ват по интелигентен начин, логично 
разширява границите на възможности-
те във фрезоването!

Фиг. 7

Фиг. 6
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На официална церемония, за пета по-
редна година, Националната браншова 
организация за електрическа мобилност - 
ИКЕМ (член на БСК) връчи своите награди 
„Кубратов меч“, за принос в насърчаване-
то и популяризирането на електрическата 
мобилност в България.
Голямата награда „Кубратов меч“ за цялос-
тен принос в електрическата мобилност 
през 2015 г. получи екипен проект на 

ИКЕМ АД, ВК КОНВЕРТ, ТЕЛЕБИЛД ООД, 
МИВАСИС ООД. Наградата беше връче-
на от Ивайло Калфин, вицепремиер и 
министър на труда и социалната политика. 
Наградата се присъжда за  разработка и 
въвеждане в експлоатация на специали-
зирана зарядна станция за зареждане на 
електрически автобуси с ултра конденза-
тори.
В приветствието си към участниците във 

МЕЧЪТ  
НА КАН КУБРАТ

И ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ НА 
БЪЛГАРИЯ
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форума, вицепремиерът Ивайло Калфин 
сподели, че тази година самият той вече 
използва електромобил и ще продължи да 
подпомага развитието на кадри за елек-
трическата мобилност. „Производството 
на електромобили и части за тях е пазарна 
ниша, която страната ни има потенциал да 
развива“, каза още министър Калфин по 
време на церемонията.
В категория: “Принос в сферата на Науката 
и образованието в Електрическата мобил-
ност за 2015 г.” , наградата спечели СОФИЯ 
ТЕХ ПАРК за изграждането и въвеждане 
в експлоатация на първия в България 
научно-технологичен парк  (Technology + 
Inovation Network (T+IN) , където науката, 
бизнесът, държавата и образованието си 
подават ръка, за да реализират своите 
проекти. Отличието бе връчено лично 
от министъра на икономиката Божидар 
Лукарски.
За екипен проект в Електрическата мобил-
ност за 2015 г. беше отличен иновативният 
продукт на базата на Ситроен Берлинго. 
Проектът е свързан с развитието на 
екологични транспортни средства и 
повишаване на тяхната енергийна ефек-
тивност, включващ програмно-технически 
средства и технологии за конверсия на 
електромобили, зад чиято реализация 
стоят Транспортна електроника-91 ООД, 
Транспортен факултет към Русенски уни-
верситет „Ангел Кънчев“ и Институтът по 
електрохимия и енергийни системи „Акад. 
Евгени Будевски“ към БАН. Наградите за 
екипа бяха връчени от Божидар Данев 
изпълнителен председател на Българската 
стопанска камара – съюз на българския 
бизнес.
В категория: “Принос в сферата на бизнеса 

в Електрическата мобилност за 2015 г.”, на-
градата спечели фирма „КИД 2226” ЕООД 
– гр. София за първата водноелектрическа 
централа в България – ВЕЦ „ЧУРЕКОВСКА“, 
реализирала модел със зарядна колонка 
за ЕПС, ползваща изцяло електроенергия 
от ВЕЦ. Наградата беше връчена от Ата-
наска Николова - заместник министър в 
Министерство на околната среда и водите.
Разработката и усвояването в производ-
ството на серия АС електромотори за 
електрически задвижвани системи на 
електромобили и ЕПС, с напрежение до 
250 V, донесе отличие за фирма „КА-
ПРОНИ“ АД – гр. Казанлък в категория 
“Български продукт за Електрическата 
мобилност за 2015 г.” В същата категория 
бяха наградени и „НЕТКОМЕЛ“ ЕООД – гр. 
София за разработката и интеграцията на 
софтуер за контрол, системно наблюде-
ние, управление и разплащане в един-
ната платформа за зареждане на ЕПС – 
BULCHARGE, както и „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – гр. 
София за иновативния продукт – Зарядна 
станция за велосипеди. Трите награди в 
категорията бяха връчени от Илия Лев-
ков-председател на УС на ИКЕМ.
За принос в сферата на науката и обра-
зованието в Електрическата мобилност 
за 2015 г., бяха наградени Институтът по 
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металознание, съоръжения и технологии 
- „Академик Ангел Балевски“ с Център 
по хидро-аеродинамика при БАН за 
разработката на нов модел високотем-
пературен суперкондензатор, на база 
нови състави безоловна кондензаторна 
керамика и Професионалната гимназия 
по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ 
за реализирането на първия план прием 
по професии, свързани с Електрическата 
мобилност и разработване на оригинални 
програми за обучение и мотивиране на 
младите специалисти при избор на кари-
ерно развитие.
Специалното отличие за принос в сфе-
рата на науката и образованието получи 
Българска асоциация за електрически 
превозни средства (БАЕПС) за провежда-
не на проучвания относно внедряване на 
електромобилите, анализ на инфраструк-
турата за зареждане на ЕПС, мерки за 
избягване на административни бариери и 
стимулиране закупуването и използване-
то на ЕПС.

Церемонията по връчване на наградите 
„Кубратов меч“ тази година бе уважена 
от вицепремиера и министър на труда 
и социалната политика Ивайло Калфин, 
Божидар Лукарски - министър на иконо-
миката, зам.-министъра на околната среда 
и водите - Атанаска Николова, Данчо 
Барбалов - зам.-кмет на Столична община, 
Божидар Данев – изпълнителен предсе-
дател на Българската стопанска камара, 
Карел Крал - регионален мениджър на ЧЕЗ 
за България, Ивайло Иванов - управител 
на Интер Експо Център София, както и от 
кметове на общини, партньори на ИКЕМ, 
представители на производствените и 
научните среди, и др.
Връчването на наградите бе в рамки-
те на специализираното изложение 
MachTech&InnoTech 2016, което се про-
вежда от 05 до 08 април 2016 г. в Интер 
Експо Център, гр. София. На изложението 
участват утвърдени производители, дист-
рибутори и партньори, работещи активно 
в областта на електрическата мобилност.
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Последната версия на Solid Edge - 
ST9осигурява лек и гъвкав достъп до 
пълните възможности на софтуера 
чрез базирани в „Облака“ лицен-
зиране, потребителски настройки 
и инструменти за екипна работа. В 
допълнение, новите вградени възмож-
ности за управление на данните са 
с„нулеви“изисквания за ИТ поддръж-
ка и улесняват потребителите при 
индексиране на техните CAD модели. 
Новите инструменти за миграция 
позволяват бързо преобразуване на 
наследени данни от почти всяка CAD 
система. 

За по-изчерпателно управление на 
инженерния процес и продуктови-
те данни, Solid Edge ST9 улеснява 
съвместната работа с Teamcenter - 
най-широко използвания в света соф-
туер за цифрово управление на жиз-
нения цикъл. Solid Edge ST9 предлага 
значително подобрена интеграция с 
Teamcenter, за  да облекчи критични 

задачи по управление на данните. 

Новите„облачни“възможности пред-
лагат на потребителите по-бързо и 
по-гъвкаво внедряване, подобряват 
достъпа до проектите и насърчават 
екипната работа с отдалечени офиси. 
Сега лицензните файлове и потреби-
телските настройки могат да бъдат 
съхранени в „облака“, позволявайки 
на потребителите достъп до тяхната 
лична работна среда по всяко време, и 
навсякъде!

Solid Edge ST9 Software предоставя нови „облачни“ възможности за бързa 
и гъвкавa работа, „облачни трезори“ за съхранение на данни с достъп 
до проекти от всяко място и устройство,  мащабируемо управление на 
данните, и бърза миграция на наследени проекти. 

SIEMENS ОБЯВИ
SOLID EDGE ST9
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Solid Edge ST9 добавя нови възмож-
ности за съхранение на данните в т.н 
„облачни трезори“, от където потреби-
телите могат да съхраняват и контро-
лирано  да обменят проектни данни с 
външни доставчици и клиенти.
С помощта на популярни продукти 
като Dropbox, OneDrive, Google Drive™ 
онлайн услуга за съхранение и Box 
потребителите могат да работят 
ефективно онлайн, като възможността 
да работят локално върху своя диск 
(офлайн), е винаги на разположение. 

„В моя бизнес имам нужда от гъвка-
вост, за да получавам  бърз достъп 
до моите проекти, където и да се на-
мирам“, каза Крейг Хол, собственик на 
Hall Designs.“Достъп през Облака как-
то до моите лицензни файлови, така 

и до потребителските  ми настройки 
в Solid Edge ще ми спести много време, 
тъй като ще мога да се местя от 
стационарния си компютърна моя 
таблет за работа от разстояние.“

„Внедряването на Solid Edge нико-
га не е било по-бързо или по-лесно“, 
каза Джон Милър, вицепрезидент 
на Mainstream Engineering Software, 
Siemens PLM Software. „Solid EdgeST9 
осигурява най-гъвкавите възможнос-
ти за лицензиране в индустрията. 
Това, в съчетание с новите възможнос-
ти за облачна поддръжка, ни помага 
за по-нататъшното изпълнение на 
ангажимента ни лесно да доставим и 
внедрим софтуер, който дава възмож-
ност на клиентите да избират как да 
купят, внедрят и да работят в екип“.
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Новите вградени възможности за 
управление на данните позволяват 
на потребителите да контролират все 
по-голям обем CAD данни, с незабав-
но търсене на файлове и атрибутни 
данни, както и анализ на взаимо-
действията между тях. При това не 
е необходимо инсталиране на бази 
данни и специализиран софтуер за 
работа с тях.

Новият дизайн мениджър позволява 
бързо и опростено управление на 
ревизиите и публикуване на чертежи-
те в проекта, за значително подобрена 
организацията и съгласуването на 
данните с цел по-бързо приключване 
на ежедневните задачи. 

Подобрената интеграция с Teamcenter 
включва нова командна лента за 
консолидиран достъп до задачите за 
управление на данни и нов вграден 
прозорец за активната работна среда. 

Командната лента помага на конструк-
торите бързо да изпълняват търсене 
от типа „where-used“, да инициират 
работни потоци в Teamcenter, лесно 
да преглеждат и редактират информа-
цията, и да проследяват синхронизи-
рането на продуктовите данни. Това 
ускорява кривата на обучение за нови 

потребители и помага на съществува-

щите потребители да завършат своите 

задачи по-леко и по-бързо.

НОВОТО В ST9
• Работа в „Облака“ (по желание) за по-лес-
но инсталиране, поддръжка и сътрудни-
чество 

• Вградено управление на данните за бър-
зо търсене и управление на измененията 

• Лесно дублиране на компоненти във въ-
зли и фючъри в детайли ускоряват кон-
структивния процес

• Multi-body операции ускоряват процеса 
при моделиране на детайли 

• Управлението на релациите в асембли-
рания модел е опростено чрез интуити-
вен диалог

• Мигриране на чертежи на SolidWorks за 
пълна асоциативност модел-към-чертежи  
в Solid Edge
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Новата работната среда Active 
Workspace предлага интуитивен, сил-
но визуален и персонализиран достъп 
до информация, за да предостави на 
дизайнерите възможност за намиране 
на желаните данни с прости, текстово 
базирани филтри за търсене. Само с 
плъзгане, избраните детайли се разпо-
лагат в графичния прозорец на Solid 
Edge за редактиране или вмъкване в 
асемблирани модели. 

Нови инструменти за миграция над-
граждат вече съществуващия набор 
инструменти за импортиране на CAD 
данни от други продукти. Solid Edge ST 
8 наследява автоматично SolidWorks 
3D модели. Новата версия предлага 
автоматизирано наследяване и на 
SolidWorks чертежи. Така, асоциатив-
ността между SolidWorks 3D модели и 
чертежи вече може да бъде прехвър-
лена директно в Solid Edge. 

Нов, надежден инструмент за експорт 
от Solid Edge 2D към AutoCAD®, гаран-
тира без проблемното прехвърляне 
на Solid Edge чертожни елементи към 
AutoCAD. 

Наред с това, Solid Edge ST9 предос-
тавя лесен достъп до 2D проекти, 
създадени в новообявения от Siemens 
софтуер - Catchbook ™  - за бързо съз-
даване на 3D модели и професионал-
ни инженерни чертежи от скици.

В областта на моделирането и кон-
струирането, Solid Edge ST9 въвежда 
редица нови функции и подобрения, 
вкл. бързо генериране на копия, асо-
циативно регенериране на повърхни-
ни при синхронно редактиране, нови 
операции в режим на multibody кон-
струиране, блокове и текст в скиците, 
solid sweep операция и изтегляне по 
спирала, нови операции за 3D печата-
не и още много други.

Solid Edge ST9 е насрочен за доставка  
при потребителите  през това лято. За 
повече информация, посетете: www.
siemens.com/plm/st9 .
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Адрес:
1797, София, бул. „Климент Охридски” № 8, 
бл. 3 на ТУСофия, офис 3221
Телефон              02/ 965 25 74
Телефон/Факс     02/ 965 25 74
email              cadlab@tusofia.bg 
                                 http://www.3clab.com 
Ръководител: 
доц. др инж. Георги Тодоров
За контакти: 
тел.: 02/965 25 74; email : gdt@tusofia.bg
Година на основаване: 
1990 г.
Брой служители:
Екипът на Лабораторията включва трима 
доктори, изявени специалисти в областа 
на CAD/CAM/CAE, и седем дипломирани 
магистри.
Дейност:          
За своите клиенти и партьори, екипът на 
лабораторията осигурява инженеринг 
и консултации при развитие и усъвър
шен  стване на нови продукти, тяхното 
про    тотипиране и индустриализиране, с 
цел бързо и ефективно реализиране на 
нови идеи и съкращаване на времето за 
достигане до пазара. 
Дейността ни включва концепиране, проек
тиране, моделиране, инженерни анализи и 
оптимизация, прототипиране и създаване 
на интерактивна техническа документация, 
както и повишаване на професионалната 
квалификация в областта на CAD/CAM/
CAE технологиите. Лабораторията успеш но 
участва, като партньор на фирми и пре
дпри ятия, в подготовката и изпъл не ни ето на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BULGARIAN 
BUSINESS SYSTEMS Ltd.

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

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

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

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

БУЛТРАФ ООД BULTRAF LTD.
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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 57
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.
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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БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ 
ТЕХНИКА ЕООД

BIURO ZA RAZWITIE  
TECHNIKA LTD

Address:
1517, Sofia, 2ZH, Vitinya
Phone: +359 2 955 40 55
 Phone/Fax:  +359 2 955 40 90
GSM: +359 888 55 89 01
e-mail:   office@brtechnika.com
www.brtechnika.com

Executive:
Antoaneta Gentscheva

Contact:
Antoaneta Gentscheva
antoaneta.gentscheva@boschrexroth.bg

Plovdiv 4000, Kuklensko shotte 57
Tel.: +359 032 670 683

Varna 9009, Business Park Varna, Building B1 - Ground 
floor
Tel.: +359 879 087 616 

Gabrovo 5300, Al. Stamboliiski 17
Tel.: +359 885 312 457
Established:
2002

Business:
Sales and manufacture of industrial products and 
complex solutions in the field of automation:
HYDRAULICS: Axial piston pumps and motors. Gear 
pumps with internal and external gearing. Gerotor 
Pumps, Vane Pumps, Radial Piston Pumps, Electro-

hydraulic pumps. External gear motors, Radial Piston 
Motors. Hydrostatic drives. Mill type cylinders, Tie 
rod cylinders. All types of valves for industrial and 
mobile machines. Electric driven proportional and 
servo elements. Hydraulic power units. Hydraulic 
accumulator stations. Filters - ventilation, return 
line, inline, duplex, block mounting. Filter systems, 
elements and accessories.
PNEUMATICS: Piston rod cylinders, Rodless cylinders, 
Rotary actuators, Valve systems, Directional valves, 
Flow and check valves. Pneumatic shock absorber. 
Gripper and vacuum technology. Proportional and 
vacuum equipment. All types of valves and central 
power supply blocks with electronic control. Air 
preparation equipment. 
LINEAR MOTION AND ASSEMBLY TECHNOLOGY: Ball 
rail systems, Roller rail systems. Linear bushings and 
shafts. Ball screw assembly, Planetary screw assembly. 
Linear motion systems, Aluminum profile system, 
Transfer systems, Chain conveyor systems, Manual 
production system.
PRODUCTION: Design and manufacture of ergonomic 
workstations, transport systems, hydraulic systems, 
hydraulic power units and cylinders, automated machines 
and modular systems. Custom solutions in the filed of 
assembly technology, automation, factory workspaces.
SERVICE: BOSCH REXROTH AG Certified Service Center. 
Service of hydraulic pumps, motors, power units 
and systems, hydraulic and pneumatic cylinders. Oil 
filtration and measurement. Custom training courses 
on hydraulics.

Company relation:
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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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

·

·

·

·

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
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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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ГАЛИКА – клон АД 
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

·

·

·

·

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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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, „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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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.



144 139

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:  shell.lubricants@kavenorbico.bg
www.orbico-shelllubricants.bg

Ръководител:
Александрина Маринова

За контакти:
Боян Тодоров; Петя Дончева

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:  shell.lubricants@kavenorbico.bg
www.orbico-shelllubricants.bg

Executive:
Alexandrina Marinova

Contacts:
Boyan Todorov; Petya Donchevaa

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:
София 1715, Младост 4 
Ул. “Александър Паскалев”, Битов комбинат, ет.2  
Тел./факс: 02/ 974 51 96, 974 43 24
E-mail: comicon@comicon.bg  
Web: www.comicon.bg  
Ръководител: Александър Савов 
Предмет на дейност:
Индустриална автоматизация.
Разработка и производство на ZigBee и EnOcean 
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: 
Sofia 1715, Mladost 4 
Alexander Paskalev str., Bitov combinat, fl.2  
Tel./ fax: +359 2/ 974 51 96, 974 43 24
E-mail: comicon@comicon.bg  
Web: www.comicon.bg

Executive: Alexander Savov

Scope of activity:
Industrial Automation.
Development and production of ZigBee and EnOcean 
wireless communication products, gateways,  embedded 
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



165160
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 JSC

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

Ръководители:
Атанас Танчев – Изп. директор

За контакти:
Соня Пеева – Координатор Търговски процеси и 
анализи

Година на основаване:
1999

Брой служители:
197

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;
• Осветление;
• Електроматериали

Инженеринг ЕАД - комплексно 
електрообзавеждане и автоматизация на 
обекти
Производство на: 
• Електрически табла 
• Бетонови комплектни трансформаторни подстанции 
(БКТП)
• Инверторни станции за ФЕЦ
• Комплектни разпределителни устройства (КРУ 24kV)
• Разпределителни шкафове

Филкаб Солар ООД – цялостно изпълнение 
на проекти в областта на  възобновяемите  
енергийни източници  
Проектиране, доставка на оборудване и 
инсталиране на:
• Фотоволтаични модули,
• Носещи конструкции,
• Инвертори и инверторни станции,
• Комплектни разпределителни уредби и станции,
• Контролери и зарядни устройства,
• Акумулаторни клетки и батерии,
• Електрически табла,
• Кабели ниско, средно и високо напрежение,
• Кабелни аксесоари,
• Мониторингови системи,
• Метеорологични станции
• Инструменти и измервателна техника.

КЛОНОВЕ И БАЗИ 
8000 Бургас, ул. ”Одрин” № 7
тел.: (056) 813 335, 338
e-mail: burgas@filkab.com

9000 Варна, ул. ”Акад. Курчатов” № 1
тел.: (052) 508 181; 557 703
e-mail: varna@filkab.com

5000 Велико Търново, ул. ”Славянска” № 2А
тел.: (062) 638 018
e-mail: v.turnovo@filkab.com

7003 Русе, бул. ”Тутракан” № 22
тел.: (082) 846 212, 213
e-mail: ruse@filkab.com

1220 София, ул. “Илиянско шосе” № 1
тел.: (02) 936 60 31
e-mail:  sofia@filkab.com

8800 Сливен, ул. “Банско шосе” № 11 А
тел.: (044) 625 495
e-mail:  sliven@filkab.com,
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ФИЛКАБ АД FILKAB JSC

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 – Business Development and Analysis 
Coordinator

Established:
1999

Staff:
197

Scope of activity - Electrical equipment and complex 
solutions 
Delivery, distribution and sales of:
• Cables and wires;
• Cable accessories and instruments;
• Electrical equipment and automation devices;
• Transformers and equipment;
• Lighting equipment;
• Electrical installation materials;

Engineering Ltd. - Complete electrical equipment and 
automation of projects  
Production of:
• Electrical switchboards
• Concrete Complete Transformer Substations
• Inverter stations for PVPS (Photovoltaic Power Station)
• Complete Distribution Stations 24kV
• Distribution switchboards

Filkab Solar Ltd. - complex services and turn-key 
solutions for PV projects in the shere of Renewable 
Energy Sources (RES).  
Delivery, installation and maintenance of:
• Photovoltaic modules 
• Mounting systems
• Inverters and inverter stations 
• Complete concrete transformer stations and distribution 
substations 
• Controllers and chargers
• Rechargeable cells and batteries 
• Electrical switchboards
• Cables low, medium and high voltage 
• Cable Accessories, 
• Monitoring systems 
• Weather stations 
• Tools and measuring equipment. 

BRANCH OFFICES
BG 8000 Burgas, 7, Odrin Str.
tel: +359 (56) 813 335, 338
e-mail: burgas@filkab.com

BG 9000 Varna, 1, Acad. Kurchatov Str.
tel.: +359 (52) 508 181; 557 703
e-mail: varna@filkab.com

BG 5000 Veliko Turnovo, 2A, Slavianska Str.
tel.: +359 (62) 638 018
e-mail: v.turnovo@filkab.com

BG 7003 Rousse, 22, Tutrakan Blvd.
tel.: +359 (82) 846 212, 213
e-mail: ruse@filkab.com

BG 1220 Sofia, 1, Iliyansko Shosse Str.
tel.: +359 (2) 936 60 31
e-mail: sofia@filkab.com

BG 8800 Sliven, 11 A, Bansko Shosse Str.
tel.: +359 (44) 625 495
e-mail: sliven@filkab.com,
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ÑÚÇÄÀÄÅÍÈ ÇÀ ÈÇÊËÞ×ÈÒÅËÍÀ 
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ È ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ 
ÍÀÄÅÆÄÍÎÑÒ. ÒÎ×ÍÎ ÊÀÊÒÎ È ÍÀØÈÒÅ 
ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ ÑÌÀÇÎ×ÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÇÀ 
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÍÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

HYDRAULIC ELEMENTS & SYSTEMS PLC

MANUFACTORING HYDRAULIC CYLINDERS OF ALL TYPESMANUFACTORING HYDRAULIC CYLINDERS OF ALL TYPES

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

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

Îðáèêî Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, Äèñòðèáóòîð íà Shell Lubricants çà Áúëãàðèÿ
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