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- Бихте ли ни разказали 
за най-предизвикателния 
проект, който спечелихте 
тази година?
Спечелихме един голям 
проект в Сърбия за фир-
ма Хемофарм – най големи-
ят производител на лекар-
ства в Сърбия. Тя е част от 
германски холдинг, които 
притежава производствени 
предприятия за лекарства.
Реално инвестицията е нем-
ска. Намира се в район бли-
зо до Румънската граница, 
в градчето Връшац. Проек-
тът е интересен по няколко 
причини. Беше подготвена тръжна процедура, в която 
участваха предимно международни фирми и съм горда, 
че ние го спечелих ме. Участваха четири от най-големи-
те производители на стелажи в света, и няколко фир-
ми, опериращи на сръбския пазар. Конкуренцията беше 
наистина сериозна. Тя не беше само по отношение на 
цена, оценяваха техническото решение и опита на кан-

СТОРАКТ БГ реализира мащабен  
и сложен проект в Сърбия

дидата, който трябваше да е доказан. Мисля, че избраха 
нас заради оригиналното решение, което предложихме. 
Помещението вече съществуваше и конвенционалните 
стелажни системи трябваше да бъдат заменени с други, 
които да увеличат капацитета на склада. С помощта на 
мобилни стелажни системи го удвоихме. Налични бяха 
1500 палетни места в „ широки коридори”, ние постиг-
нахме 4200 с уплътняване на всички свободни простран-
ства. Това беше първата фаза, която реализирахме за 
осем седмици, което за нас бе голямо предизвикател-
ство.Това не е само монтаж на стелажите, а и поставяне 
на релси, които се вкопават в пода, вграждане иокабе-
ляване на мобилни бази, тъй като върху тях има монти-
рани двигатели, за да могат да се движат плавно. А също 
така въвеждане в експлоатация, обучение на персонала 
и др.. Бяхме притиснати от времето до неузнаваемост. 
Срокът за изпълнение на задачата беше осем седмици, 
като се започне от разглобяване на наличните стелажи 
до въвеждане на новото съоръжение в експлоатация. 
Такъв проект за такъв срок изпълняваме за първи път. 
Тъй като помещението беше съществуващо, беше необ-
ходимо да не се отнема от височината му. Конкуренти-
те предложиха да се монтират релсите на пода и да се 
налее бетон до горния им ръб. Това щеше да отнеме 15 

Надежда Благоева – ръководител на конструктивния отдел на фирма 
СТОРАКТ БГ
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STORACT НАЙ - ВАЖНИ СА ИНОВАЦИИТЕ

Каква беше изминалата година за STORACT? 

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

Как успяхте да постигнете този ръст?

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

Интервю с  Христо Урумов – управител

                     Надежда Благоева – отдел проектиране

                     Павел Крумов – отдел монтаж и сервиз

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

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

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

Х. У. Има проекти, които в България може да реализира 
само STORACT. Пример за това е проектът, който осъще-
ствихме за компанията Coca - Cola, така наречената 
SHUTTLE система. Такава система у нас вероятно би ха 
успели да изградят още една или две фирми, но Кон-
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см. от височината на помещението, което не се хареса 
на клиента. С нашите партньори от Италия успяхме да 
изработим такива релси, които да вградим в самия под. 
Успяхме да не губим никакви разстояния, спестихме 
всички мокри процеси и те бяха сведени до изрязване 
на канали в пода, вкопаване, замонолитване и фини-
ширане. Всичко беше извършено много прецизно. Това 
беше една от идеите, с които спечелихме одобрението 
на възложителя. Втората причина – голяма делегация от 
тях посети наши клиенти и складове, които сме изгра-
дили, като условието беше те да са били в експлоата-
ция повече от две години. От разговори с наши клиен-
ти, които вече използват подобни системи, членовете на 
делегацията се почувстваха по - спокойни за инвестици-
ята си. Успяхме да ги убедим в нашите възможности. До-
говорът беше подписан през април, приключихме в на-
чалото на юни. Сега ни очаква втора фаза - 2800 палетни 
места и ще стартираме в началото на декември. Пак за 
същата фирма и пак при същите условия. Ключовите 
моменти бяха: сериозната тръжна процедура, доброто 
техническо решение и доказания опит. Приемането на 
подобни проекти у нас, обикновено, става с решение на 
собственика на компанията и логистик мениджъра. При 
спечеления и наполовина реализиран, проект фирмата 
е много голяма, присъстваха представители на различ-
ни отдели и ни задаваха много въпроси от най-различ-
ни области. На всяка среща присъстваха минимум по 15 
души от тяхна страна. Тежестта за вземане на решението 
падна върху повече хора. За нас това беше много инте-
ресно и голямо предизвикателство. Опитът, най – вече, 
ни помогна да се справим с тази задача. Много съм бла-
годарна на нашите клиенти, които са ни имали доверие 
през годините, за да маже сега да ни се доверя големи 
мултинационални компании. Това ни дава самочувствие, 

подплатено от нашите знания, труд и възможности на 
база реализирани проекти.

- Каква беше годината за Вас?
Лично за мен това е най-интересната година след 2008 
г., когато завършихме напълно автоматизирания склад 
за БЕЛА България. Реализирахме големи, важни и ма-
щабни проекти, както за нашата компания, така и за кли-
ентите, които са ни избрали за партньор.

- Какви са очакванията Ви за следващата година?
Трудно ми е да отговоря. Българският пазар за мен е не 
предсказуем. Работим с големи фирми опериращи на ев-
ропейския пазар и при тях нещата са по предвидими. Зна-
ем, че сме ангажирани следващите шест месеца до една 
година. Бизнесът у нас е много чувствителен към полити-
ческите промени. Да се прави бизнес в България е много 
трудно. Няма място за малки фирми, което е лошо.
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-  Бихте ли споделили с нас някои по - интересни про-
дажби реализирани в България?
Тази година, няколко добре работещите фирми прояви-
ха интерес към внедряване на някакъв вид автоматиза-
ция и полуавтоматизация на производствения процес. 
Реализирахме шест машини KARDEX. Това са машини 
за съхранение на дребни стоки или детайли, като може 
да се използва цялата височина на помещението. Тя се 
вгражда в производството и става част от него. Малко са 
клиентите, които я използват за складиране на изделия. 
Тя е много полезна в производството. Може да побере 
множество малки и скъпи детайли. Автоматично може 
да подаде необходимия детайл в необходимия момент. 
Продуктите в нея са защитени от посегателства и човеш-
ки грешки. Продадохме машини на КОМЕЛ СОФТ МУЛ-
ТИМЕДИЯ ЕООД,КНАУФ БЪЛГАРИЯ, ХЕС/ Ямбол/, ФИЛ-
КАБ/ Пловдив/. Радваме, че това става в България и се 
надявам, че ще се развиваме в тази посока. Показателно 
е че все повече мениджъри обръщат внимание на авто-

матизацията. Отзивите от машините са много добри и 
клиентите ни възнамеряват при първа възможност да 
си закупят и още такива. Ценовия диапазон е доста ши-
рок. Работим с конфигуратор, щом получим задание до 
3 дни сме в състояние да изготвим точна оферта. 
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но затруднява обработката на товарите, дакато втората 
позволява свободна работа в тунела. Системата прави 
по сигурни товароразтоварните дейности, защото 
субективния фактор е сведен до миниму и скоростта на 
работа се увеличава. Самите системи също поевтиняват 
с течение на времето. Убедена съм, че системата има 
бъдеще и затова лидерите на пазара за складови системи 
я предлагат, като разработват собствени колички. Преди 
години се залагаше на изцяло автоматизирани системи, 
докато днес се търси баланс, човешкия фактор не се 
изключва напълно. Вече говориме за полуавтоматизация. 
SHUTTLE количката ни позволява точно това - автомати-
зираме процеса вътре в самите стелажни клетки, като 
същевременно се запазва присъствието на оператора 
извън тях. 

Защо се прави това?

Н.Б. Първо защото инвеститорите правят много по-се-
риоз ни разчети на парите, които харчат. Един авто ма -
тизиран склад преди, при онова потребление, ко  ето 
имаше, си е връщал инвестициите за две - три го ди-
ни, сега това става за пет - шест. Финансистите ве че 
търсят по-бърза възвръщаемост на парите си и по-
луав томатизирания склад е едно оптимално решение. 
Второ - моето лично мнение е, че пълната автаматизация 
означава доста хора да останат без работа. Това също не 
е добре, защото свива потреблението допълнително. Не 
бива непрекъснато да мислим как да изключим човека, 
защото изключвайки човека, ние изключваме един ре-
сурс, който пазарува, и така ще се свие потреблението.

Кое беше специфичното при осъществяването на 
монтажа на проекта Coca - Cola?

П.К. Това са три отделни блока всеки, от които с капацитет 
1500 палетни места, височината е 10,5 метра, шест нива с 
дълбочина 18 палетни места. От самото начало разделих 
проекта условно на   “хардуерна “ и “софуерна“ част. От 
едната страна са металните конструкции, които добре 
познаваме, а от другата електрониката, която беше мал-
ко чужда за нас. За да се запознаем с нея изпратихме 
нашия сервизен инженер на обучение в Испания. За 
два десетина дни се запозна подробно със системата и 
разгледа няколко готови обекта. 
Идеята при монтажа беше блоковете да се пускат после-
дователно. За всеки от тях бяха предвидени по две 
седмици за монтаж, които ние спазихме. Всяка маши на 
има собствено дистанционно управление. Всеки опера-
тор премина съответното обучение. Склада работи от 
началото на декември и вече е натоварен на 100 %. Той 
беше монтиран от 10 човека и един сервизен инженер, 
който ръководеше проекта. 

Какво беше специфичното при проекта HAYAT ?

П.К. Проекта беше разделен на три части, както спомена 
г-н Урумов. По него работиха турска, испанска и нашата 
бригада. Бяхме 25 човека, работихме три месеца, без 
да се прибираме до България, с един почивен ден в 
сед мицата. В групата имаше и един геодезист, който се 
грижеше за измерванията, кранист и двама мотокаристи. 
Започнахме нашата част на една гола бетонна плоча. С 
доста трудности и при доста тежки условия. Нашият екип 
издържа до край. Завършихме изпълнението на нашата 
част от обекта в срок. Бяхме успели да предвидим почти 
всички проблеми и бяхме подготвени. 
Повечето хора, които участваха в изграждането, бяха 
ра ботили и по други наши проекти, така че вече имаха 
необходимия опит и квалификация. Проекта за склада на 
БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ, който реализирахме през 2007 г., беше 
за нас един “тренировъчен лагер”, през който преминаха 
всички наши монтажници.

Какво бихте казали в заключение на нашия 
разговор?

Н.Б. Това, което мога да кажа, е че вече няма лесни неща. 
Участваме в по-големи и по-мащабни проекти. 
П.К. Лесните са ни скучни. Правим ги машинално и с не 
особено желание. Когато има нещо ново и проблемно е 
по-интересно.
Н.Б. Ние се учим, когато срещнем по-труден, по-сложен, 
по-обемен проект.
П.К. Когато има движение се събужда детско то у нас и ни 
е много интересно.
Н.Б. Известно е, че нашият пазар е най-бедният в Европа 
и търсени са максимално евтините стелажни системи, 
които са и най-прости. Ние не се заблуждаваме, а просто 
се радваме, когато се появят големи клиенти, които имат 
бюджет за изграждане на модерен склад, и ни дават 
възможност да участваме в реализирането му.
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