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Българска асоциация на електротехниката и електрониката
(БАСЕЛ) е сдружение с нестопанска
цел, в което членуват български и
чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности
в областта на електротехниката и
електрониката, както и в съпътстващите ги производства, дейности и
услуги.
БАСЕЛ е учредена през 1994 г. и е
национално представителна организация на бранша „Електротехника и електроника“. В асоциацията
членуват 57 български и чуждестранни компании, чиито общ брой
служители възлиза на около 10 000
души. Фирмите членове на БАСЕЛ
осъществяват своята дейност в
следните направления:
• Производство на изделия от електротехниката и електрониката
•И нженерингова, консултантска и
развойна дейност
•Р емонтна дейност, т ърговия и
услуги
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Цели на БАСЕЛ:
•да представлява и защитава интересите на своите членове пред трети
лица, в това число пред държавни,
обществени, синдикални и международни органи и организации като
национално представително сдружение на работодателите от бранш
„Електротехника и електроника“;
• д а популяризира в страната и в
чужбина технологичните и производствени възможности на своите
членове;
• да съдейства на своите членове за
намиране на бизнес партньори и
навлизане на нови пазари;
• д а подпомага своите членове за
повишаване на тяхната конкурентоспособност и на технологичното
им ниво;
• да съдействува за привличането на
чуждестранни инвестиции в бранша и да стимулира създаването на
смесени предприятия, кооперирани производства и други форми
на икономическо сътрудничество.

1000 Sofia, 16, Sveta Nedelya Sq., 6th Floor, Office 9, Tel.: +359 2 963 3532,
Mob.: +359 896 778 070, E-mail: basel@basel.bg, Website: www.basel.bg

Bulgarian Association of Electrical
Engineering and Electronics
(BASEL) is a non-profit association
that includes Bulgarian and foreign
legal entities and individuals engaged
in activities in the field of electrical
engineering and electronics as well
as in related industries, activities and
services.
BASEL was established in 1994 and is a
nationally representative organization
of the branch „Electrical Engineering
and Electronics“. The association has
57 Bulgarian and foreign member
companies with a total number of employees of about 10 000 people. The
member companies of BASEL perform
their activities in the following areas:
• Production of electrical and electronics products
• Engineering, consulting and development
• Repair, trade and services
Objects of BASEL:
• to represent and protect the interests
of its members before third parties,

including before state, public, trade
union and international bodies and
organizations as a national representative association of employers
from the electrical and electronics
industry;
• to promote the technological and
production capacity of its members
inside the country and abroad;
• t o assist its members in finding
business partners and entering new
markets;
• to support its members to increase
their competitiveness and their technological level;
• to attract foreign investments in the
branch and to stimulate the creation
of joint ventures, joint manufacturing and other forms of economic
cooperation.

5

СЪДЪРЖАНИЕ
МНЕНИЯ НА ВОДЕЩИ
СПЕЦИАЛИСТИ
Ако държавата не подкрепи
създаването на фирмени иновативни
центрове, тя ще остави индустрията
на произвола на съдбата
Разговор с г-жа Мариана Печеян,
Управител на ВСК Кентавър
14
Нашите клиенти са наши партньори, с
които се развиваме съвместно
Разговор с г-н Петко Денoв - Търговски
и оперативен директор на ЕАЗ ООД,
гр. Пeрущица 
20
ПАНДЕМИЯТА: ПРОБЛЕМ ИЛИ ШАНС ПРЕДСТОИ ДА РАЗБЕРЕМ
РАЗГОВОР С Д-Р КЛАУДИА ШВАМБЕРГЕР
- УПРАВИТЕЛ НА РЕЗБОНАРЕЗНИ
ИНСТРУМЕНТИ ГАБРОВО ЕООД 
28
Обичаме предизвикателствата
Разговор с г-н Емил Николов
изпълнителн директор на „АК
Електрик “ АД гр. Радомир и „АК
Пластроник“ АД гр. Велико Търново 32
Тук сме, за да останем 
Разговор с г-н Дамян Атанасов мениджър международни клиенти в „АДН
инструменти и аксесоари“ ЕООД  40
Недооценяването на дигитализацията
може да се окаже пагубно
Разговор със Спасена Генчева,
управител на „Хайкад Инфотех“  46

КОНСУЛТАНТСКА И
СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Новите предизвикателства пред
производителите на машини Предстои Регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно
машиностроителните изделия  54
ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И
ТЕХНОЛОГИИ
Предимствата на модулните системи 62
Швейцарска семейна компания
решава проблемите с почистването и
полирането66
JUNGHEINRICH ЕЛЕКТРОКАРИ – ЧЕЛНИ
70
ЕЛЕКТРО-ВИСОКОПОВДИГАЧИ 
Дигитализация на производството от
Siemens Digital Industries Software и
СпейсKад ООД 
72
Schneider Electric представя
mySchneider: напълно
персонализирано и централизирано,
изцяло дигитално, приложение за
76
своите клиенти и партньори 
Дезинфекционни системи 
78
EWON РЕШЕНИЯ 
86
МАШИНИ ЗА ПОСВЕТЕНИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ90
Всичко, от което се нуждаете, е... Атлас
Техник! 
96
ИНДЕКС НА КОМПАНИИТЕ98

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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АКО ДЪРЖАВАТА НЕ
ПОДКРЕПИ СЪЗДАВАНЕТО
НА ФИРМЕНИ
ИНОВАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ,
ТЯ ЩЕ ОСТАВИ ИНДУСТРИЯТА
НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА

РАЗГОВОР С Г-ЖА МАРИАНА ПЕЧЕЯН, УПРАВИТЕЛ НА ВСК КЕНТАВЪР
- Кои са големите Ви клиенти,
все още ли работите основно
за американската компания
Кенаметал и как се развива това
партньорство?
ВСК Кентавър е най-големият
поддоставчик на компанията
Кенаметал, а всички машиностроители
знаят, че това е вторият по големина в
света производител на металорежещи
инструменти. Три са фирмите в света
с най-голям относителен дял на
производство в този бранш, това са
Сандвик, Кенаметал и Искар. През
2005 г. ние сключихме договор с
американската фирма Кенаметал и
досега работим с нея. Като фирма
производител, инвестирахме над 60
млн.лв. в нови машини и технологии
до този момент.
Вече работим с Валтер и с други
компании от бранша. Над 90% от
производството ни е за износ. За
нашият пазар остава много малко,
защото българинът е свикнал да
купува от чужди компании. Фирмите
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предпочитат ние да го произведем,
то да обиколи света и да дойде
в България под друга марка и на
друга цена. Българинът не обича
българското, казано в прав текст.
Това нас не ни притеснява, защото
имаме сигурен партньор, от който
регулярно си получаваме поръчките и
плащанията.
- Как се справихте с
предизвикателството, да
отговорите на високите изисквания
на големите компании?
След като вече бяхме обновили нашия
машинен парк и въвели съвременните
технологии ние усвоихме много нови
изделия, което от своя страна наложи
необходимостта от разширяване
на системата за управление на
процесите, пряко свързани с
производството. До този момент
имахме система за управление на
складовото стопанство и финансите,
но нарастналият обем поръчки от
нашите основни партньори изискваше

нов подход, за да избегнем евентуален
хаос в производството.
- Как решихте проблема с
управлението на производствените
процеси?
Решихме да въведем съвременна ERP
система и направихме проучване
коя система е най-подходяща за нас.,
които сме ангажирани по-скоро в
изработването на средно серийни
партиди от инструменти. Насочихме
към стандартен вид система за

управление на процесите, а не
специално разработена за нас. Но найважно беше да се избере подходящата
фирма, която да внедри тази система.
Избрахме системата Навижън на
Майкрософт, която е много подходяща
за средно големи компании, която
внедрихме успешно през 2013 г.
Благодарение на нея информацията
беше организирана така, че да имаме
пълна проследимост на процесите,
които протичат в нашия завод.
Първоначално се фокусирахме
върху съдаването на необходимите
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справки и документи, за да създадем
прецизен документооборот. Системата
ни помогна да оптимизираме
складовите наличности от суровини,
приложението на обработващите
инструменти и да съкратим сроковете
на доставка. ERP системата е
изключително важна за определяне и
на себестойността на едно изделие.
Ние сме голям производител на
металорежещи инструменти, но
от друга страна самите ние сме и
голям консуматор. Обработващите
инструменти заемат голям голям дял
от себестойността на нашите изделия
и затова ние работим изключително
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много по тяхното стройно управление.
Светът сега основно търси бърз срок на
доставка, а не само добро съотношение
качество - цена. Най-важният фактор
за успех, който дава конкурентно
предимство, вече е срокът на доставка и
ние успяваме да го съкратим с помощта
на ERP системата. Тя осигурява също и
мониторинг в реално време, което дава
възможност всяка една машина да бъде
проследена, колко време работи и каква
е причината за престоя и т.н. Системата
дава и предимство при управлението
на брака, което е много важно. Може да
се проследи как се случва той – къде,
при кои операции, машини и да бъде

изчислен като разход, а в последствие
и минимизиран. Това спестява средства
на производителя, включително за
отстраняване на текущи аварии и
профилактика на машинния парк или
машините в престой. В комбинация
със системата за енергиен мониторинг
всичко това позволява пълноценно
да използваме производствения си
капацитет, да занижим разходите за
единица продукция.
Системата Навижън, която
използваме, води до видими
резултати, което ни стимулира да
работим за ускорена дигитализация,
роботизация на процесите и
навлизане в Индустрия 4.0,а с това
да пестим време и да произвеждаме
повече.
- Как виждате бъдещето?
Държавата трябва да осъзнае, че за да
се развиват експортно ориентираните
фирми и да могат да разширяват
своите производства, те се нуждаят
от нейната намеса, чрез финансово
подпомагане за създаването на
иновативни центрове вътре в
самите фирми. Това е пътят. До този
момент тя създава само регионални
центрове. Ако държавата не подкрепи
създаването на фирмени иновативни
центрове, тя ще изостави индустрията
на произвола на съдбата.
- Фирмите не създава ли сами
иновативни центрове?
Ние го правим, но не до степен, която
бихме желали. Това е една много

тежка и непосилна задача, зависеща от
възможностите на фирмата. В момента
аз например предпочитам да давам
високи заплати, за да мога да задържа
служителите си. Всяка една фирма
си има собствена политика, но без
иновативни центрове трудно ще може
да се излезе на външните пазари с
крайни изделия. Ние не спираме да се
опитваме, но тук очакваме държавата
да помогне.
До сега тя подпомага единствено
развитието на регионални иновативни
центрове. Това според мен е
неефективно. Фирмите не могат да
участват общо, защото всяка от тях
има различна материална база,
различен предмет на дейност и
различни потребности.
Подобен проект трябва да е
дългосрочен. Европейските проекти
са краткосрочни, за срок от 2-3
години и след приключване на
финансирането всичко се разпада.
Важното е да се усвоят едни пари,
след което никой не се интересува от
резултатите.
- Разработвате ли нови продукти?
Разбира се. Произвеждаме и
специални продукти по документация
и изисквания на клиента, но това
не е достатъчно, целта ни е да с
помощтта на тези вътрешно фирмени
иновативни центрове да наблягаме на
развойната дейност.
- Как Ви се отрази пандемията от
Ковид 19?
Голяма част от фирмите, особено
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тези от машиностроенето, имат голям
спад. Ние също имаме спад от 30% на
производството и на поръчките. Това
се отрази негативно на компанията
ни, но благодарение на това, че
ползвахме мярката 60/40, успяваме
да се справяме с кризата. Много сме
доволни от тази мярка. Получаваме
плащанията своевременно и тази
помощ е изключително важна за мен
като работодател, който осигурява
високи заплати на работниците си.
- Колко човека сте? Търсите ли
нови хора и как успявате да ги
привлечете?
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В момента в производството
работят 260 човека. В последно
време се наблюдава стабилизиране
обема на поръчките. Разширяваме
нашето производство и ни трябват
още хора, поне 20 души за една
допълнителна смяна. Имаме нужда
както от средни специалисти,
така и от високо квалифицирани
кадри, които вече много трудно се
намират. Собствената ни програма
за подготовка и дуално обучение
съвместно с Професионалната
гимназия по икономика „Рачо
Стоянов“ – Дряново позволява да
приемаме ученици още от седми клас
със специалност „Машини и системи с

ЦПУ“. Оказахме сериозна подкрепа на
учебното заведение, както и то на нас.
Гимназията също участва в различни
проекти за оборудване на кабинети и
др., нещата вървят в добра посока.
- Какво бихте казали в заключение
на нашия разговор?
Не ни очаква хубаво бъдеще, ако не
се промени държавната политика
спрямо фирмите в индустрията.
Спрени са всички проекти за
финансиране. Основната част от

европейските средства се насочват
към финансови инструменти. Защо
се прави това, след като банките ни
разполагат със свободни пари? Реално
средствата трябва да се насочат към
бизнеса, към индустрията, но не под
формата на кредити, а на грантове
и за иновативни центрове. Това
трябва да прави държавата. Ако не,
индустрия в България няма да има.
Машиностроенето е скъпо занимание,
най-вече защото липсват подготвени
кадри.
https://kentavar.com/
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НАШИТЕ КЛИЕНТИ
СА НАШИ
ПАРТНЬОРИ,

С КОИТО СЕ РАЗВИВАМЕ СЪВМЕСТНО
РАЗГОВОР С Г-Н ПЕТКО ДЕНOВ - ТЪРГОВСКИ И ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР НА
ЕАЗ ООД, ГР. ПEРУЩИЦА
Г-н Денов, представете ни накратко
историята и развитието на Вашето
предприятие?
Заводът е основан 1967 г. като
част от Стопанско обединение
Електроапаратурни заводи. В
него са били включени доста
предприятия пръснати из цяла
България. В гр. Перущица е било

дислоцирано асемблирането на
готовите изделия, компонентите
за които, са били произвеждани
в другите заводи, и навремето са
работили около 800 човека. След
1989 г. заводът се разпада, извършва
се приватизация, и почти всички
заводи от Стопанското обединение
биват унищожени и изчезват. Този
Г-н Петко Денов живее в гр. Пловдив и е на
41 години, женен с три деца. Завършил е
механотехникум гр. Пловдив със специалност
„Ремонт и експлоатация на самолети“ след,
което в Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“ със специалност „Маркетинг“.
Целият му трудов стаж до сега е преминал
в промишлеността. Работил е в различни
компании. Търговски директор в БулармексИК АД - производител на промишлена и
енергeтична арматура за високо налягане. Бил
е във Фирма Ер Ликид България ЕООД световен
лидер в производството и дистрибуцията
на технически и медицински газове, където е
отговарял за региона на югоизточна България
като регионален мениджър. В ЕАЗ ООД постъпва,
като Търговски и оперативен директор
преди четири години. През 2018 година, в
предприятието се създава нов управленски екип.
Привлича го възможността да работи в екип с
млади амбициозни специалисти, което му дава
възможност за развитие.
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завод успява да го спаси г-н Павел
Накев с екип от дългогодишни
служители на забода. Те успяват да го
спасят, а впоследствие да го развият.
В момента е частна собственост.
През 2018 година се създава нов
управленски екип от млади и
мотивирани специалисти и инженери.
От тогава стартира и програма за
обновление базирана на фокус
върху – хора, процеси и технологии.
Започнахме с инвестиционният план
за предприятието. Инвестирахме
сериозно в инфраструктура. В
такава не беше инвестирано от 60
години, от както е създаден завода.
Под инфраструктура се разбира
реновиране на сградите, монтиране
на нови термопанели, климатици,
изграждане на нови складови
помещения за готова продукция и за

материали..
- Как си осигурявате работна ръка и
как успявате да я задържите?
Намираме се в зоната на гр. Пловдив,
която е гъсто населена от други
компании и конкуренцията за всеки
човек е голяма. Конкуренцията
ни за работна ръка с големите
международни компании е голямо
предизвикателство. Идеологията ни е,
че заплащането е важен и необходим
фактор, но не и достатъчен. Опитваме
се да въведем нова култура на работа,
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в която служителите са ядрото на
предприятието. Служителите са ни
най-ценния ресурс. За тях изградихме
фитнес център, футболно игрище,
тенис на корт, волейбол, зони за
почивка. Реновирахме тоалетните,
създадохме места за хранене, така че,
на хората да им е удобно и приятно
да работят, да идват с желание и
мотивация на работа. Да се чувстват
като важна част от предприятието.
Премахнахме дистанцията между
управленския екип и служителите.
Опитваме се да създадем едно голямо
семейство, в което всеки може да
разчита на своя колега, да споделя и да
получава подкрепа в професионален и
личен план.
- Колко души работят в завода сега?

22

В момента сме 110 човека. Преди
началото на Пандемията бяхме 40
души. В началото на 2021 г. бяхме 49,
назначили сме около 60 човека само в
рамките на година.
- На какво се дължи необходимостта
от назначаване на нови хора? Имате
ли ръст през последните години и на
какво се дължи той? Каква е Вашата
стратегия?
Пандемията от Ковид 19 през
последните 2 години, значително
промени пазарите и накара всички
компании в световен мащаб да
преосмислят стратегиите си за
управление. Един от факторите за
Европейските компании беше силната
зависимост от Китай. Кризата породена

от пандемията, доведе до забавяне
доставки на материали, суровини
и компоненти, което сериозно
забави развитието на европейските
компании. Диверсификацията на
риска наложи много европейски
компании да прехвърлят голяма
част от доставките си от Китай, към
Европа. Така тази криза се превърна
във възможност за много европейски
компании, в това число и на нашата.
Имаме бизнес взаимоотношения с
някои от най-големите компании в
бранша. С тях влезнахме в сериозни
преговори за значително увеличение
на производството. Много нови за нас
компании от Европа се свързаха с нас,
с желание да установим партньорства.
Търсенето се увеличи многократно.
Имаме възможност да умножим
многократно бизнесът си.
Въпреки това една от стратегиите ни
за управление е да имаме плавен ръст,
планиран и управляем, с минимален
риск и да осигурим високо качество. В
тези непредсказуеми пазарни условия,
според нас, всеки непремерен риск
с цел да се вземе максималното от
пазарните възможности с големи
инвестиции в необходимите ресурси, е
неорганичен ръст, които в дългосрочен
план е високо рисков. Ние сме избрали
постепенно и органично развитие,
със собствени инвестиции, което
ни осигурява не максимизиране на
пазарния потенциал, но оптимизиране
на нашите възможности да поемем
част от възможностите, но да осигурим
високо качество и предвидимост на
бизнеса в дългосрочен план.
- Как успявате да си намерите

служители, гр. Перущица не е
толкова голям?
Опитваме се да не се ограничаваме
само в рамките на града. Правим
кампании и в близките в региона
села и градове. Предизвикателствата
са огромни. Има липса на работна
ръка, не само на специализирана,
но и на работници, за които сме
готови да инвестираме в обучение и
специализация.
В разговорите си с мои колеги,
разбирам, че това не е само наш
проблем но и на пазара на работна
ръка в Пловдивска област като цяло.
- Опишете ни накратко Вашето
производство?
Имаме два типа производство. Едното
е стругово-автоматно. Машините, с
които разполагаме са стругове и фрези,
с помощта на които, произвеждаме
детайли от всякакъв вид метали по
поръчка на клиентите ни, с техен
дизайн и техни чертежи. Всъщност,
ние произвеждаме продукти на
нашите клиенти, съобразно техните
изисквания. Производството на
тези машини е серийно и за него ни
трябват подготвени специалисти. За
това, обучението е малко по-дълго,
когато наемем нов човек. Необходима
е техническа грамотност. Вторият
тип е разположено в други участъци,
където всеки може да работи, стига да
е сръчен, като заваряване, сглобяване
и др.. За това не са необходими
технически познания, а сръчност и
желание.
Произвеждаме и сглобяваме около
40 млн. изделия годишно. Работим за
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големи компании, като АББ, Фесто,
Шнайдер и др
- Вашите продукти само в заводи в
България ли се използват, или и в
заводи на други държави?
Изнасяме за цяла Европа. За част от
тези големи компании сме глобален
доставчик. Около 50% от бизнеса ни
е за износ – вътрешно общностни
доставки. Работата ни с големи
компании означава и спазването
на международните стандарти
и изисквания. Поддръжката и
въвеждането в производство на
международните стандарти изисква
сериозни инвестиции и ресурси.
Поддържаме четири ISO сертификата,
сертифицирани от ТЮФ Норд.
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Европейските ни партньори изискват
от нас да отговаряме на най-високите
стандарти за качество и процеси.
- Предлагате ли на пазара крайно
изделие, Ваша разработка?
Имаме крайно изделие. Предприятието
ни е разделено на две дивизии, както
споменах: едната е асемблиране на
детайли, което частично може да
включва наши изделия на стругови
детайли, метални части плюс детайли,
които ни възлагат клиентите. В този
отдел се произвежда изделието, което
е изцяло наше. Това са въздушните
пускатели. Това е единствената
електроапаратура изцяло наше
изделие, с наш дизайн, те са не повече
от 10% от нашето производство. Всички

останали изделия са автоматично или
полуавтоматично асемблиране на
детайли.
Считано от няколко месеца, търсенето
на въздушни пускатели силно нарастна.
Тъй като голяма част от нашите
конкуренти на пазара предлагат
основно китайска електроапаратура и
с нарушаване на веригата на доставки
от Китай, за нас се отвори възможност
да се възползваме от пазарния
вакуум. Колкото и да е малък делът
на нашето производство, продажбите
се увеличиха четири пъти, спрямо
продажбите ни от последните три
години.
Пускателят стартира асинхронни
електродвигатели. Почти всяка машина
и съоръжение в индустрията има такъв
въздушен пускател.
- Каква е спецификата на вашият
бизнес и имате ли възможност да го
аутсорсвате?
Както вече споменах има постоянен
натиск към нас да увеличим
производствените си мощности и да
поемем допълнителни поръчки.
Освен съответните процеси, нашите
клиенти ни предоставят и оборудване.
Това производство е конфиденциално
и това не позволява някаква част от
него да се изнесе на друго място, т.е. не
можем да аутсорсваме част от него.
- Планирате ли разработването и
внедряването на собствено изделие?
Предприятието ни е на повече
от 55 години, и през този период

сме придобили опит и експертиза
в сферата на металообработката,
изработването на прецизни стругови
и фрезови детайли. За момента фокуса
ни е в това, което имаме конкурентно
предимство.
- Какви мерки за справяне с Корона
вируса предприемате?
Взимаме стриктни противоепидемични
мерки, на портала се проверява
температурата на всеки служител,
спазва се дистанция, спазваме
предписани конкретни мерки, което се
следи от мениджърите на отделите. В
момента имаме само четирима болни
от Корона вирус, което е относително
добре.
Като работодател, за мен е изгодно
всички да са ваксинирани, но като
човек, не мога да наложа на никой
да се ваксинира, тъй като не мога да
поема такава отговорност. Според
мен трябва да се направи всичко
възможно хората да боледуват помалко или изобщо да не се разболяват.
За съжаление, хората в нашият регион
са с антиваксърски настроения.
Взели сме всички предпазни мерки
за да опазим хората от заразяване. За
съжаление извън завода не можем
да ги контролираме. Надяваме се да
няма масово заразяване, защото ако
се разболеят повече от 10 души няма
да можем да си изпълним договорите
в срок. Дано скоро да отмине тази
Пандемия.
Едно от основните предизвикателства
е „ временната“ законова уредба
първите 3 дни болнични да се заплащат
от работодателя. Казвам „временна“,
защото тази мярка беше въведена
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преди години като временна за
справянето с поредната криза, така си
и остана. Всеки месец като работодател
ние превеждаме здравните осигуровки
на всеки служител и отделно първите
3 дена болнични. Болничните ние
просто ги констатираме, не можем
да контролираме личите лекари
или да правим проверки, това е в
правомощията на Министерството на
Здравеопазването. При положение,
че тези средства се изплашат
от работодателите, интереса на
Министерството на Здравеопазването
за контрол на първите 3 дена болничен
е нулев. Годишно допълнителните ни
разходи за първите 3 дена болничен
е около 8% от фонд работна заплата,
което е изключително висок процент.
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- Как виждате Вашата социална
отговорност?
Като ръководен екип на голямо
предприятие за региона ( ние в
региона сме най-голямото ) носим и
социална отговорност. Това означава,
че искаме все повече хора да намират
своя поминък, да имаме своя принос
към обществото, в което живеем, да
подпомагаме социалната дейност на
общината, в която живеем. Все повече
безработни да си намират работа
в нашия град, за да не им се налага
да пътуват до Пловдив или София.
Нашата визия е това предприятие да се
развива, не само да се модернизира (
автоматизация и дигитализация), но и с
човешки ресурс.
Да станем значим фактор и да
помагаме на хората. Парите са само

средство, те не бива да са цел. Те са
средство да осъществим нашата визия
и стратегия за развитие и за да сме
ценен партньор в обществото.
- Как виждате бъдещето на завода?
Бъдещето трябва да са мечти. Ако са
лесно достижими няма да са мечти.
Ние в момента, както споменах
продължаваме да се развиваме. В
дългосрочен план ще продължаваме
да инвестираме. Имаме ясна визия
за бъдещето. Стараем се да
дигитализираме нашето производство.
Старите автомати, с които разполагаме,
трябва да се подменят или да се
дигитализират. Това е свързано
не само със самите машини като
технология, а и с тяхната поддръжка,
която е много сложна. Необходими
са специалисти, а такива се намират
трудно. Нашите университети, за
съжаление, не подготвят необходимите
на индустрията кадри и по специално
за стругова и автоматна обработка.
Липсват чисто инженерните кадри,
които са необходими за производството.
Образователната програма не е
свързана с нуждите на бизнеса.
Възнамеряваме да инвестираме в
дигитализацията на производството
и автоматизация и оптимизация на
процесите. В този ред на мисли, ние
разчитаме и на ЕС програмите, които
ни позволяват с бързи темпове да
достигнем нивата на производителност
на предприятията в ЕС.
Поради липсата на хора, ние трябва с
по-малко персонал да произвеждаме
повече. Това може да се получи само
чрез дигитализация и автоматизация
на производството.

Надявам се да успеем да привлечем все
повече хора и да се оборудваме с нови
и високотехнологични производствени
мощности. Да можем да произвеждаме
детайли с висока добавена стойност,
за да сме конкурентни на световните
пазари.
Да имаме тази експертиза, да трупаме
опит и инвестициите които правим, да
са в правилната посока. Съобразяваме
ги с нашите клиенти, комуникираме с
тях, следим насоките, в които те искат
да се развиват и на тази база чертаем
нашето бъдещо развитие. Следваме
нашите клиенти, защото работим с
такива, които определят пазарните
тенденции
Ние нямаме клиенти, ние имаме
партньори, с които се развиваме
съвместно. Ние сме заедно от процеса
на проектиране на изделието до
неговото серийно производство, и до
представянето му на пазара. Това е
път на развитие, а не изпълнение на
отделна поръчка. Клиентите оценяват
това и сме имали много случаи
нашите инженери от R&D отдела да
са част от проектантското звено на
нашите клиенти и да помагат с опита
си за оптимизацията на продуктите.
Нашите инженери освен, че са добре
подготвени теоретически, имат и
опит в производството, познават
технологиите, проблемите и начините
за тяхното решаване. Тази информация
и обратната връзка, която нашите
партньори получават от нас се оценява
изключително високо.
https://eaz-bg.com
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ПАНДЕМИЯТА:
ПРОБЛЕМ
ИЛИ ШАНС ПРЕДСТОИ ДА РАЗБЕРЕМ

РАЗГОВОР С Д-Р КЛАУДИА ШВАМБЕРГЕР - УПРАВИТЕЛ НА РЕЗБОНАРЕЗНИ
ИНСТРУМЕНТИ ГАБРОВО ЕООД
- Как успяхте да опазите предприятието?
Благодарение на моя съпруг, на неговите
качества, на неговата любов към машините.
Това е спомогнало завода да бъде това,
което е.
- Кои са основните продукти, които
произвеждате?
Основното ни производство се състои от
пробивни и резбонарезни инструменти.
Произвеждаме метчици, плашки, свредла,
зенкери, фрези и райбери. Основната
част от нашите изделия и тези, в които сме
най-добри, са метчиците. Произвежаме
и комбинирани инструменти като
свредло-метчици, както и инструменти по
индивидуални чертежи на клиентите. На
щанда ни на изложбата MаchTech & InnoTech
2021 през септември представихме едни
от най-новите ни продукти, които са наша
разрботка базирана на съвместен проект
с един от клиентите ни. Тези инструменти
издържат на високи натоварвания и са
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Д-р Клаудиа Швамбергер е австрийка, но от
доста години живее в гр. Габрово. По професия
е психотерапевт. След смъртта на съпруг а
си, който много е обичал България, фирмата
и служителите си, тя решава да продължи
неговия бизнес. Въпреки че, професията и е далеч
от индустрията, благодарение на кадрите на
съпруга си, тя успешно успява да продължи това
производство. За успеха на предприятието е
много благодарна и на служителите си.

изработени за по-лесна смяна на вида
използван инструмент при работа, което
допринася за по-бърза работа с тях. Голямо
приложение намират в строителството.
Нашите изделия са стандартизирани, но
все пак има и елементи добавени от нашата
фирма.
- Кои са основните Ви клиенти?
Основно от Европейският съюз. Това
е нашият основен пазар. Работим с
конкретни фирми, като най-големите са в
Германия, но вече имаме успехи и в други
държави в Азия, Африка и Австралия. Това
са нови, основно големи фирми, които
продават нашите продукти.
- Кои са основните Ви конкуренти?
По-скоро бих казал, че ние имаме
партньори. Партнираме си с фирмите
представени на българския пазар,
които предлагат металообработващи
инструменти, ние не сме конкуренти, те
са в един друг диапазон. Ние използваме
инструмените на тези фирми. Имаме
конкуренти извън България. Близо до
нас има трима производители,които са в
азиатската част на Турция, но са по-малки
от нас. На Балканския полуостров нямаме
конкуренция. Конкурентите ни в Европа
са основно големи компанията , с които не
можем да се сравняваме. Те произвеждат
неща, които ние не можем да произведем
заради наличният ни машинен парк. Ние
разполагаме с високо квалифициран
персонал и работим за модернизация на
оборудването ни в близко бъдеще.
Нашите цени са много конкурентни, което
също ни прави интересни за нашите
клиенти. Искам да подчертая, че нямаме
кооперирано производство с никого.

Цялото ни производство се извършва
при нас, не използваме външни фирми за
направата на изделията ни.
- Колко човека работят в предприятието?
В гр. Трявна са 100 служители и работници,
а в гр. Габрово те наброяват 300 човека.
- Как си намирате кадри?
Много се стараем. Участваме в дуалното
обучение, което се превръща във все
по-популярна практика и в България.
Работната ръка е проблем, както за цялата
страна, така и за Европа. Имаме късмета в
градът ни да има Технически университет.
Въпреки всичко, успяваме да отгледаме
наши работници и служители. Обучаваме ги
на местна почва, добре че има хора, които
желаят да се обучават, макар и единици.
Машиностроенето е тежка специалност и
намирането на подходящи кадри, особено в
гр. Габрово, е много трудно. Той е известен
индустриален град, където има повече
машиностроителни предприятия и всяко
от тях дърпа кадрите към себе си. Ако
младите хора имат интерес да работят и
да учат, стараем се да им даваме кураж, да
ги подкрепяме да го правят. Това е добре
според нас.
- Как Ви се отрази пандемията от Ковид
19, успяхте ли да запазите хората и
поръчките?
Миналата година беше кошмарна за
нас. Особено през месеците ноември
и декември имахме много заболели.
Предприехме всички възможни предпазни
мерки. Слава Богу, сега нямаме болни,
очевидно всички мерки са били успешни
- постоянно правим дезинфекция, каним
лекари и правим прегледи, осигуряваме
ваксини, правим всичко, което е възможно.
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Хората се чувстват сигурни и нашият
работен процес продължава.
- Мислите ли, че пандемията със
всичките негативи, които донесе,
не оказа и позитивно влияние за
развитието на индустрията?
От януари 2021 г. се случи един бум,
получихме толкова поръчки, колкото не
сме имали скоро.Пандемията ни оказа и
позитивно влияние до един момент обаче,
защото освен нас и други предприятия имат
такъв бум. За месеци напред, капацитетът
ни е запълнен. Това е хубаво, но създава
и съответните проблеми. Изпълнението
на поръчките се оказа затруднено, защото
нашите доставчици на материали забавят
поръчките ни, а и цените се повишават.
Много често преговаряме с клиентите ни
за изчакване с доставките, а с доставчиците
– да побързат с доставката на стомана.
Пандемията създаде проблем в момента,
но може да се окаже, че е шанс, кой знае,
тепърва предстои да разберем.
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- Използате ли много доставчици?
Нямаме строго определен такъв, защото
някой от доставчиците може да изпадне
в несъстоятелност, да няма в момента
от необходимият ни артикул или да има
друг проблем. За всяко нещо имаме по 3-4
доставчика, за да може да сме спокойни,
че ще продължи производствения процес,
както в момента продължава, колкото и да е
трудно с доставката на някои материали.
- Каква част от продукцията Ви се
реализира на вътрешния пазар?
Ж.Ж. Около 5 %. Имаме и фирмен магазин.
Всичко останало отива за износ. Нашите
усилия в момента са насочени към
това, да разширим дялът на вътрешния
пазар, малко повече да научат за
нас потребителите на инструменти в
България. За това участваме в изложения,
рекламираме, ние сме традиционнен
участник в изложбата MаchTech & InnoTech.
Идеята ни е марката GWG да се наложи
повече на нашия пазар.

- Само под марката GWG ли
произвеждате инструменти или
произвеждате и под друга марка?
Произвеждаме инструментите с нашата
марката, но голяма част от инструменти
ни се изнасят без маркировка. Нашата
марка е патентована. Стремим се да
популяризираме марката ни все повече
на световния пазар. Имали сме такива
случаи, когато български фирми си
купуват инструменти от чуждестранни
доставчици и в последствие се оказва,
че те са произведени от нас. Това
доказваза пореден път, че и в България
се произвеждат качествени инструменти,
които са конкурентни на световния пазар.
- Участвате ли в проекти и програми за
подпомагане на бизнеса, инициирани
от правителството?
Не, защото сме голямо предприятие, а
програмите обикновено са за малките и
средни такива. Успяхме да реализираме
само един европеийски проект съвместно
с Министерството на труда и социалната
политика - за подобряване условията на
труд. Те отвориха малка ниша за големи
предприятия. Веднага бяхме допуснати
до участие. Вярно, сумата не беше голяма.
Направихме по добра аспирация за
хората, там където беше необходимо.
- Как акумулирате средства за
закупуване на нови машини и
оборудване, след като не може
да участвате в програмите по
конкурентоспособност?
Сами се справяме и основно чрез лизинг.
Ние се гордеем, че сме една от малкото
български фирми, които не са дъщерно
дружество на чуждестранна фирма. Не е

лесно. Нашата сила е в това, че умеем да
се справяме сами.
- Как виждате бъдещето на
предприятието?
Надявам се да се развиваме в позитивен
план, да вървим напред и нагоре.
Планираме да внесем още нови машни.
Водим разговори с доставчици от САЩ,
които произвеждат, специализирани
машини за нашето производство. Ние
и сега работим с тях, но се надяваме да
закупим и още машини, за да намалим
поне малко необходимостта от работна
ръка, защото имаме голям проблем
с кадрите. Повече нови машини
предполагат по-малка необходимост
от работна ръка. Трудно ще се справим
с наемане на нови хора, освен че няма
от къде да ги вземем, те не желаят да се
учат, за разлика от миналите времена,
когато младите хора се обучаваха в
техникуми. Вярно е, че техниката беше
по-проста, а сега е много по-сложна, но
смятам, че имаме добро бъдеще. Имаме
много поръчки сега, а и за следващата
година вече имаме много. Бъдещето
е в позитивна посока. Въпросът е да
си свършим работат както трябва.
Смятам, че всяко поколение среща
много трудности, но всяко поколение е
успявало и ние ще успеем. Може би, не
трябва да мислим толкова стандартно.
Аз съм убедена, че с кадрите, с
които разполагаме, и които имаме
благодарение на моя съпруг, ще успеем,
защото сме на верен път. И за това съм
благодарна. Ние сме оптимисти. Поне за
нашата фирма!
https://www.gwg-gabrovo.com/
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ОБИЧАМЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
РАЗГОВОР С Г-Н ЕМИЛ НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛН ДИРЕКТОР НА „АК
ЕЛЕКТРИК“ АД ГР. РАДОМИР И „АК ПЛАСТРОНИК“ АД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
- Как свързахте професионалният си път
с AQ GROUP AB (Швеция) и как се разви
той?
Започнах професионалното си развитие
през 2000 година в предприятието
„Електрик“ АД гр. Радомир, като
маркетинг специалист. През 2002 година
осъществихме първият контакт с AQ Group
АВ. Последва една година преговори за
кооперирано и съвместно сътрудничество
в производството и развитието. През 2004
година беше регистриран „АК Електрик“
като юридическа единица, като фирма,
неотменна част от процеса на вливане
и преустройство между „Електрик“ и „АК
Електрик“. След изкупуване на акциите от
AQ Group станах изпълнителен директор
на „AК Електрик“ АД. От 2002 година до
сега работя като ръководител на AQ Electric
и съм съпричстен към целия процес на
Емил Николов е на 48 години. Завършил е Техническа професионална гимназия „Никола Йонков
Вапцаров“ – град Радомир със специалност от направление - „Електротехника и енергетика“ .
След това завършва Стопанският факултет на ТУ София, специалност „Стопанско управление“, както и „Индустриален мениджмънт“. Специализира право на Европейския съюз в СУ „Св.
Климент Охридски“. Специализира и в Stockholm School of Economics (SSE). Прoфесионалните си
умения обогатява с много други курсове и обучения. Процесите на обучение при него са непрекъснати. Според него, човек постоянно трябва да се усъвършенства и да следи за промените и
новостите в индустрията. Женен с две деца - син и дъщеря.
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развитие и израстване на предприятието.
Тук съм от началото на трудовият ми стаж.
В трудовата книжка имам само Електрик.
Не знам дали е за хубаво или лошо, но тази
кооперация с мултинационална група,
която е сред лидерите на световния пазар,
е чисто предизвикателство. Двайсет
години съм на една и съща длъжност –
изпълнтелен директор и всяка година
върша различни неща, колкото и да
звучи странно. След като се развива
една организация, самата позиция,
Изпълнителен директор се изменя,
съгласно развитието на организацията. Тя
е един вид жив организъм, така че, когато
стартирахме през 2003 година с 30 човека,
моята длъжност и моите ангажименти
бяха други. Длъжността ми беше също
Изпълнителен директор, но отговорностите
и оперативната ми работа беше съвсем

друга, а именно, как да запазим този млад
организъм, как да се стабилизира, да стъпи
на една по здрава основа, за да обслужва
все по-големи и по-взискателни клиенти.
Сега вече сме близо 800 човека с голям
интерес от страна на големи клиенти.
Вече дори сме започнали и аутсорстване
на бизнес. През 2016 година, преди пет
години, изнесохме нашето производство
на пластмасови изделия в гр. Велико
Търново, в „АК Пластроник“ АД . Сега вече
аутсорсваме обработка на неръждавейка в
гр. Кюстендил. Там развиваме следващата
наша индустриална единица, която ще
бъде насочена предимно в обработка на
неръждаема стомана най-вече за нуждите
на здравеопазването. Така че „Електрик“
гр. Радомир, от фирма, която трябваше
да се бори за оцеляване и запазване на
работната ръка, на специалистите си, в
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момента е център, който генерира ноу хау и
бизнес предизвикателства. Продължаваме
да развиваме „Електрик“ гр. Радомир като
център, който ще акомулира бизнес, който
ще развива високи технологии и процеси
и ще дава адекватни восоко-технологични
продукти на своите клиенти.
- С какви хора успяхте да постигнете този
успех?
Предимно с българи. Структурата на
човешкият ни ресурс е 45% – 55 % мъже
– жени. Разбира се, в нашата организация
все по-често се появяват и служители
чужди граждани. При нас има служители от
Белгия, от Сърбия, от Северна Македония
и др.. Сега водими преговори за внос на
заварчици, шлосери, строители, които ще
бъдат от други държави, трети страни на
базата на това, че имаме глад на човешки
ресурс в момента. От една страна е хубаво,
че има гарантиран интерес към нашите
услуги и продукти, но от друга страна пък
не е добре, защото не можем да отговорим
с нужния ресурс на момента към нуждите
на бизнеса.
- Къде е проблемът според Вас?
Никога не съм обвинявал никого. Според
мен, най-хубавото нещо на човешкият ген
е, че всеки човек е персонално развит и
той има индивидуални характеристики,
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което го прави уникален. Въпрос на
мениджмънт е, как ще се подходи към
всеки един човек. Не може да направим
всички служители и работници по калъп
и да бъдат управлявани с една и съща
команда, по един и същи начин и да
очакваме един и същи резултат от всички.
Това е абсурд. Трябва да има индивидуален
подход към всеки, трябва да има човешки
ресурс развит на всички нива с нужните
квалификации. Разбира се, всеки мениджър
иска високо образовани и интелигентни
хора на своите позиции, и да постига лесно
поставените задачи. Такъв идеален живот
все още не съм срещнал, но се надявам
някой ден да го видя. Не знам как ще се
реши този проблем в крайна сметка, но ние
сме свикнали да ни е трудно.
- Как Ви се отрази кризата
предизивикана от Ковид 19?
От 20 години ние имаме постоянен ръст
на фирмата, дори миналата година, като
година на криза базирана на Ковид 19.
Реално ние имаме нисък обем на ръст около 3 %. Не е добре, че ръстът е малък,
но пък печалбата ни има ръст. Ние имаме
по-малък обем, но по-голяма печалба в
случая, така че в бъдеще ще имаме поголям бюджет за инвестици, за развитие
на нашата организация, така, че да можем
да посрещнем новите времена и новите
предизвикателства. Няма да сме с празни
джобове, а ще имаме възможност за
инвестиции било то в хора, в машини, в
инфраструктура или в каквото е нужно.
- Как с по-нисък ръст в производството
се постига по-голяма печалба ?
С оптимизация на организацията. Моята

стратегия на мениджмънт е - винаги
да имаме един заделен бюджет за
преподсигуряване на ресурса. Какво
значи това? Ние винаги гледаме напред
с перспектива за ръст, който ръст се
гарантира с ресурс, който ресурс не се
гради за кратко време. Нашият ресурс
като оператори, дори заварчици, да не
говорим за мениджърския състав се гради
от половин година нагоре. Така че, ако сме
планирали за 2022 година, минимум 10
% ръст, ние трябва да подсигурим година
преди това ресурса за този ръст. Така че,
ние трябва да имаме всички специалисти
подготвени да поемат 10% ръст през
следващата година, така че ние в бюджета
за всяка една година имаме заложена
сума, която реално губим всяка година,
защото инвестираме в ресурси, като няма
гаранция, че те ще бъдат използвани.
Например: организираме курсове за
обучение на заварчици, от които курсове
ние ползваме не повече от 30-40% от
завършилите, а останалите отиват на
свободния пазар в региона. Ние обучаваме
специалисти и от тях ползваме не повече
от 50% и така е с всеки един ресурс,
който организираме. За нашите, така
наречени, конкуренти това са хвърлени
пари на вятъра. Инвестираме в ресурс,
който реално не ползваме и не можем
да гарантираме бъдещо ползване, но в
крайна сметка аз съм се убедил, че тази
формула е успешна и работи. Краткосрочно
е загуба, но в дългосрочен аспект е голям
плюс. Инвестицията в човешкия ресурс
винаги ни се е отплащала дългосрочно.
Винаги в близък план изглежда губещо
и много жалко когато загубиш добър
специалист, добър мениджър, добър
оператор на машина. Първоначалният

ефект е много лош, но за нас е много важно
този човек, ако е решил да напуска да си
тръгне с добро чувство и с добри спомени
от нашата фирма, отколкото да напусне
организацията ни с някакво негативно
впечатление, което да бъде споделено
извън фирмата, което не е добре.
- Какво мислите за шведският
икономическия модел? Може ли да
се прилага локално или работи само
глобално?
Според мен, водещото е
народопсихологията и културата на
шведите. Този модел е много уважаван от
мен. Той е работещ не само като иконмика,
като индустрия, но и като социална
организация. Така наречената устойчива
среда на развитие се базира не само на
грижата за околна среда, а и на грижата
за всички заинтересовани страни. Няма
как една организация да е устойчива, ако
не балансираме всички заинтересовани
страни, така че, тази организация
да се движи баласирано от всичките
тези заинтересовани страни. Кои са
заинтересованите страни? Това са хората,
които се грижат за опазването на околната
среда, за условията на труд, за общината,
за областта, за държавата. Заинтересовани
страни са също работници, служители,
доставчици, средата на доставки, след това
клиенти, след това социалната политика,
не само вътрешна, а и външна. Всички тези
заинтересовани страни трябва да бъдат
адекватно развивани във времето, така
че винаги да има устойчиво развитие и на
твоята организация, базирано на всички
заинтересовани страни.
Ако се върнем на шведския модел
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това е хубавото в Швеция, че моделът е
много добре балансиран. Шведите имат
много добре организирана законова
уредба, каквато и ние имаме. Разликата
е, че за тях законът е действително
закон - нямат право на нарушение и
всяко едно отклонение генетично е
неприемливо. Докато при нас всяко едно
закононарушение чисто генетично се
опитва да бъде провокирано по някакъв
начин, което не е само лошо за нашия
случай, но е и хубаво защото тук ни дава
допълнителна креативност, която реално
в швидския модел отсъства. Този модел е
много социален, базиран на екстремно и
много бързо развитие. Не зная, дали не
се дължи на тяхната народопсихология за
постоянно състезание с техните съседи
в Европа - да бъдат лидери, да бъдат
най-добре организирани и поставени
на икономическата карта на света. Ние
харесваме този модел. Ние се стремим
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да напаснем този модел, до колкото е
възможно най-близко до позволеното,
което реално нашият народ и нашите
служтели може да възприемат, защото
едно към едно в никакъв случай не може
да бъде наложен.
В локален мащаб у нас в някаква степен
е приложим, но ако бъде пречупен
през нашата народопсихология, през
особеностите на нашият бит, начин на
мислене и особености. Със сигурност, много
неща шведите не разбират, доколкото имам
приятели, много им е трудно да разберат
някои поведенчески дейности от наша
страна. Така, и от българска страна е много
трудно да възприемем някои отношения,
някои действия и разбирания на наште
партньори шведите. Лично за мен това
е предизвикателство и много интересна
тема за анализ и възможност за развитие
на чисто професионално, не чисто като
мениджър, а чисто като индивидуален

подход към нашата организация. Реално тя
си е българска организация.

поема една фабрика за производство на
пластмасови детайли.

- AQ Group е една сравнително нова
компания, основана е през 1994 година.
Как възниква и защо? Разкажете ни
малко за нея?
През 1994 година АВВ приема политика
за аутсорсване на бизнеси и решават,
което е разумно и разбира се е много
правилно за времето си, че трябва да
се фокусират върху техните ключови
процеси и най-вече върху техните пазари.
А производствените процеси, които са
по-скоро стандартни, които са с ниска
принадена стойност, да бъдат възложени
на подизпълнители - и в това няма нищо
криво. Когато има една организация и тя
може да се развива и фокусира върху повисоко технологични и по-високо платени
процеси и те са добри в това нещо, защо
трябва да губят ресурс и енергия в това
да се занимават с неща, които могат да
се правят от други фирми и от други
поддоставчици, да им се даде възможност
и на тях да навлязат на индустриалната
карта и да започнат да развиват своите
способности самостоятелно, а пък АВВ да
се средоточи върху високите технологии
и да се развива. Ако времето и ресурсите
на една огромна компания, като АВВ са
ангажирани с елементарни процеси, няма
как да бъде извървян този път, така че част
от стъпките на развитие е да аутсорсват
бизнеса.
През 1994 г. Клас Мелгрен и ПиО Андерсен
се събират и създават AQ Group. Клас
Мелгрен се ангажира с една фабрика за
индуктивни компоненти, производство
на трансформатори, а ПиО Андерсен

- Каква е фирмената Ви стратегия и кои
са Вашите основни клиенти?
Стратегията ни на групово ниво е да
следваме нашите клиенти, които имат
световен отпечатък върху индустрията.
Ние обхващаме индустрии като
автомобилостроене: Волво, Скания, МАН,
здравеопазване: Дженерал електрик
и други, телекомуникации: Ериксон,
обща автоматизация: АВВ, Шнайдер,
пак Дженерал електрик, Алфа Лавал,
хранително-вкусова промишленост: Тетра
Пак. Работим с топ компаниите във всички
тези индустрии, които имат световен
отпечатък. Техният пазар и доставки са във
всяка точка на света. Нашата философия на
групово ниво е, че трябва да следваме тези
компании. Затова като група сме около 40
фирми, които са разпръснати по целия свят.
Основната сила и мощ е в Европа. Като брой
компании най-много са концентрирани в
Швеция, а като брой служители най-много
са в България. Това беше и една моя малка
мечта да направим България най-голяма
единица в групата, и разбира се, България е
първата единица като аутсорсинг. Групата е
създадена в Швеция, но първата придобита
компания извън Швеция е в България –
„Магнит“ АД гр. Годеч през 1996 година. В
Швеция има много филиали на AQ GROUP
AB, но те са с по-малко хора. В България
имаме малко фирми, но са с повече хора,
в тези фирми работят около 1500 човека.
Мога да кажа, че „АК Електрик“ е найголямата за момента в групата като брой
хора и обем продукция.
Ние работим в сферата на „Бизнес

37

за Бизнеса“ ( В2В ). Нашият продукт е
ефективен процес. Ние даваме на нашите
клиенти ефективен процес със световно
качество. На пазара не предлагаме
крайни продукти - готови изделия, и
това е стратегия на цялата група. Ние
сме субконтрактори, поддоставчици,
бизнес за бизнеса и тайната е, че нашата
сила, нашата мощ е в процесите. Ние
сме добри в създаването на ефективни
процеси. Благодарение на опита, който
сме натрупали заедно с нашите клиенти,
които са в различни индустрии, ние
съумяваме да им даваме добри идеи
за техните продукти, така че, те да
могат да се развиват допълнително,
чрез нашите умения и възможности да
създават по-добри, по-ефективни техни
продукти. Работата на нашите клиенти
е да си управляват пазарите и чрез нас
да усвояват по- добри пазарни ниши на
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световно ниво.
- По-голяма част от вашите клиенти
имат филиали у нас като например
Шнайдер АВВ, доставяте ли директно
на тях или продукцията Ви минава през
централизиран склад?
Ние доставям директно на тях, те не
могат да доставят директно на нас. Това
се базира на различната организация
на работа. Защото филиалите на тези
компании са два вида - специално за тези
две компании. Те имат две части: едната е
търговска, която се занимава с продажбите
и производствена, която няма право
да продава, а само да произвежда. Ние
доставяме на частта, която произвежда,
ние сме техен поддоставчик, но купуваме
от частта, която може да продава. Въпрос
на организация е, ние сме друг тип

организация – самостоятелна единица.
Те имат краен продукт, нашият краен
продукт са процесите. Ние сме свободни
да сключваме договори с нашите клиенти,
ние можем да продаваме директно, не е
необходимо да минавами през някакъв
търговски център, както те го наричат.
- От къде се снабдявате с материали и
суровини?
Съгласно клиентската спецификация и
нашата развита мрежа от доставчици сe
снабдяваме с материали от цял свят, в
това число и от България. Основната ни
цел е да развиваме и да рабтим с местни
доставчици. Това не е лесна задача, но
ние сме свикнали с трудностите. Обичаме
предизвикателствата. Обичаме да ни е
трудно и може би това е тайната на нашия
успех.
- Кои са по атрактивните и иновативни
изделия, които произвеждате?
Ние постоянно работиме по
усъвършенстване на процесите, по
въвеждане на нови технологии, но
не и по усъвършенстване на самите
изделия. Нямаме продукти, които ние
да разработваме. Ние обикновено
участваме при разработката и развитието
на изделието на клиента, но в никакъв
случай не развиваме собствени продукти.
Насоката ни е към усъвършенстване и
развитие най-вече е за изграждане на
ефективни процеси , които да гарантират
световно качество, за да можем да
подпомагаме нашите клиенти за по-голям
пазарен дял. Фактически, ние, ако дадем
добра цена и добро качество на нашия
клиент, той има по-добра позиция на

пазара. Аз гледам на нашите клиенти
най-вече като на партньори, а не като
на чисти клиенти, които са дошли да
купят нещо и повече да не ги виждаме.
Напротив, искаме нашите клиенти да
са нашата реклама, да са нашата добра
рефлекция на нашата работа. Ние искаме
да развиваме нашите клиенти, ние искаме
нашите клиенти да са щастливи с нас и да
израстват с нас.
- Как виждате бъдещето на компанията?
Вие горе-долу го очертахте, сега може
да го обощите за читателите ни?
Нашият хоризонт е безкраен. Нашата
организация и мениджмънт работи по
дългосрочна програма за развитие на
организацията, която самостоятелно
може да се развива и да бъде полезна
за обществото и служителите ни. Ние
не работима за един клиент, за един
продукт, за едно изделие - ние работим
за развитие на нашите процеси. Нашата
стратегия се базира на груповата
организация, която е за ускорено
навлизане на Световния пазар. Тази
стратегия може да съществува докато
има индустрия. Нашата идея е да имаме
устойчива организация, която да следва
устойчивите тенденции на развитие и
да следваме нашите основни клиенти,
които са лидерите на пазара. Така че,
нашата организация, нашата стратегия
е, да работим и да служим на нуждите на
Световния пазар чрез нашите основни
клиенти. Фактически, на световната
сцена. Нямаме точно фиксиран времеви
интервал. Нашата основна цел е да
използваме времето, което имаме за
развитие, за постигане на по-високо
технологично и организационно ниво.
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ТУК СМЕ,
за да останем
Разговор с г-н Дамян Атанасов - мениджър международни клиенти в
„АДН инструменти и аксесоари“ ЕООД
- Как решихте да се заемете с
продажбите на продуктите на JCB?
Като цяло случайно. Трябваше някой да
се заеме с тази задача и аз се оказах в
нужното време на нужното място, като
амбициозен и мотивиран млад човек с
енергия, който разполага с необходимото
време, реших да се заема с този проект.
Самата идея дойде от наш партньор. В
началото, докато разбера как се случват
нещата, буквална превеждах, докато се
стигна до момента, в който трябваше да се
заема с реализацията на този проект. Като
резултат, придобихме ексклузивните права
за Балканския полуостров за продажбата
на електроинструментите JCB. Правата ги
получи нашата фирма „АДН инструменти
и аксесоари“ ЕООД. Ние сме ексклузивен
представител за България, Румъния,
Северна Македония, Сърбия, Босна и
сме част от международната структура
на JCB. В момента, реално се занимавам с
търговският отдел на фирмата.
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- Колко души работят във фирмата?
В момента, екипът ни се състои от десет
човека. Аз се занимавам с търговската
част, маркетинга и съм мениджър
международни клиенти. Имам колега и
партньор в бизнеса, който се занимава
с оперативната дейност и финансите,
оперативен и финансов мениджър.
Имаме и надзор на инвеститора, който ни
наглежда да не допуснем някоя грешка,
защото все пак екипът ни се състои от
млади хора.
- Разкажете ни малко за компанията JCB и
Вашата компания.
JCB е голяма международна компания,
която е сред пионерите в производството
на тежката механизация - предлага найвисок клас машини в света. От компанията,
в един момент решават, че това качество,
което предлагат, трябва да бъде достъпно
за повече хора и започват да създават
други продуктови линии. Първото
разделяне е между тежката механизация
и агро механизацията, оттам започват и
по-малките разделения: инструменти
и аксесоари, облекла, обувки, скелета,
стълби, батерии, електрически крушки.

Дамян Атанасов е на 25 години. Учи в Първа
частна математическа гимназия, след което
продължава образаванието си в Международна
гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”. Завършва
Финансов мениджмънт и маркетинг във Висше
училище по застраховане и финанси ( ВУЗФ ).
Интересът му към тази материя се дължи на
факта, че преподавателите там са професионалисти и най-важното с богат практически
опит. Завършва и магистратура в областта
на онлайн маркетинг и продажби. Професионалният му опит е в областта на продажбите
предимно на услуги и по-малко на продукти.
Около пет години се е занимавал със застраховане, бил е мениджър корпоративни клиенти
в застрахователен брокер Кортиер ЕООД.
Занимавал се е за кратко и с търговия с недвижими имоти и кредитно консултиране, както
и с продажба на акции и облигации. Последния
проект, в който се включва е този на компанията „АДН инструменти и аксесоари“ ЕООД за
дистрибуция на електроинструменти, ръчни
инструменти, аксесоари, стълби, скелета и
батерии на английския бранд JCB.

Компанията ни „АДН инструменти и
аксесоари“ ЕООД стартира дейността
си преди две години през 2019 г.,
когато стартира и целият този проект.
Цялата група, част от която е и нашата
фирма стартира през 1994 г. Тогава
започва дейността си със строителство
и металообработка, а в международен
мащаб, това е първият ни проект, който
стартираме. JCB е семейна компаня, която
през 1954 г. започва дейността си. На
ръководсвото много му допадна факта,
че и ние сме семейна компания, която е
собственост на моят баща, а аз и колегата
ми сме хората, които се опитваме да
разгърнем потенциала на този проект.
Ние сме самостоятелна компания
„АДН инструменти и аксесоари“ ЕООД,
която се занимава с дистрибуцията на
електроинструменти, ръчни инструменти,

аксесоари, стълби, скелета, батерии и
още продукти с марката JCB Power Tools.
Тежката техника в България се предлага
от „СИ ЕМ ЕЛ България“ АД, която също е
част от групата на JCB и те държат правата
за тежката механизация у нас. Ние държим
правата за всичко, което не е тежка
механизация и не е агро мехонизация.
Всяко нещо, което е брандирано JCB и не е
багер, телескопичен товарач, фреза и т.н. е
при нас.
- Кои са по-атрактивните продукти,
които предлагате на нашия пазар?
При електроинструментите няма голям
скок в технологиите. Не е измислено нещо,
ново и иновативно за момента. Използват
се стари технологии, на които се правят
подобрения, перфекционализират се.
Дори и безчетковият мотор вече не е
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толкова нова технология. Инструментите с
безчеткови мотори, които ние предлагаме
са доста атрактивни и конкурентни,
благодарение на минималните
пластмасови елементи и професионалната
гаранция. Най- иновативният продукт,
който предлагаме в момента е
телескопичната стълба. В момента не са
много популярни на пазара, но все повече
навлизат. Телескопичната стълба от 0.90
м. може да се разпъне до 3,80 м.. Това е
най-новият продукт на JCB към момента.
Продуктът е с много добър дизайн, здрав
е и е лесно преносим. Стълбите на JCB
са по-здрави от съществуващите, не се
огъват, ако ги поставят неправилно или
под грешен ъгъл. Има по-широки стъпала и
индикатор за безопасен ъгъл на поставяне.
- Каква е тайната на успеха на
инструментите на JCB според Вас?

42

JCB вече са започнали да усъвършенстват
тази продуктова линия. Всяко нещо,
което клиент е споделил, че не намира
в инструмента, го подаваме като
информация към JCB и забелязвам, че те
реално се вслушват в нашите предложения
и препоръки. Постоянно се добавят
нови функции към инструментите. Това
е една много динамично развиваща се
дивизия на компанията JCB, която много
държи на обратната връзка. Затова и ние
много държим на обратната връзка с
нашите клиенти. JCB се гордеят с факта,
че използват минимално количиство
пластмаси в техните инструменти, голяма
част от компонентите им се изработват от
метал, което е предпоставка за високото им
качество. Важното за JCB е всеки възел да е
максимално издържлив. Също така, много
се радвам, че имаме и професионална
гаранция. Нещо, което почти отсъства на
пазара.

- Какво означава професионална
гаранция?
Високият клас електроинструменти
реално се използват за осигуряване на
препитанието на хората, които работят
с тях. В повечето случаи, когато се
повреди даден инструмент и се занесе
на ремонт, какво прави работника през
времето, в което той се ремонтира
– седи си в къщи или си купува нов
инструмент. При нас, когато се повреди
инструмент, клиентът идва при нас, оставя
повредения инструмент и му даваме нов.
Дефектиралият инструмент изпращаме
там,където е изработен - в Англия.
Производителят го ремонтира, а ние
даваме на клиента чисто нов инструмент,
за да може да си продължи работата.
- Имате ли сервиз в България?
За сега нямаме инструменти, които да са
в извън гаранционен срок. Има машини с
четкови двигатели, големи машини, които
се нуждаят от поддръжка и за тях ползваме
три сервиза, в София, Бургас и Русе.
Считам, че майстори, които използват
професионални инструменти, не бива
да бъдат лишавани от тях за повече от
няколко часа. Стараем се да минимизираме
времето, в което работниците не
разполагат с инструмент.
- Как са позиционирани ценово Вашите
инструменти на пазара и как се приемат
от клиентите?
Ценово, нашите продукти са във високият
клас. Говорим за клас инструменти
като Бош, Макита и др.. Говорим за найвисокият им клас. Има голяма разлика в

професионалните инструменти между
евтините професионални и скъпите
професионални. Ние не разполагаме с
много голяма гама инструменти, но те
са в скалата на скъпите професионлни
инструменти. Естествено има и други
брандове като Хилти, Фестуул и подобни,
чиито цени са два пъти по-високи от
нашите. Наши служители, а и клиенти,
които ползват цялата гама са много
доволни. Имаме много клиенти, които
използват само JCB и чакат да им се
износят наличните, тези които вече имат,
за да си вземат от нашите инструменти.
Доволни са от тях и сравнявайки ги
с тези, които притежават преди да се
появим ние на пазара означава, че или
не е толкова голяма разликата, или няма
никаква разлика между инструментите
на JCB и другите големи и скъпи
брандове. Нашите инструменти са на
нивото на много скъпите професионални
инструменти. Все пак нямамаше да се
захвана с този проект, ако не вярвах в
него.
- Има ли по-мащабен проект, който сте
реализирали напоследък?
Все още нямаме такъв. Първите
инструменти пристигнаха в България
в края на април тази година, буквално
преди няколко месеца. За това нямаме
реализирани по – мощабни проекти.
Най-голямото ни постижение за сега е,
че имаме клиенти, които ползват само
продуктите на JCB Power Tools. Това за
нас не е малко, въпреки че първите ни
клиенти не са много големи фирми, но
малко по малко ще стигнем и до големите в
иднустриалния бранш.
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- Какъв е маркетинговия подход, на
който залагате за увеличаване на
продажбите?
При нас всеки клиент, всяка фирма са
еднакво важни колкото и банално да
звучи. Някои го казват, но не го спазват,
ние го спазваме безпрекословно.
Стараем се да сме коректни, както към
нашите клиенти, така и към нашите
партньори и дистрибутори в национален
и международен аспект, включително и
към JCB. Редовно обсъждаме с колегите
от JCB маркетинговите стратегии.
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Опитваме се да задвижим един проект,
чрез който ние ще дадем възможност
повече хора да купят и ползват нашите
инструменти. Има много клиенти,
които колкото и да са заможни, каквато
и дейност да развиват не могат да си
позволят да инвестират около 1000 лв.
за един продукт, за един инструмент
заедно с аксесоарите към него. Затова
са принудени да си купуват по - евтини.
Търси се вариант тези хора да могат да
си позволят нашите инструменти. Те да
достигнат до по - голям сегмент от хора.

Това е стратегията, и се надявам в края на
годината вече да има резултати, но това
зависи от много фактори.
- Каква е стратегията Ви за развитие на
продажбите в балканските страни?
Действаме локално. Например: в Северна
Македония имаме човек, който се
занимава с продажбите, на който сме
дали права и той продава от наше име.
Ние му помагаме с каквото можем в
глобален план. Не в локален, защото в
локален план, за да се свърши една работа
качествено, трябва да сме на място, а ние
не познаваме местният пазар така добре,
както хората на място. За нас е важно
качеството, а не количеството, затова
търсим правилните хора, не търсим
просто разни хора.

В локален план считам, че хората ще
осъзнаят ( тук сме за да останем ) и ще
се убедят, че JCB дава качеството, което
клиентите заслужават. Нямам съмнение,
че ще се наложим на българския пазар и
ще заемем подобаващ пазарен дял. Тук
сме за да останем. Няма да е лесно, ние не
се конкурираме с някоя новонавлизаща
компания, която никой не познава. Ние се
конкурираме с доста утвърдени компании
като Бош, Макита, предлагайки качество
на добра цена. Имаме едно добро име зад
гърба си. Ние реално се конкурираме във
високия клас електроинструменти. Няма
да е лесно, но ще стане. Нямаше да се
захвана с този проект, ако не бях сигурен,
че ще успея.
https://my-jcb.tools

- Разкажете ни за батериите, които
предлагате?
Те също са доста висок клас и са
много издръжливи. Тествани са в
лабораторни условия в Англия от
независима лаборатория. Нашите
батерии, сравнени с конкурентните,
дават най-добри резултати. Тестовете
са поръчани от независима компания,
която продава и конкурентни продукти
и споделя резултатите. Изпитанията на
супералкалните и ултраалкалните батерии
на JCB са дали между 15% и 20% подобри резултати в сравнение с другите
батерии. Освен това са по-евтини от
конкурентните.
- Как виждате бъдещето на
компанията?
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НЕДООЦЕНЯВАНЕТО
НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА
МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ПАГУБНО

СПАСЕНА ГЕНЧЕВА, УПРАВИТЕЛ НА “ХАЙКАД ИНФОТЕХ”
- Г-жо Генчева, моля представете ни
накратко Вашата компания „Хайкад
Инфотех“. Какъв е основният фокус на
вашата дейност и промени ли се той
през годините?
„Хайкад Инфотех“ е създадена през
2009 г. като софтуерно звено на фирма
„Хайкад инженеринг“ и бе носочена
главно към внедряване на софтуерни
решения за инженерно проектиране.
„Хайкад инженеринг“ е инженерингова
компания за разработка на технически
продукти и проектиране на механизирани
и автоматизирани процеси в
производството. Защо се появи „Хайкад
Инфотех“? След влизането на България
в ЕС през 2007 г. - време на еуфория в
стартиращите бизнеси в страната, много
от предприемачите у нас, в това число
и ние, бяхме изключително мотивирани
да се приобщим към най-новите
европейски технологични практики.
Точно тогава станахме основен партньор
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за България на френския софтуерен
концерн Dassault Systémes. Дейността
на „Хайкад Инфотех“ през годините се
променяше и адаптираше непрекъснато.
В първите години отговаряхме на нуждите
на чуждестранните инвеститори за
уеднаквяване на използваните софтуерни

решения в новосъздадените локации в
България към използваните инженерни
софтуери в централните развойни
центрове. Днес дейността ни е много повсеобхватна и се превърнахме в компания,
която предлага интелигентни решения за
системна интеграция в индустриалните
компании, включващи развойна дейност,
логистика, производствено планиране и
управление на проекти.
- Към кого са насочени вашите услуги?
Фокусирани сме изключително към
иновативни развойни и производствени
компании и към такива, които търсят
оптимизиране на своите развойни и
производствени процеси. От няколко
години, и това е нашата гордост, си
партнираме изключително интензивно
и с български стартиращи фирми,
разработващи собствени продукти, както
и с български технически университети
и различни научни екипи от Българската
академия на науките.
- В какво се изразява сътрудничеството
ви с тях?
Процесът на внедряване на софтуер е
многостъпков и изисква добро и правилно
планиране. Нашият екип от специалисти,
съвместно с колегите ни от Dassault
Systémes, които имат изключително
голям международен опит, оценяваме
нуждите на компаниите, формулираме
изискванията и ги консултираме за
най-подходящото за тях решение. След
старта на проекта разработваме детайлна
концепция и цялостно внедряваме
даденото софтуерно решение от гамата
на Dassault Systémes. Нашите задачи

не свършват дотук. В задълженията ни
влиза квалификацията на потребителите
и тяхната непрекъсната поддръжка, а
нашата инженерна академия Haycad
Academy е на път да се превърне в отделна
дейност на компанията, с която обучаваме
десетки инженери всяка година.
- Сред продуктите на Dassault Systémes,
които вие предлагате, е и софтуерът
3DEXPERIENCE. С какво той е различен
от останалите инженерни софтуери?
3DEXPERIENCE е бизнес платформа
за разработка на нови продукти
и за управление на развойни и
производствени проекти. 3DEXPERIENCE и
е изключително интересен и иновативен
софтуер дори за мен като икономист,
който наблюдава света на технологиите
отстрани. Неговата поява не е плод на
идеята на един човек, както много често
през първите години на зараждането на
софтуерната индустрия, а резултат на
търсенето и нуждите на индустрията по
света към целенасочена и последователна
дигитализация, стандартизация и
централизация на всички бизнес
процеси в една компания. Уверено
мога да твърдя, че нашите колеги от
Dassault Systémes са успели да усетят
много добре нуждите на съвременните
индустриални предприятия, работещи в
коренно различни условия в сравнение
с тези дори само преди двайсет години.
3DEXPERIENCE осигурява централизирано
съхраняване и контролирано управление
на информацията, както и регламентиран
достъп до нея за всички участници
в проекта: конструктори, технолози,
икономисти или ръководители на проекта.
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Платформата предоставя богат набор от
инструменти за задаване и проследяване
на задачи, срокове, отговорници, както
и точна финансова информация за
разходите за изпълнение на отделните
задания. Всичко това дава възможност
за прецизен контрол на развитието на
проекта по отношение на изпълнението
на отделните подзадания при пълен
мониторинг на финансовите параметри
и зададените срокове. 3DEXPERIENCE
помага на проектния ръководител при
взимането на решения, а участниците
получават лесно нужната им информация.
Това води до изключително подобряване
на синхрона на работа на проектния екип
при пълна проследяемост на дейностите
на отделните участници.
- Софтуерните инструменти на
Dassault Systémes са насочени към
огромни индустриални концерни като
Volkswagen, Boeing и Nokia. По какъв
начин могат да бъдат използвани
и от по-малки предприятия? Какви
са предимствата при използване на
подобни системи?
Индустриалната революция не е типична
само за големите компании, които
всички ние познаваме. Днес тя достига
и до малките и средните предприятия, а
дори и до микрофирмите, като например
стартиращите компании. Тя е изцяло
базирана на дигиталните технологии,
които практически всеки ден променят
нашия живот. Индустриалните продукти
стават автономни, изискванията за
тяхната сигурност и безаварийност са
изключително високи, а потребителите
са с все по-високи изисквания. Не е
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възможно компаниите да отговорят на
тези потребности, ако не инвестират в
технологиите на бъдещето. Това важи
не само за големите компании, като
Volkswagen, Boeing и Nokia, а и за всяка
компания, която разработва и произвежда
индустриални продукти. Едни от тези
технологии са софтуерните системи
за инженерна разработка, а един от
водещите в света това е 3DEXPERIENCE.
Това, което смятам за основно предимство
за малките и средните предприятия,
е фактът, че, сдобивайки се с подобно
решение, те практически получават и
готови методики за работа, вградени в
системата, типични за най-успешните
компании в света. Убедена съм, че
целенасочената дигитализация е
един от ключовете за успех и найдобрата инвестиция за малки и средни
предприятия. В особена степен това важи
за стартиращите компании.
- Кой е най-предизвикателният проект,
по който сте работили в последната
година?
Голям брой са интересните проекти по
които работиха нашите специалисти,
но внедряването на 3DEXPERIENCE
през 2021 г. едновременно в три
стартиращи компании беше истинско
предизвикателство за нашия екип. През
месеците съвместна работа се учехме
и израствахме заедно. Нужно беше да
съобразим много специфични особености
на отделните стартъп компаниии, за да им
предложим най-добрата конфигурация на
приложения в 3DEXPERIENCE и да можем
да квалифицираме инженерите за работа в
платформата.

- Сред вашите партньори в България
е Dronamics - български стартъп със
собствена разработка на дрон за
доставки. По какъв начин използват
те продуктите на Dassault Systémes?
Има ли и други стартиращи или малки
и средни предприятия от България, с
които работите?
- Dronamics е може би една от най-ярките
стартъп компании в България и ние се
гордеем, че те използват нашите решения.
Огромното предимство на 3DEXPERIENCE
е, че се базира на облачна технология,
която позволява на развойния екип на
Dronamcis да работи в непосредствена
свързаност между участниците в екипа и
с техните партньори от разстояние. Вече
имаме и други примери. Внедряваме
3DEXPERIENCE в още две изключително
интересни и перспективни български
стартиращи предприятия: базираната във
Варна фирма Kinetik Automotive и фирма
Atelier Del Cafe, базирана в София. Мисля,
че е добре да се запомнят имената на тези
две фирми. В близките няколко години
очаквам много новости от тях.
- В момента имате специална
инициатива, насочена към стартиращи
предприятия. Какво представлява тя?
Има ли вече български компании, които
са се включили в инициативата?
От началото на 2021 г. „Хайкад Инфотех“
заедно с Dassault Systemés стартирахме
нашата нова мисия „3DEXPERIENCE за
предприемачите на нова България“.
Мисията е предназначена да спомогне
български иновативни технически
продукти да оживеят и да се реализират

на местния и международния пазар. Чрез
инициативата стартиращите компании
могат да се сдобият с 3DEXPERIENCE на
изключително преференциални условия.
От нея могат да се възползват всички
млади предприемачи и стартиращи
български компании, заредени с енергия
и мотивация и стремящи се да превърнат
своите иновативни продукти в работещи
бизнес модели. Точно в тази програма се
включиха и фирмите Kinetik Automotive и
Atelier Del Cafe.
- Как бихте оценили технологичното
обезпечение на българските
индустриални предприятия в момента,
сравнено с европейския пазар? Кои
са най-силните и най-слабите им
показатели?
За съжаление нивото на технологично
обезпечение на българските
индустриални предприятия не е повод за
гордост. В много от българските фирми
ръководителите и собствениците на
компаниите не оценяват важността и
степента на дигитализация, дори често
се отнасят иронично към темата софтуер.
Днес виждаме, че недооценяването на
нуждата от непрекъсната промяна и
дигитализация може да се окаже пагубна
за цели компании. У нас в развойните
отдели се използват остарели морално,
разнородни по вид решения за 3D
проектиране от различните отдели,
почти липсват така нужните системи
за управление на жизнения цикъл на
изделието (на англ. PLM- Product Lifecycle
Management), а същото важи и за системи
за провеждане на виртуални симулации.
Липсват стандарти на работа и умения как
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да се структурира развойната и проектната
информация с помощта на PLM системи,
да се гарантира, че тя е налична само
един път, че е правилно структурирана и
съвместима с ИТ системите, използвани в
производството, логистиката и пласмента
например. Тези липси, разнородните
по структура и вид данни, загубата
на време за събиране и проверка на
съвместимостта на информацията
създават проблеми в комуникацията
между отделни ИТ системи, потребители,
отдели и най-вече с международните
им партньори. А резултатът е винаги
един - поява на проблеми в качеството
на произвежданите изделия на толкова
късен етап, че те практически не могат да
бъдат отстранени, забавяне на проекти и
често загуба на партньори и пазари. Това
не са мои лични наблюдения. И по данни
на ЕС България се нарежда на 28-о място
от 28-те държави, членки на ЕС, в Индекса
на Европейската комисия на навлизането
на цифровите технологии в икономиката
и обществото (DESI) за 2020 г. Равнището
на уменията в областта на цифровите
технологии е сред най-ниските в ЕС. С
нашите начинания с българските учебни
заведения се опитваме да променим тази
негативна тенденция. Но са нужни много
усилия и много търпение.
- Според Вашите наблюдения има ли
достатъчно подготвени инженерни
кадри, които да отговарят на търсенето
в индустриалните компании?
Подобрява ли се ситуацията или се
влошава в последните години?
Не, нямаме достатъчно подготвени кадри
за работа в инженерната област. Това се
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дължи на промените в икономиката, които
се случиха буквално в рамките на няколко
години. Професията инженер-конструктор,
технолог, инженер по автоматизация и
роботизация са едни от най-търсените
от индустриалните предприятия.
Особено търсени са инженери, които
притежават умения за работа с инженерни
софтуерни системи за 3D проектиране
и симулации, тоест да владеят езика
на новото поколение инженери.
Мисля, че ситуацията е осъзната и от
страна на политиците, и от страна на
образователните институции и бизнеса.
Нашият принос като технологична
компания е чрез последователна работа
с техническите университети да даваме
нови перспективи на работната сила
на бъдещето чрез знания, практически
умения, но и чрез създаване на мрежи
за комуникация между бизнеса и
образованието. Провеждаме много
семинари, обучения и създаваме
обучителни лаборатории. Миналата
година в рамките на нашата инициатива
„3DEXPERIENCE- инженерите на бъдещето“
оборудвахме съвместно с фирма „Либхер
Хаусгерете“ обучителна лаборатория за
инженери в Техническия университет
- София, филиал Пловдив. Тази година
се надяваме да открием поне още три
лаборатории в рамките на тази програма.
- Какви промени на индустриалния
пазар, свързани с ковид кризата през
последната година, наблюдавате?
Гледайки година назад, мога да кажа, че
индустрията може да бъде разделена
на прековид и постковид период.
Ковид кризата промени ситуацията в

индустриалните предприятия изоснови.
Скоро в интернет видях един шеговит
коментар. „Кой доведе до дигиталната
трансформация във вашата компания:
А. Вашият CTO, Б. Вашият CFO, В. Ковид?“
Тази шега създава настроение, но показва
реалната ситуация. Компаниите, които
в последните години бяха инвестирали
в добра ИТ инфраструктура и модерни
софтуерни решения, се справиха добре
с дистанционната работа на своите
сътрудници, с обмена и управлението
на информацията. По мои наблюдения
повечето от тях бяха или чуждестранни
инвеститори, или много малки български
компании. Малките и средните
предприятия, които са гръбнакът на
българската индустрия, имаха големи
трудности с ковид кризата.
- Ускорява ли се дигитализацията на
предприятията и какви са основните
предизвикателства, които срещат те?
За нашата компания годината на ковид
беше добра и успяхме да привлечем много
нови компании към нашите модерни
технологии. Мисля, че те бяха от тези,
които оцениха правилно ситуацията.
Дигитализацията на предприятията е
без алтернатива. Тя може да осигури
работни места, нови пазари и да гарантира
гъвкавост и свързаност на фирмите. Не на
последно място днес младите инженери
също оценяват своите работодатели,
вместо единствено работодателите да
оценяват тях. Младите споделят: „Искаме
да работим в модерна среда като нашите
колеги по света.“ Затова ще посъветвам
ръководителите на предприятията да се
замислят и по този въпрос. В заключение
ще кажа, че ръководителите, които не
оценяват важността на дигиталната

трансформация, се превръщат в реална
пречка за собствения си бизнес.
- Какви са очакванията Ви за
следващата година?
2022 ще бъде отново години на „преход“.
Този път не на политически, а дигитален.
Дигиталната трансформация ще промени
не само методите за разработка и
производство на технически продукти,
а и структурно за цели браншове. Моят
съвет към всички ръководители на
предприятия е да следят и оценяват добре
случващото се по света. Ние в България
сме част от глобална бизнес мрежа, а
бързината на вземане на решения за
трансформация в даден бизнес, и то
само на правилните, може да се окаже
решаваща. Модерните инженерни и
бизнес софтуери не са гарант за вземането
на бързи и правилни решения, но могат
да се окажат неоценим помощник на
ръководството на компаниите. Нека
ние в България се окажем от страната
на печелившите, да заложим на
„правилната карта“ и да инвестираме
в последователната дигитализация на
процесите в индустриалните компании
и в сътрудничеството между бизнеса
и образователните институции чрез
модернизация на обучителни програми.
Имаме изключителни технически
специалисти, нека им гарантираме и
най-съвременните инженерни софтуери,
за да демонстрират своите способности
и да гарантират дългосрочния успех
на компаниите, в които работят. Ние в
„Хайкад Инфотех“ и Dassault Systémes ще
продължаваме да работим за успеха на
нашите партньори.
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КОНСУЛТАНТСКА И
СЕРТИФИКАЦИОННА
ДЕЙНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛА
Новите предизвикателства пред производителите на машини Предстои Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
машиностроителните изделия 
Материалът е подготвен от екипа на „Център за изпитване и
европейска сертификация“ ЕООД, гр.Стара Загора
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КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

НОВИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАШИНИ
ПРЕДСТОИ РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ОТНОСНО МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ
МАТЕРИАЛЪТ Е ПОДГОТВЕН ОТ ЕКИПА НА „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД, ГР.СТАРА ЗАГОРА
Един от основните законодателни
актове, уреждащи хармонизирането
на основните изисквания за здраве и
безопасност на машините на ниво ЕС, е
Директивата за машините 2006/42/ЕО
(ДМ), която е публикувана на 9.06.2006
г. и влиза в сила на 29.12.2009 г.
Настоящата статия има за цел да
предостави обобщена информация на
икономическите оператори от сектор
машиностроене относно това какво
налага преразглеждането на Директива
Машини, какви са проблемите при
нейното прилагане и как тези проблеми
могат да бъдат решени с въвеждането
на новия регламент. По този начин,
заинтересованите страни ще бъдат
своевременно информирани за
предстоящите промени в европейското
законодателство и ще имат достатъчно
време да проучат в детайли новостите,
които ги касаят. Предложението за
новия регламент и придружаващите
доклади са публикувани на официалния
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сайт на Европейската комисия,
източник, използван при съставянето
на настоящата статия.
Ускореното внедряване на
нови технологии и иновации в
машиностроителния сектор налага
необходимостта от преразглеждане
на Директива машини и предложение
за нов регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно
машиностроителните изделия.
Европейската комисия установява,
че в Директива машини има редица
пропуски, които трябва да бъдат
преодолени. Това е от още поголямо значение за устойчивото
възстановяване след пандемията
от COVID-19, тъй като секторът
на машините е съществена част
от машиностроенето и една от
индустриалните опори на икономиката
на ЕС.

Обстойният анализ на сега
действащата Директива от страна
на заинтересованите страни на
европейския пазар показва следните
проблеми:
 ДМ не покрива напълно
новите рискове, произтичащи от
нововъзникващите технологии;
 Правна несигурност поради липса
на яснота относно обхвата на ДМ и
възможни пропуски по отношение
на безопасността в традиционните
технологии;

 Недостатъчно разпоредби за
високорисковите машини;

КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Тъй като правилата, определящи
изискванията за машиностроителните
изделия, най-вече съществените
изисквания за безопасност и опазване
на здравето и процедурите за
оценяване на съответствието, трябва
да се прилагат еднакво за всички
икономически оператори в целия Съюз
и да не дават възможност за различно
прилагане от страна на държавите
членки, Европейският парламент и
Съветът предлагат Директива 2006/42/
ЕО да бъде заменена с регламент.
Новият регламент ще започне да се
прилага 30 месеца след влизането
му в сила, за да се даде време на
производителите, нотифицираните
органи и държавите членки да се
адаптират към новите изисквания. В
предложението за регламент все още
не е определена дата на влизането му
в сила. След изтичане на 30 месечния
преходен период Директивата следва
да бъде отменена.

 Разходи, свързани с околната среда,
дължащи се на обширна техническа
документация на хартиен носител;
 Несъгласуваност с други
законодателни актове на Съюза
за хармонизация в областта на
безопасността на продуктите;
 Различия в тълкуването, дължащи
се на транспонирането на Директивата
в националните законодателства (в
България ДМ е транспонирана чрез
Наредба за съществените изисквания
и оценяване съответствието на
машините, в сила от 29.12.2009 г.), което
води до различното и тълкуване.
Друг проблем е, че настоящият
списък на високорискови машини в
приложение IV е изготвен преди 15
години, а оттогава пазарът значително
се е развил. Необходимо е от списъка
да се извадят машините, които вече не
се смятат за високорискови и/или да
се въведат нови (например машини,
оборудвани с вградени системи с
ИИ, които изпълняват функция за
безопасност).
Съществуваща е практиката, пуснатите
машини на пазара/в действие да бъдат
изменяни, например за да се добави
функция или да се подобрят работните
показатели. Когато машината е
претърпяла съществено изменение без
съгласието на производителя, тя може
вече да не отговаря на съществените
изисквания за безопасност и опазване
на здравето. Настоящата ДМ не тълкува
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тази ситуация.
Промяната на вида законодателен
акт от директива на регламент няма
да доведе до каквато и да е промяна
в регулаторния подход. Запазва
се гъвкавостта, предоставена
на производителите при избора
на средства, използвани, за да
се съобразят със съществените
изисквания (хармонизирани стандарти
или други технически спецификации),
както и по отношение на избора на
процедурата, използвана за доказване
на съответствието.
В доклада на Комисията за последиците
от изкуствения интелект, интернета на
нещата и роботиката за безопасността
и отговорността се посочва, че появата
на нови цифрови технологии, като
изкуствения интелект, интернета на
нещата и роботиката, поражда нови
предизвикателства по отношение
на безопасността на продуктите. ЕС
трябва да остане конкурентоспособен
в променящия се глобален пазар. В
доклада се заключава, че действащото
законодателство в областта на
безопасността на продуктите,
включително Директива 2006/42/
ЕО, съдържа редица пропуски в това
отношение, които трябва да бъдат
запълнени. Поради това настоящият
регламент следва да обхваща рисковете
за безопасността, произтичащи от
новите цифрови технологии.
Привеждането на МД в съответствие с
хармонизираното законодателство на
ЕС относно здравето и безопасността
на продуктите и справянето с
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предизвикателствата, които могат да
възникнат от техническия прогрес в
цифровизацията са основните цели на
Европеската комисия. Специфичните
цели са шест:
 Покриване на нови рискове,
свързани с нововъзникващите цифрови
технологии
 Да се осигури съгласувано
тълкуване на обхвата и определенията
и да се подобри безопасността на
традиционните технологии
 Преоценка на машините, считани
за „високорискови“, и преоценка на
свързаните процедури за съответствие
 Намаляване на изискванията за
документация на хартиен носител
 Осигуряване на съгласуваност
с другото законодателство за
безопасност на продуктите
 Да се избегнат различията
в тълкуването, получени от
транспонирането
Адаптират се съществени
изисквания за безопасност
и опазване на здравето за
традиционни машини
С предложения регламент се адаптират
или добавят следните съществени
изисквания за безопасност и опазване
на здравето с цел справяне със
специфични рискове, свързани с
машините:
- Принципите за интегриране на
безопасността се адаптират, за да се
даде възможност на ползвателите
на машините да изпитват функциите,
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свързани с безопасността на машината.
- Съществените изисквания относно
техническото обслужване се адаптират,
за да се улесни навременното
и безопасно спасяване, когато
операторите са затворени в машината.
- Цифрова техническа документация:
Инструкциите и приложение V
към декларацията за съответствие
на производителя позволяват на
производителите да предоставят
инструкции и декларация за
съответствие в цифров формат.
Въпреки това при поискване е
задължително използването на хартиен
носител.

- Към инструкциите за експлоатация
допълнително се изиска информация
за емисиите на опасни вещества от
машините;
- Адаптират се инструкциите и относно
вибрациите от преносими ръчно
държани и ръчно водими машини,
с цел да се намалят свързаните с
експозицията трудови злополуки.
- Преносими ръчно държани и/или
ръчно водими машини се адаптират с
оглед на улавянето или намаляването
на емисиите на опасни вещества.
- Адаптират се изискванията
относно опасностите, дължащи се
на подвижността на машините, като
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се вземат предвид и рисковете,
свързани с автономните машини и
дистанционните станции за надзор.
Задължения на икономическите
оператори
С предложението за производителите,
вносителите и дистрибуторите
се въвеждат задължения с цел
осигуряване на съответствието им с
Решение 768/2008/ЕО за НЗР. С тази
стъпка ще бъдат изяснени съответните
задължения, които са пропорционални
на отговорностите на икономическите
оператори. Освен това, когато дадена
машина е съществено изменена
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съгласно определението, онзи,
който променя машината, става
производител, и трябва да изпълнява
съответните задължения. Тъй като
сложността на веригата за доставка
на машини се увеличава, съществува
общо задължение за сътрудничество
между третите страни — участници
във веригата за доставки на машини,
различни от икономическите
оператори.
Оценка на съответствието
В проекта на Регламента се

Опитът на „Център за изпитване и
европейска сертификация“ (ЦИЕС)
ЕООД
Нашата компания има дългогодишен
опит в оценяване съответствието на
технически продукти, тъй като сме
един от първите нотифицирани органи
в България. Идентификационният ни
номер пред Европейската комисия
е 1871. Директива Машини е една
от първите директиви, за която сме
защитили нотификация още през 2007 г.
Оценяваме съответствието на машини
от обхвата на Анекс IV на Директивата
по процедура ЕО изследване на типа.
Категориите машини от Анекс IV, на
които оценяваме съответствието са 18
на брой и това ни прави единственият
орган в страната, със сериозен
обхват. За машините извън Анекс IV на
Директива 2006/42/EO извършваме
оценки и издаваме сертификат
след констатирано съответствие на

машините с приложимите съществени
изисквания.
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актуализират модулите за оценяване
съответствието в съответствие с
Решение 768/2008/ЕО за НЗР.
Запазва се възможността за
осъществяване на вътрешен
производствен контрол от
производителите на машини, които не
са класифицирани като високорискови.
За високорискови машини ще се
приема само сертифициране от трета
страна (нотифициран орган), дори
когато производителите прилагат
съответните подкрепящи регламента
хармонизирани стандарти.

Процесът на оценяване на
съответствието включва и тестове, които
реализираме в нашата Лаборатория
за изпитване на машини, съоръжения
и устройства, акредитирана съгласно
БДС EN ISO/IEC 17025. Имаме
многобройни клиенти сред българските
производители на машини, а също
клиенти от Гърция, Латвия, Румъния,
Русия, Сърбия, Хърватия.
Разполагаме и с Център за
компетентност към ЦИЕС, в който
наред с професионалните обучения,
провеждаме семинари по европейско
техническо законодателство, директиви
от Нов подход, СЕ маркировка.
Във връзка с предстоящото
приемане и влизане в сила на новия
регламент за машиностроителните
изделия планираме серия от
обучения, предназначени за всички
икономически оператори от сектор
машиностроене. Нашите клиенти ще
бъдат уведомени своевременно за
конкретните дати и теми.
За повече информация:
ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ /ЦИЕС/
ЕООД
Тел.: +359 42 620 368
Факс: +359 42 602 377
e-mail: ctec@ctec-sz.com
www.ctec-sz.com
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ПРЕДИМСТВАТА
НА МОДУЛНИТЕ СИСТЕМИ
Модулните системи успяха да намерят
своя път в живота на много хора, от
строителните играчки на LEGO до
модулните мебели на IKEA.
В металообработването и що се
отнася до режещите инструменти,
модулните структури са доказали своята
ефективност и в тази област, а различни
производители на инструменти са
разработили свои собствени модулни
продукти, които са популярни сред
техните клиенти.
Основните предимства на модулността
са гъвкавост и спестяване на време.
Модулната концепция улеснява
бързото и лесно изграждане на
оптимално персонализиран режещ
инструмент с помощта на сглобяване на
стандартизирани елементи. Следователно
клиентите не трябва да поръчват скъпи,
специализирани инструменти и да
чакат месеци за доставка. Ако спешно
е необходим инструмент за незабавно
производство, подходящото решение е
наблизо. Тази концепция допринася за
намаляване на складовите наличности
и намаляване на списъците със запаси,
което намалява производствените
разходи.
Концепцията за модулен инструмент
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обаче не е лишена от недостатъци.
Основният недостатък е намаляването
на стабилността; сглобката от няколко
елемента не е толкова стабилна както
интегрален продукт и сглобената
конструкция може да не е така прецизна в
сравнение с еднокомпонентния дизайн.
Когато се взема решение за конкретен
инструмент, трябва да се имат предвид
както предимствата, така и недостатъците
на модулната концепция. Клиентът е
единственият, който може да реши кой
е най -добрият инструмент за неговите
нужди въз основа на производствената
стратегия, настоящите производствени
изисквания или непосредствената
нужда от инструмент. Производителят
на режещия инструмент трябва да
предостави на клиента средствата
за правилен избор и в същото време
да продължи да разработва модулни
продукти, които постигат по -голяма
адаптивност, стабилност и точност. Поглед
към модулните режещи инструменти на
ISCAR дава възможност да се покажат
дизайнерските характеристики на
продукта.
Семейството инструменти FLEXFIT на
ISCAR (Фиг.1) е най -старата линия на
компанията. Принципът на адаптиране

на FLEXFIT се основава на използване
на цилиндрична връзка и стандартна
метрична резба (M8… M16) за
закрепване. Простотата и поддръжката
направиха тази инструментална система
много популярна на пазара. Днес FLEXFIT
разполага с голямо разнообразие от
държачи, адаптери и глави със сменяеми
плaстини, които се използват най -вече
при фрезоване, като обработка на
сложни 3D повърхности, прорези и
канали. Държачите са изработени от
стомана и твърда сплав. Карбидните
държачи увеличават твърдостта, което
значително намалява вибрациите,
особено при приложения с дълъг надвес
на инструмента.
MULTI-MASTER на ISCAR е семейство
фрезови инструменти със сменяеми
глави и включва модулни възли (фиг.2).
Концепцията MULTI-MASTER се отличава с
центриране чрез прецизен конус, лицев
контакт и резба. Това от своя страна
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Фиг. 1 – FLEXFIT линията за разнообразие от
фрезови съставни инструменти.

позволява високо прецизна и стабилна
връзка, която предоставя значителни
възможности за модулни инструменти,
където елементите включват широка
гама от опашки, удължители, адаптери и
редуктори, превръщайки инструментите
MULTI-MASTER в мощни и надеждни
фрези.
Държачите са изработени от стомана,
циментиран карбид със значителна
твърдост или тежък метал, което
гарантира добри вибрационни свойства.
Оригиналният дизайн на MULTI-MASTER
се фокусира само върху твърди карбидни
глави, но също така семейството се
попълва с различни глави, носещи
сменяеми пластини. Не случайно наскоро
въведените кампании NEOLOGIQ и LOGIQ
включват MULTI-MASTER глави с пластини.
Специално проектираните MULTI-MASTER
адаптери и взаимните връзки FLEXFIT
значително разширяват обхвата на
приложение за двете семейства.
За стругови операции ISCAR разработи
модулна система, която включва
цилиндрични щанги и сменяеми глави
с пластини. Борщангите и главите се
сглобяват с помощта на назъбена връзка
(фиг. 3).
Има три вида щанги, които да покрият
пълния набор от приложения за
вътрешно струговане, обработка на
канали и резбонарязване с дължини
до 10 пъти диаметъра. Стоманените
щанги позволяват обработка с дължини
до 4хD. Твърдосплавните щанги до
7хD. За дължини от 7xD до 10хD, ISCAR
разработи антивибрационна щанга,
която значително намалява и премахва
вибрациите при рязане.
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Фиг. 2 –MULTI-MASTER комбинация от продукти за оптималния комплект инструменти за
различни приложения.

Модулността предоставя ценна
възможност за клиента да конфигурира
инструмент по оптимален начин. В
съвременния дигитален свят чудесен
начин да постигнете това ефективно е
с виртуален монтаж в CAM софтуерна
среда. Цифровото двойно представяне на
режещ инструмент, базиран на стандарт
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ISO 13399, се превръща в неразделна част
от инструмента като продукт, а водещите
производители на инструменти вече
разшириха портфолиото си с подходящи
виртуални аналози и инструменти, за да
работят заедно. Опциите за сглобяване на
инструменти на ISCAR, които са включени
в електронния каталог на компанията,

Гъвкавата модулна концепция осигурява
възможност за бързо намиране на
ефективни решения за инструменти,
когато продуктовата програма се
променя постоянно. Това въздействие
на намаляването на инвентара на
инструментите привлича големите
производители. Следователно новите
разработки, фокусирани върху надеждни,
точни и цифрови модулни инструменти за
задоволяване на промишлените нужди,
ще останат актуални и важни на пазара.
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са добър пример за гореспоменатото.
Тези опции представляват изключително
ценен ресурс за предварителни
процеси при избора на инструменти на
етапите на проектиране и планиране
на механичната обработка. В модулните
инструменти те значително подобряват
начина за намиране на най -оптималната
конфигурация на инструмента,
предотвратяват грешките в магазина и
спестяват време и разходи.
Модулните режещи инструменти
са по-често срещани в сектора на
металообработването и предлагат
широка гама от продукти за успеха
на малки до средни производствени
предприятия.

За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg

Фиг. 3 – Антивибрационна щанга със сменяема глава. Значително разширява обвхата на
вътрешните разстъргващи и резбонарезни операция.
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ШВЕЙЦАРСКА СЕМЕЙНА
КОМПАНИЯ
РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ С ПОЧИСТВАНЕТО И
ПОЛИРАНЕТО
СЛЕД СТРУГОВАНЕ И ФРЕЗОВАНЕ НА ИМПЛАНТИ, КАТО КОСТНИ ВИНТОВЕ
ИЛИ КОСТНИ ПЛАСТИНИ, ТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА БЪДАТ
НАДЕЖДНО ПОЧИСТЕНИ И ПОЛИРАНИ, ЗА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТА ПРЕЦИЗНА,
РАВНОМЕРНА И ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ.
Семейното дружество Forplan AG близо
до швейцарския град Бийл, управлявано
от трима братя, е лидер на пазара в
разработването и производството
на машини и технологии за финишна
обработка на високо-прецизни детайли
за часовникарската индустрия, фината
механика и медицинската техника.
Девизът на фирмата е: „Започваме там,
където другите спират“.
В продължение на много години Forplan
AG разработва машини, съоръжения
и технологии, с изключително високо
ноу-хау и подходящи последователни
процеси, с цел да се генерира
максимална полза за клиентите.
Собствената “лаборатория” на завода,
оборудвана с 20 машини с различни
технологии, позволява оптимизация на
настоящите параметри при отделните
процеси и постигане на допълнителни
преимущества.
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Това от своя страна, предоставя на
Forplan AG възможността да отговори на
изискванията на различни индустриални
сектори и да предложи специфични
решения на всеки отделен клиент.
Предвид многообразието от
индустриални браншове, се обработват
и полират най-различни материали.
Спектърът варира от прости детайли,
изработени от стомана, месинг,
алуминий, титан и титаниево-никелови
сплави, благородни метали, керамика до
сапфири и рубини.
От месец Авгус 2019 година, Forplan AG
предлага на своите клиенти Договори
за производство и Тестови обработки в
собствената “лаборатория” на фирмата в
град Филинген-Швенинген, Германия.
По този начин фирмата прави
съществена крачка към клиентите си
от Германия и останалата част от ЕС.
Така отпадат и досегашните митнически
формалности.
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Машиностроене и договори за
изработка
Фактът, че Forplan разработва и
проектира съоръжения за довършителна
и полираща обработка и същевременно
управлява най-модерни технологии,
предлага на клиента няколко много
важни предимства. Те могат да бъдат
добре илюстрирани, на база следните
примери:
- Клиент получава задание за нова
серия от детайли. Forplan разработва
стабилен производствен процес за
този детайл. Във „Фазата на стартиране“
частите се почистват и/или полират във
Forplan в рамките на поетите договорни
задължения.
Когато производството на клиента е
толкова разгърнато, че поемането на
обработката в неговата собствена фирма
става рентабилно, той инвестира в
необходимото оборудване и след като
машините са му доставени, поема целия
процес на довършителна обработка.
По този начин клиентът избягва
поемането на технически рискове и
грешни инвестиции.
- Клиент иска да инвестира в съоръжения
за довършителна обработка. Forplan
разработва технологиите за повечето
продукти на клиента и ги въвежда
в серийно производство съгласно
договорените условия. Веднага след като
поръчаните от клиента машини бъдат
доставени, Forplan му предоставя всички
разработени технологични параметри,
обучава служителите му и го “напътства”
по време на първата производствена
фаза. Това спестява на клиента дългата
процедура по разработване на процеса

и той може веднага след доставката
на машините да стартира активна
производствена дейност.
- Клиент вече има собствен отдел
за довършителна обработка, който
е предназначен изключително за
серийно производство. Процесът по
разработване на нови детайли намалява
производителността. В допълнение,
спектърът му на довършителните
обработки е ограничен изключително
до собствено производство. Forplan
разработва процесите, подготвя ги за
серийно производство и след това ги
представя на крайния клиент.
Различни машини и процеси
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Forplan AG използва шест различни
технологии за повърхностна обработка.
Двете най-често прилагани са следните:
• Технология за магнитно полиране/
шлифоване ERGOMAG
Съоръженията за магнитно шлифоване
и полиране предлагат интересни
възможности както в областта на
вътрешното почистване, така и при
обработката на фини детайли. Дори
най-малките части могат да бъдат фино
почистени с минимално отстраняване на
материала и практически без заобляне
на ръбовете, с много кратко време за
обработка.
Много бързо въртящо се магнитно поле
привежда в действие намагнетизирани
щифтове, изработени от
намагнетизирана неръждаема стомана,
така че детайлите да могат да бъдат
обработвани интензивно, но въпреки
това много внимателно.
На база уникалното движение на
щифтовете, дори и най-малките
вътрешни пространства, като например
пресичащи се отвори могат да бъдат
надлежно почистени. За много малки
детайли се предлагат щифтове с
диаметър 0,07 мм. В зависимост от
приложението, се използват прави
или скосени. Следите от стругови или
фрезови инструменти изчезват напълно.
Хомогенната структура на повърхнината
създава впечатление за много качествен
дизайн.
Магнитното полиране като
заместител на процесите с пясъчна
струя и четки
Добре известните недостатъци на
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пясъчната струя, като твърде голямо
заобляне на ръбовете или нежелано
нанасяне на материал по повърхността
на детайлите, както и висок процент
ръчна работа, значително се редуцират
с тази магнитна технология.
Дори почистването с четки, което
означава голяма заетост на работна
ръка, в много от случаите отпада.
Заместването на тези работни
процедури е не само икономическо
изгодно, но също така предотвратява
натрупването на прах и мръсотия на
работното място.
Друго предимство пред технологиите
с пясъчна струя и четки, е гладката
повърхност на детайлите, и липсата на
„облак/мъгла“.
Технологията ERGOMAG е подходяща
за всички немагнитни и трудни за
магнетизиране материали.
Новата технология за магнитно
полиране/ шлифоване често се
използва в медицинската техника и се е
доказала като особено ефективна при

Друго предизвикателство при
почистването и обработката на
повърхността на костните пластини
е големия брой отвори в детайла.
За оптимално отстраняване на
неравностите, при отвори с различен
диаметър и разположение върху
детайла, щифтовете от неръждаема
стомана трябва да бъдат внимателно
подбрани. Същевременно се постига
значително подобрение в качеството
на повърхността. Процесът също
така гарантира много високо ниво на
надеждност и възпроизводимост на
процеса.

• Планетарно полиране с технология
ERGOSPIN
Планетарните съоръжения се използват
тогава, когато конвенционалните
вибрационни и дискови системи
достигнат своята граница на
възможностите.
Системата ERGOSPIN използва
относителното движение, което се
създава чрез различни ротации между
материала и обработващия инструмент.
Планетарната система, която се завърта
около Х-оста, генерира изключително
равномерно шлифоване върху цялата
геометрия на детайла. Така се постигат
резултати, които са невъзможни с
класическите методи за полиране и
почистване.
Модерният дизайн на машината
отговаря на най-високите изисквания
за ергономичност и удобство при
експлоатация.
Разбира се, Forplan AG предлага на
своите клиенти и разнообразни варианти
от дискови и вибрационни съоръжения и
технологии.
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обработката на титанови и неръждаеми
импланти, като костни пластини или
костни винтове.
Благодарение на магнитната технология
може да се спести много ръчен труд. В
същото време се постига забележимо
хомогенизиране на повърхността на
детайлите.
Особено при винтовете за кости е
важно, острите ръбове да бъдат напълно
отстранени и това, разбира се, без
заобляне на контура.
При някои варианти на костни винтове
се налага и почистване на фината
резба на главата. Голямата трудност
тук е, да се запазят фините ходове
на тези резби. Независимо от това, в
края на обработката, детайла трябва
да бъде абсолютно гладък и чист. При
конвенционалните полиращи методи
съществува риск, неравностите да не
бъдат напълно премахнати, а само
загладени.

Forplan е винаги на Ваше
разположение за индивидуални
тестове и конкретни решения!
Представител на Forplan AG за
България
ГАЛИКА – клон АД
Тел.: 02 981 09 76, Факс: 02 980 53 17
E-mail: office@galika.bg
www.galika.bg
www.smola-nishka.bg
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JUNGHEINRICH
ЕЛЕКТРОКАРИ –
ЧЕЛНИ ЕЛЕКТРО-ВИСОКОПОВДИГАЧИ
Всичко в пъргавите и гъвкави
електрически мотокари EFG на
Jungheinrich e оптимизирано за
максимален товарооборот при
минимална консумация на енергия.
Всички компоненти са синхронизирани
и отговарят на най-съвременните
технологични иновации и постижения.
EFG 110 / 110k / 113 / 115
Челните триопорни триточкови електровисокоповдигачи на Jungheinrich са
компактни и маневрени за лесно и
прецизно маневриране дори в тесни
пространства, контейнери и камиони.
• Товароподемност: От 1 000 до 1 500 кг.
• Височина на повдигане: От 2 300 до 6
500 мм.
EFG 213 / 215 / 216 / 216k / 218 / 218k /
220
Челните триопорни четириточкови
електрокари на Jungheinrich съчетават
в себе си маневренност и стабилност,
което им позволява работа в тесни
пространства с по-тежки товари на поголеми височини.
• Товароподемност: От 1 300 до 2 000 кг.
• Височина на повдигане: От 2
900 до 7 000 мм.
EFG 316 / 316k /
318 / 318k / 320
Челните
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четириопорни електрокари на
Jungheinrich са надеждни и универсални
машини, подходящи за всяко складово
стопанство. Те са идеалната комбинация
от маневреност и висока стабилност, дори
при много неравни подове и настилки.
• Товароподемност: От 1 600 до 2 000 кг.
• Височина на повдигане: От 2 900 до 7 000
мм.
EFG 425 / 425k / 430 / 430k / S30
Челните четириопорни електрокари
на Jungheinrich са гъвкави повдигачи
за високи изисквания. Те са силни,
издръжливи и подходящи за широк

пригодени за по-тесни коридори и
пространства и повече маневренност.
EFG S моделите са специализирани за
вътрешна и външна употребаза при
особено тежки условия, чрез изнесен
център на тежестта от 500 на 600 мм
и увеличен клирънс/просвет между
машината и настилката. Особено
подходящи са за работа с тежки и
нестандартни прикачни устройства.
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спектър от приложения на закрито и на
открито.
• Товароподемност: От 2 500 до 3 000 кг.
• Височина на повдигане: От 2 900 до 7 500
мм.
EFG 535k / 540 / 540k / 545 / 545k / 550 / S40
/ S50
Челните четириопорни електрокари
на Jungheinrich са създадени за
предизвикатели мисии. Оптимални
са за най-тежките товари и прикачни
устройства.
• Товароподемност: От 3 500 до 5 000 кг.
• Височина на повдигане: От 2 480 до 7 500
мм.
EFG k моделите са по-къси версии
на стандартните машини, специално

Материалът ни е предоставен от г-н
Валери Петрунов – Оперативен директор
на „Готи Петрунов“ ООД, представител
на Jungheinrich за България, Албания и
Косово
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО
ОТ SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE И
СПЕЙСKАД ООД
Едно от основните предизвикателства
пред производителите е глобалната
конкуренция. Увеличеният аутсорсинг
на производство на детайли и
инструменти и предимствата на цените
в места с ниска цена на труда означават,
че цената и сроковете за доставка
са ключови предизвикателства.
Цифровите производства трябва да
използват най-ефективните методи
и оборудване (като модерни металообработващи машини). Наред с това,
те трябва да програмират тези машини
ефективно за да получават реалнaта
стойност от тях.
Дигитализацията на процеса
- “конструиране - симулация генериране на управляващи програми
за CNC машини - сървърно управление
на CNC машините (DNC) - събиране
на данните за изпълнение върху CNC
машините (MDC)“ гарантира до 30
% повишаване на производствения
капацитет, повишава качеството,
редуцира брака и намалява
престоите на машините. В рамките
на кратък период от 6 до 9 месеца,
тази трансформация може да бъде

72

успешно реализирана във всяко
машиностроително предприятие,
използващо дигитални средства за
проектиране и производство.
Siemens Digital Industries Software като
водещ световен иноватор предоставя
най-мощната, интегрирана CAD/CAM/
CAE платформа, обхващаща пълния
цикъл на производство, премахвайки
необходимостта от закупуване на
множество различни софтуерни
продукти. Siemens NX CAM като част
от решението предлага цялостно и
доказано решение за програмиране на
всички металообработващи машини,
роботи и метрология, което позволява
на компаниите да увеличат максимално
ефективността си при производство.
NX CAM предлага следните
специализирани модули за
механична обработка:
• 5-осево фрезоване, 3-осево

Всеки NX CAM може да бъде разширен,
за да обхване управлението на данните
за инструментите, планирането
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фрезоване, 2 1/2-осево фрезоване
• Пробиване, разширяване на отвори,
резбонарязване, зенкероване
• Струговане, синхронизирани много
шпинделни струго/фрезови обработки
• Нишкова ерозийна обработка
• Специализиран модул за 5 осово
фрезоване на турбини и лопатки
• Симулация, верификация и валидация
на машинни пътища и обработки:
o Симулация на обработките
от G-кода на програмите след
постпроцесора
o Машинна симулация с 3D модел на
използваната машината с CNC
• Програмиране на процедури за
инспекция с измервателни машини,
програмиране на индустриални
роботи

на производствените процеси и
управлението на наличностите.
Надграждането на CAM софтуера
с DNC и MDC e следващата стъпка
в йерархията от решения за
производство.
DNC системата управлява директното
зареждането на NC програмите
от сървър към машините в цеха и
записва всяка транзакция и промяна в
програмите. Сървърното съхранение
на NC програмите и тяхното директно
зареждане към CNC машините води до
съществено намаляване на времето
в производството и премахва всички
рискове от грешки, в следствие на
некоректно заредена или не обновена
NC програма.
Основни предимства са:
• Сигурен трансфер на данни чрез
най-модерните мрежови протоколи и
трансферни технологии
• Поддръжка на CNC контролери със
сериен интерфейс
• Поддръжка на CNC контролери с
мрежова карта
• Работа под Windows или друга
операционна система
• Отдалечен достъп до програмата
директно от устройството за CNC
управление
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On-Line WEB базиран портал за
визуализация на състоянието и
публикуване на стандартни отчети и
справки за състоянието.

• Интуитивност - двучасово обучение
е достатъчно за да се разбере и
използва DNC
MDC е лесна за работа, мрежово
базирана система, която събира данни
от CNC машините в цеха и визуализира
актуалното им състояние, постъпващо
от CNC контролерите и работните места
с баркод скенер или терминал. MDC
е идеалният управленски инструмент
подкрепящ производството, чрез който
можете да повишите ефективността
на машините чрез вземането на
бързи коригиращи решения на база
наличните данни в реално време.
• Процес на събиране на данни
Промяната в статуса на всяка CNC
машината са регистрират автоматично
от хардуерно устройство, което може
да се използва едновременно с MDC
и DNC. Същото устройство следи броя
на произведените детайли. Причините
за престоя, номер на поръчката,
операцията, продуктовия код и
идентификацията на оператора могат
да бъдат регистрирани по различни
начини: чрез бар-код скенер, webбазирани терминали посредством
компютър или мобилно устройство.
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• MDC Monitoring
The MDC Monitor e онлайн уеб
базиран портал, независим от хардуер.
Посредством портала стандартни
справки и доклади могат да бъдат
извършвани по всяко време от всякъде.
MDC Конфигурация
MDC SoftClient може да се използва
за различни цели и информация, в
зависимост от правата на потребителя:
• Редакция на събраните данни
• Конфигуриране на MDC
• Редакция на сменните графици
• Отчети и експорт на данни
Отчети
Всички данни за производството
се съхраняват в Microsoft SQL база
данни. Това хранилище може да бъде
достъпвано чрез всеки вид инструмент
за бизнес анализ. Отчетите могат да
са на разположение на уеб базиран
фронт- енд, например в Интернет.
Текущ статус на машината и
технологични детайли
Цветът показва действителното
състояние на всяка машина и схемата
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показва текущия ден. Дебели ленти
показват статус, предоставен от
PLC, тънки ленти показват ръчно
въведените причини за престой.
Работен прозорец показва
допълнителна информация, свързана
със състоянието на машина например
ред, оператор, изделие, брой парчета.
Подробна информация за машината
Показва историята на избраната
машината. Цветен фон показва данните
за отделните смени.
Въвеждане на причини за престоите
Възможно е да въведете причина
за прекъсване на машината или на
компютър.
Статистика и времево сравнение

По всяко време предлага статистическа
информация могат да бъдат създадени
чрез избиране на период от време,
отдела и машината. Резултатите могат
да бъдат сравнени с различен период
от време.
Потребителски отчети и експорт на
данни
може да програмира специфични за
клиента отчети при поискване. Всички
данни могат да се експортират в MSExcel за по следващо редактиране.
Отчет за сменно натоварване на
машината
Изборът на най-доброто решение за
Вашето CNC производство не е само
в избора на отделни продукти, а и в
неговото функционално развитие като
една свързана система, с възможности
за надграждане и компетентната
техническа поддръжка!
Вижте подробно на https://www.
spacecad.bg/ , тел. за контакт :
029033999.

75

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

SCHNEIDER ELECTRIC
ПРЕДОСТАВЯ
БЕЗПЛАТНО
СОФТУЕРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НН И СРН
ECOSTRUXURE POWER DESIGN
ECOSTRUXURE™ POWER DESIGN ОПТИМИЗИРА ДИЗАЙНА НА МРЕЖАТА,
ИЗЧИСЛЯВА И ОРАЗМЕРЯВА КОМПОНЕНТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
ИНСТАЛАЦИЯ.
е част от гамата на Schneider Electric
от софтуерни продукти за жизнения
цикъл на клиентите, свързани с платформата EcoStruxure Power.
EcoStruxure Power Design (познат
като Ecodial) е удобен за потребителя
софтуер, който помага за оптимизиране оборудването и разходите, като
същевременно управлява оперативните ограничения по време на
фазата на проектиране на електрически инсталации на проекта. Това

Характеристиките и ползите
По-лесен дизайн на електрическата инсталация
Сега е лесно да се начертае еднолинейна схема и да се дефинират свойства, тип или характер на товара,
поляритет, структуриране на заземителната система, дължина на проводника и експлоатационни условия.
Надежден дизайн
Проверка на съвместимостта на
избора между изчисленото комутационно оборудване и препоръчителното оборудване и проверка
на съвместимостта на електриче-
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Гарантиране на
захранването
Определя оптималната селективност,
за да се гарантира
максималното
време на работа и
правилното каскадиране за оптимизиране на експлоатацията. Дефинира
резервен генераторен режим в
случай на отпадане
на захранването
или обезопасява
критични товари
чрез UPS в случай
на неочаквана
повреда на захранването.
Насочен подход
Аномалиите и сигналите се маркират
с флаг като се отчитат възможните
причини, както и с дадени коригиращи предложения въз основа на
конкретния контекст, като се вземат предвид характеристиките на
безопасността и на оборудването/
устройството за защита.
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ската мрежа с цел
подобряване на
безопасността на
хората. Неизправностите се идентифицират в еднолинейната схема.

Професионални доклади
Експортира еднолинейни диаграми
и генерира подробни доклади за изчисленията при натискане на бутон,
включително настройки за селективност, каскадно планиране и план за
защита.
За повече информация:
https://www.se.com/
https://www.se.com/bg/bg/
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EWON
РЕШЕНИЯ
ЗА IIOT
РУТЕРИТЕ НА EWON ЗАЕДНО С ИНДУСТРИАЛНИЯ ОБЛАК TALK2M НА EWON
ПОМАГАТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАШИНИ ДА РЕДУЦИРАТ СВОИТЕ
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, ДА ПОДОБРЯТ ПОДДРЪЖКАТА ПРИ КЛИЕНТИТЕ И ДА
НАМАЛЯТ БРОЯ НА ПОСЕЩЕНИЯТА НА МЯСТО. С НАД 300 000 УСТРОЙСТВА,
РАБОТЕЩИ В НАД 156 ДЪРЖАВИ, РЕШЕНИЯТА НА EWON ПРЕДОСТАВЯТ
ЛЕСЕН, СИГУРЕН И МАЩАБИРУЕМ НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНА
ВРЪЗКА С ОБОРУДВАНЕТО.

Но Ewon могат да доставят много
повече от отдалечен достъп. Чрез
използване на техния IIoT гейтуей
Ewon Flexy, свързан с Talk2M,
производителите на машини
имат отдалечен достъп и могат да
използват приложения за данни.
С набор от налични услуги за
данни както при източника, така
и в облака, производителите на
машини могат бързо да създават
нови IIoT приложения, с които да
намалят разходите за поддръжка
и обслужване и да създават
нови бизнес възможности.
Много от тези услуги за данни
изискват само конфигурация и не
изискват програмиране. Тук са
описани пет приложения, които
производителите на машини могат
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да използват днес с помощта на
Ewon Flexy и Talk2M:
1. Свързваност на машините
локално – лесно интегриране
на данните от машините в MES,
ERP или друга бизнес система на
клиента.
Собствениците на промишлено
оборудване се стремят да използват
данни, за да намалят времето
за престой на машините си, да
увеличат производителността
и да намалят общите разходи.
Интегрирането на оборудването
с корпоративните системи на
фабриката може да е проблемно.
Вече много собственици мислят и
за свързаността, когато оценяват
ново оборудване. Те искат да имат

2. Известия от машините по
имейл или SMS за аларми и статус
на оборудването.
Ewon Flexy и Talk2M могат да
се използват за създаване на
приложения за уведомяване по
имейл и SMS. Във Flexy е вградена
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възможност за по-добро вникване
в работата и поведението на
машината. Машиностроителите пък
искат да задържат контрола върху
интелектуалната си собственост.
Ewon Flexy помага за разрешаването
на този конфликт. Продуктът
поддържа всички основни PLC
протоколи. Ewon Flexy може да
събира данните от машините
и след това те да се подават
към корпоративните системи
на фабриката. Вграденият OPC
UA Сървър осигурява лесен и
сигурен канал за комуникация от
устройството към SCADA, MES,
ERP или друга бизнес система.
Производителят на машините може
да конфигурира кои тагове са видими
за клиента, т.е. може да има достъпни
за клиента тагове, и такива, които
остават лични за машиностроителя.
Така собственикът на машината
получава достатъчно данни за
машината, без да се засяга правото на
интелектуалната собственост.
Ewon Flexy може да комуникира
както с ново оборудване, така и с
по-стари системи, това позволява
в проекти за дигитализация да
участват и по-стари машини и
да се запазят вече направените
инвестиции.

система за известяване на аларми,
при която таговете могат да бъдат
конфигурирани с множество
прагове за аларми, включително
логика за закъснения на активиране
и стойности на мъртва зона. Flexy
може да изпраща известия чрез
съществуващата си връзка с Talk2M.
Не е необходим достъп до локален
пощенски сървър или клетъчен
модем. Списъкът с получателите
на известията за всеки таг може да
бъде персонализиран.
Освен уведомленията за
възникнали алармени условия Flexy
може да изпраща имейли и SMS
съобщения на периодична база,
например с рапорти за състоянието
на всяка машина. Това позволява да
се види работата на системата, също
да се идентифицира потенциален
проблем, преди да се стигне до
повреда на оборудването.
3. KPI мониторинг на живо – чрез
единен портал за наблюдение на
здравето на цялото монтирано
оборудване
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Възможността за бърза проверка на
състоянието на машините става все
по-важна.
Функцията KPI на Ewon
Flexy и Talk2M позволява на
производителите бързо да получат
достъп до информация за здравето
и производителността на всички
свързани машини. Потребителите
могат да идентифицират до
шест тага като KPI или ключови
индикатори за ефективност.
Текущите стойности и алармените
статуси на тези тагове могат да
бъдат показвани в M2Web - уеббазирания портал на Talk2M за
сигурен мобилен достъп през
браузър.
4. Възможност за единен
портал, където клиентите могат
сигурно да наблюдават своето
оборудване.
Производителите на машини могат
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да използват същата комбинация
от KPI и Talk2M, за да създадат
уеб портал за използване от
своите клиенти. Интерфейсът
на уеб портала може да бъде
персонализиран и да съответства
на бранда на производителя на
машината, като дори login формата
може да бъде интегрирана в
техния уебсайт. Клиентът остава в
позната среда и свързва услугата с
производителя на машините.
Talk2M дава възможност да се
поддържат неограничен брой
устройства и потребители. Чрез
надграждане до Talk2M Pro
производителите на машини
могат да създават правила за
потребителски достъп, така че всеки
клиент да вижда само собственото
си оборудване, като същевременно
е възможно оторизирани
потребители на машиностроителя

5. Събиране на IoT данни
Лесно събиране на данни от
цялото инсталирано оборудване
с възможност за интегриране с
приложения на трети страни за
анализ на данни, визуализация и др.
- за изграждането на статистически
модели за произвежданото
оборудване, предоставяне на
услуги за прогнозна поддръжка,
подобряване на вътрешните
процеси.
Ewon Flexy дава възможност за
локално регистриране на данните
и поддържа множество протоколи
и услуги за експортиране на данни.
Популярна услуга за експортиране
на данни, предоставяна от
Talk2M, е DataMailbox. Данните се
регистрират локално във Flexy.
По график или при възникване на
събитие записите се прехвърлят
от Flexy към DataMailbox в Talk2M,
по съществуващата връзка между
тях. Тъй като експортирането
става чрез съществуващата Talk2M
връзка, не са необходими някакви
допълнителни промени в защитните
стени на клиента, за да се позволи
експортирането на данните.
След като данните се съхранят
в DataMailbox, те могат да бъдат
извлечени чрез HTTP базиран API.
Няма нужда приложението да се
свързва с клиентската мрежа; то
трябва само да направи заявка към
DataMailbox.

В заключение събирането на данни
от машините може да помогне
за подобряване на бизнеса,
намаляване на разходите за
обслужване и поддръжка, по-голяма
удовлетвореност на клиентите и
нови подобрения за следващото
поколение машини.
Ползите от това трябва да бъдат
балансирани с разходите за
разработка, времето за излизане на
пазара и приемането от клиентите.
С решенията на Ewon тези разходи
са ниски. Лесното конфигуриране
на услугите за данни, включително
OPC-UA сървър за споделяне на
данни, визуализация на KPI в реално
време за дистанционно наблюдение
и експорт на данни към съответните
приложения дава възможност
Flexy и Talk2M да са приложими
за различни случаи без нужда от
опит в разработката на софтуер.
Започвайки с малки, конкретни
проекти, използвайки включените
услуги, производителите на машини
могат бързо да изграждат нови
приложения и да оценяват ползите
от събирането на данни, като при
това продължават да се възползват
от отдалечения достъп, с който
Ewon на HMS Networks е известен в
цял свят.
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да имат достъп до което и да е
оборудване.

Повече информация за решенията
на
Ewon от HMS: https://ewon.biz
и на
Тел./ факс: 02 9745196
Е-mail: comicon@comicon.bg
Web: www.comicon.bg
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ДИАМАНТЕНОПРОБИВНАТА ТЕХНИКА
НА DUSS –
МАШИНИ ЗА ПОСВЕТЕНИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
ЛЮЛКАТА НА МОДЕРНАТА И НЕЗАВИСИМА СЕМЕЙНА КОМПАНИЯ FRIEDRICH
DUSS MASCHINENFABRIK СЕ НАМИРА В ЮГОЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ, В СЪРЦЕТО
НА ПРОВИНЦИЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГС, ШВАРЦВАЛД. ВСЯКА ЕДНА МАШИНА
DUSS Е ЗАМИСЛЕНА, ПРОЕКТИРАНА И ПРОИЗВЕДЕНА ТАМ.
От работилницата, която
изобретателят идеалист Фридрих
Дус основава през 1920 г. в
Нойбулах за производство на
разпределителни табла и трифазни
двигатели, се развива малка гъвкава
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компания с отлична международна
репутация.
Многобройни патенти, найвисоко качество на продуктите и
отлично обслужване в областта
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на технологиите за пробиване,
къртене и диамантено пробиване
свидетелстват за това. Водещ
фактор за основателя на компанията
Фридрих Дюс е да реализира идеите
си безусловно и безкомпромисно.
Само шест години след
основаването на компанията, през
1926 година, той представя първата
електрическа бормашина от DUSS на
техническия панаир в Лайпциг.
През годините DUSS разработва
множество технологични
постижения, които днес са нещо
естествено за работещите на
строителната площадка.
Всички машини DUSS съчетават
две важни характеристики:
дълъг експлоатационен живот
благодарение на изработка с найвисоко качество и превъзходна
производителност следствие на
вложените иновативни технологии.
Технологичните знания са съчетани
с професионален опит. Използват
се най-съвременните материали и
производствени процеси.
Независимо дали става въпрос за
ударна бормашина, перфоратор
или диамантена бормашина качествената изработка личи
в детайлите. Непрекъснато се
работи върху усъвършенстването
на всеки детайл на продукта, без
значение колко малък е той, за да се
гарантира лесна, удобна, безопасна
и дългосрочна работа. За създаване
на безпогрешни уникални елементи.

Сърцето на всеки
електроинструмент е
неговият двигател. Ето защо
при производството на
електродвигатели не се оставя нищо
на случайността и DUSS се заемат
сами с тази задача. Всички двигатели
и зъбни колела на машините са
собствено производство във
фабриката в Нойбулах, Шварцвалд.
Използването на изключително
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леките и здрави магнезиеви сплави
допринася за високото качество на
машинните компоненти.
Едва ли друга индустрия изисква
такава висока степен на гъвкавост
и икономическа ефективност
както строителната индустрия.
Това се отнася както за високото
и ниско строителство, така и
за вътрешните довършителни
дейности, електрическите,
отоплителните и санитарните
инсталации. Занаятчиите се нуждаят
от машини, с които могат да
реагират гъвкаво и със светкавична
скорост на голямо разнообразие
от задачи и технически условия
на строителната площадка. С
технологията на DUSS за диамантено
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пробиване на професионалистите
в строителството се предлага
цялостна система от възможности.
Големия брой модели диамантенопробивни машини, както и добре
обмислена и широка гама от
аксесоари, може да предложи
решение за всяка ситуация.
УДОБСТВО ПРИ РАБОТА
Благодарение на ниското тегло,
компактния ъглов дизайн
и ергономичната дръжка,
диамантените бормашини DUSS
са идеално пригодени за ръчно
пробиване, дори на труднодостъпни
места.

задвижващ двигател и високият
въртящ момент.

ДЪЛЪГ ЖИВОТ И СТАБИЛНА
РАБОТА
Машините на DUSS са известни с
дългия си експлоатационен живот.
Това се осигурява от стабилната,
прахоустойчива капсулирана
скоростна кутия, идеалното
смазване на маслена баня, която не
се нуждае от поддръжка, здравия
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БЪРЗА ПОДМЯНА НА
ИНСТРУМЕНТА
Със системата за бърза смяна
на DUSS смяната на свредлото/
боркороната и отстраняването на
сърцевината от боркороната са
бързи и лесни.

ДВИГАТЕЛ С ВИСОКА МОЩНОСТ
Мощните, надеждни задвижващи
двигатели са проектирани за най
-тежка непрекъсната употреба и
със своя електронно-поддържан
постоянен въртящ момент
позволяват оптимална скорост на
пробиване във всяка ситуация.
АНТИ-БЛОКИРАЩА СИСТЕМА
Здравият въртящ се ролков
съединител в маслена баня с лек
освобождаващ момент надеждно
защитава потребителя при ръчно
пробиване и е щадящ за механиката
на машината.
ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА ОТ
ПРЕТОВАРВАНЕ
Двигателят се изключва в случай на
претоварване. След като включите
машината отново, можете да
продължите да работите веднага.
ЛЕСНО ПРОБИВАНЕ
Интегрираният плавен старт
позволява безопасно пробиване.
Във комбинация с приставката за
бързо центриране разпробиването
става за секунди, без предварително
пробиване.
ФИНА ДОЗИРОВКА НА ВОДАТА
Дозиращият клапан позволява
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точното предварително избиране
и поддържане на необходимото
количество вода и контролира
дебита независимо от спирателния
вентил, дори по време на процеса
на пробиване.
КАК СЕ ПРИЛАГАТ ЗНАНИЯТА НА
ЕКСПЕРТИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ДИАМАНТНИТЕ БОРКОРОНИ
НА DUSS?
DUSS произвежда диамантени
боркорони, които позволяват
обработването на най -твърдите
материали прецизно и ефективно.
Експертните познания за диаманти,
метален прах, производствени
технологии и машини, както и
цялостно разбиране за това как
диамантените инструменти се
използват на практика, дават на
клиентите на DUSS решаващо
предимство. Това се дължи на
фактори като:
- използването на диаманти само с
най-високо качество
- рецептури на свързващия агент,
които са перфектно съобразени с
приложението
- оптимизиран дизайн на сегментите
- тела на боркороните с ниска
вибрация
- най-съвременни производствени
процеси.
Професионалистите, които работят
много часове на ден със своите
ударни бормашини и къртачи, не
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могат да приемат компромиси
и се нуждаят от здрави и добре
проектирани машини, на които
могат да разчитат напълно. DUSS
познава тези изисквания и ги
включва директно в разработването
на продукти. Резултатът е мощни,
висококачествени и надеждни
машини, които убедително показват
силните си страни при ежедневна,
тежка употреба.
СЪОТНОШЕНИЕ ТЕГЛО-МОЩНОСТ
Опитните специалисти знаят, че
при поставянето на дюбели и
конзоли, при пробиване, къртене
и други прецизни довършителни
дейности, особено на скелето или
на стълбата, е важно да имате
възможно най-ниското тегло на
машината при възможно найвисоката производителност.
Машините „произведени от DUSS“
се характеризират с особено
благоприятно съотношение теглопроизводителност, балансирано
разпределение на теглото и удобно
боравене.
ПРЕДПАЗЕН РОЛКОВ СЪЕДИНИТЕЛ
Износоустойчивият предпазен
ролков съединител на DUSS
с въртящ момент с леко
освобождаване, който надеждно
предпазва потребителя от
наранявания и машината от
претоварване, е уникален.
АКТИВНО РЕДУЦИРАНЕ НА

ВИБРАЦИИТЕ
Системата RVA за намаляване на
вибрациите редуцира вибрациите,
засягащи потребителя, до минимум
- за продължителна, непрекъсната
употреба с едновременно високо
ниво на комфорт при работа.
Активна осцилираща маса
ефективно противодейства на всеки
откат. Ръкохватката с главния ключ
е напълно отделена от корпуса. Това
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гарантира оптимално заглушаване
на вибрациите дори при използване
на завинтваща се допълнителна
дръжка.
Всички продукти на FRIEDRICH DUSS
Maschinenfabrik се предлагат в
България от фирма Херц-България
ООД. За допълнителна информация,
запитвания и поръчки можете да се
обръщате към нашите специалисти!
Herz-Bulgaria OOD
Assen Yordanov Blvd. 10
BG-1592, Sofia
tel.: +359 2 9790351
mob.: +359 886 418441, +359 888
709711
www.herz-bulgaria.bg
mailto:office@herz-bulgaria.bg
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ВСИЧКО, ОТ КОЕТО
СЕ НУЖДАЕТЕ,
Е…
АТЛАС ТЕХНИК!
Металообработващите машини – в
частност металорежещи, монтажни
машини и роботи, компонентите за
тях и фирма Атлас Техник са много
тясно свързани помежду си. През
изминалите 17 години нашата фирма
се утвърди като желан и търсен
партньор на елементи и възли за тях.
Наши партньори са световно
наложилите се производители в тази
област – фирма SCHNEEBERGER за
прецизни и свръхпрецизни елементи
за линейно водене, включващи от
миниатюрните до свръхтежките
MR100, интегрираните измервателни
системи AMS, работещи на магнитен
принцип, както и сачмено-винтовите
двойки A.MANNESMANN (част от
SCHNEEBERGER) от най-висок клас.
Фирма Tsubaki – KabelSchlepp, с
оптималната си и добре премислена
продуктова палета от кабеловодещи
вериги, гъвкави кабели за тях,
комплектни решения, свързани с
енергоподвеждането, независимо от
вида на енергията и големината на
работния ход, комплексни защити
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на работната зона, или само на
отделните елементи за тях. Първите
кабеловодещи вериги, създадени
преди повече от 60 години още
работят безотказно и на територията
на страната ни.
Не бива да се изпускат и прецизните
вретенни лагери на GMN, изработени
изцяло от лагерна стомана,
хибридните и керамични, както и
цялостните решения на вретената,
включително мазане с маслена
мъгла и температурна стабилизация
на лагерните възли. Също така
GMN произвежда и еднопосочни
съединители и лабиринтни
уплътнения.
Друг наш партньор е фирмата
Afag, от която доставяме богата
гама „червени” модули за
ориентиране и манипулиране
на детайлите. Вибробункери и
вибротранспортьори, служещи за
ориентиране и транспортиране на
всякакви детайли. Червеният цвят е
характерен за Afag.
Създаването на Harmonic Drive AG се

Harmonic Drive при изграждането на
роботите.
Комплексна информация за
предлаганите изделия ще получите
на нашата интернет страница –
www.atlas-technik.com, както и на
страниците на нашите, изброени
по-горе доставчици SCHNEEBERGER,
KabelSchlepp, GMN, Afag, Harmonic
Drive и CYCLO.
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дължи на откриването на вълновата
предавка. Първоначалната концепция е предвидена за астронавтиката,
в тази връзка се налагат специалните свойства на тези предавки, като
липсата на хлабина, компактност и
много големи предавателни числа в
една степен. Тях ние доставяме като
отделни части, предназначени за
вграждане, или като готови редуктори. Особено внимание се обръща при
производителя на лагера, намиращ
се на изходящия вал. Монтирани към
разнообразни двигатели, доставяме
комплектни сервозадвижвания.
От фирмата CYCLO получаваме
известните CYCLO редуктори. Тези
редуктори се отличават с големи
предавателни числа биват едно-, двуи тристъпални. Могат да се изпълнят
и като напълно безхлабинни. Те
участват заедно с редукторите на

С други думи казано: „Всичко, от
което се нуждаете, е... Атлас Техник!”
За допълнителна информация:
Атлас Техник ЕООД
тел.: +359-2-8597681
факс: +359-2-8597681
мобил: +359-885-232595
+359-897-981669
mailto: al_popoff@atlas-technik.com
www.atlas-technik.com

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад
SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения
• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки
ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
ролкови интегрални направляващи

- Направляващи
- Търкалящи и плъзгащи лагери
- Кабеловодещи вериги и кабели
- Редуктори и моторредуктори
- Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

И

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е …

Атлас Техник ЕООД

www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil
info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ
Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс: +359-2-859 76 81
моб.:
+359-885-232595
+359-897-981669

www.atlas-technik.com
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НИЛ* „CAD/CAM/CAE В ИНДУСТРИЯТА”,
НИС ПРИ ТУ-СОФИЯ

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

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:
Проф. 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
шенстване на нови продукти, тяхното
прототипиране 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 успешно
участва, като партньор на фирми и пре
дприятия, в подготовката и изпълнението 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:
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
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НИЛ* „CAD/CAM/CAE В ИНДУСТРИЯТА”,
НИС ПРИ ТУ-СОФИЯ

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

дългосрочни проекти със съфинансиране
по програми на Европейския съюз.
От началото 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 микроелектромеханичните
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 натова
рени възли и изделията по найсъвре
менни методики (Метод на крайните
елементи, 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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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АПЕКС 11 ЕООД

APEX 11 LTD.

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.
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АКВАДЖЕТ ООД

AQUAJET LTD.

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

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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АТЛАС ТЕХНИК
ЕООД
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

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

Ръководител:
Александър Попов

Executive:
Alexander Popoff

За контакти:
Александър Попов

Contact person:
Alexander Popoff

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

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.

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.
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ATLAS TECHNIK
EOOD

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.

АТРА 96 ООД

ATRA 96 LTD.

Адрес:
4003 Пловдив
ул. “Васил Левски” № 242, ПК 34
тел.: 032/ 95 61 37
факс: 032/ 95 41 39
моб.: 0888 510 827, 0888 868 624
е-mail: atra_pd@abv.bg
е-mail: atra_pd@mail.bg
http://www.atra-bg.com

Address:
4003 Plovdiv, Bulgaria
242, Vassil Levski Str., P.O.Box 34
tel.: +359 32/ 95 61 37
fax: +359 32/ 95 41 39
mob.: +359 888/ 510 827, 868 624
e-mail: atra_pd@abv.bg
е-mail: atra_pd@mail.bg
http://www.atra-bg.com

Ръководител:
Борис Иванов

Executive:
Boris Ivanov

За контакти:
Веселин Атанасов - производствен мениджър
Атанаска Трендафилова - ръководител

Contact:
Vesselin Atanassov - Production Manager
Atanska Trendafilova - Sales Manager

Година на основаване:
1994

Established:
1994

Брой служители:
52

Staff:
52

Дейност:
Производство на електроинсталационни изделия;
Производство на осветителни тела.

Business:
Manifacturing of electro-installation products;
Manifacturing of lighting fixture and lamps.

Продукти:
Кутии за ел. прекъсвачи;
Ел. ключове и контакти;
Противовлажни осветителни тела;
Осветителни плафониери;
Градински осветителни тела.

Products:
Panels;
Switches, plugs and stockets - water-resistant lamps;
Bulb-holders, industrial and office lighting;
Decorative lamps.

Партньорство:
KANLUX - Полша - дистрибутор на ел. изделия;
MIXVIL - Унгария - дистрибутор на осветителни тела;
“Електрокомплекс” ООД - Варна - дистрибутор на
ел.
изделия и осветителни тела;
ЕТ “Дико”.

Company relations:
Company relations:
KANLUX - Poland - Distributor;
MIXVIL - Hungary - Distributor;
ELECTROCOMPLEX - Varna - Bulgaria - Distributor;
DIKO - Bulgaria - Supplier.
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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

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

Ръководител:
Иво Русев

Executivе:
Ivo Russev

За контакти:
Румен Алексиев - търговски отдел
Емил Самарджиев - директор

Contact:
Rumen Aleksiev - Sales department
Emil Samardjiev - director

Година на основаване:
2004

Established:
2004

Брой служители:
18

Staff:
18

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

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

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

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

Партньорство:
BENINCA Holding - Италия - изкл. представител

Business partnership:
Beninca Holding - Italy - exclusive representative

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

Електроизолационни Електроизолационни
материали за
материали за
ел. мотори
трансформатори

Лакове
и смоли

Стъклотекстолити,
текстолити,
композитни материали

Кабели и
проводници

Варистори

Вентилаторни
перки и кожуси

Шпонки

WEIDMANN

Термозащити и
защити по ток

Кондензатори и
релета

... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

// София 1505 // ул. Оборище 102
тел.: 02/944 22 36, // 02/944 22 56 // www.sibel.bg

Сибел ООД

Качество Прецизност Контрол

Нишка за 3D принтери на
германската фирма ХЕРЦ
Многообразие от материали: PLA и PLA-HT, ABS,
PETG, PMMA, ASA, PA-6.66, PC, РС/РВТ, TPS, HIPS, PVA
Диаметри: 1,75 мм и 2,90 мм (2,85 мм)
Богата палитра: бял, черен, сребрист, син,
зелен, нато зелен, червен сигнален и черешов,
оранж, кафяв, жълт, прозрачен, цветни прозрачни,
цветни металик, както и всеки друг цвят по
Ваша заявка!
Специални: фосфоресциращ жълт и син; термопроменлив червено/бяло
Доставка: Нето 1 кг* / 3 кг / 10 кг / 25 кг върху
пластмасова ролка (*в картонена опаковка)

Херц-България ООД
Бул. Асен Йорданов № 10, 1592 София
Tel. +359 2 9790351, +359 2 9790793
Mobile: +359 888 709711, +359 886 418441
mail: office@herz-bulgaria.bg; www.herz-bulgaria.bg

БЪЛГАРСКИ
БИЗНЕС СИСТЕМИ ООД
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.
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BULGARIAN
BUSINESS SYSTEMS Ltd.
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

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

БУЛАВТО АД
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

BULAVTO PLC
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
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БУЛТРАФ ООД

BULTRAF LTD.

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 производството
и доставката на дросели и малки до средно
големи трансформатори. Производството
на трансформаторите е съобразено със
световните тенденции и изискванията на
европейските стандарти, както и с техничес
ките изисквания на клиента.
Фирмата разполага с оборудване, от
последно 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
conforms 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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ
ТЕХНИКА ЕООД
Адрес:
1517, София, Ул. Витиня 2Ж
Телефон: 02/ 955 40 55
Телефон/Факс: 02/ 955 40 90
GSM: 0888 55 89 01
e-mail: office@brtechnika.com
www.brtechnika.com
Ръководител:
Антоанета Генчева
За контакти:
Антоанета Генчева
antoaneta.gentscheva@boschrexroth.bg
Пловдив 4000, бул. Кукленско шосе 9 Ж
Тел.: 032 670 683
Варна 9009, Бизнес Парк Варна, Сграда Б1 - Партер
Тел.: 0879 087 616
Габрово 5300, ул. Александър Стамболийски 17
Тел.: 0885 312 457
Година на основаване:
2002
Дейност:
Продажби и производство на индустриални
продукти и комплексни решения в областта на
автоматизацията:
ХИДРАВЛИКА: Аксиално-бутални помпи и мотори,

BIURO ZA RAZWITIE
TECHNIKA LTD
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 управляваща електроника. Хидроагрегати. Хидро-пневмоакумулатори. Филтри - въздушни, връщащи, за
високо налягане, филтърни елементи.
ПНЕВМАТИКА И ПНЕВМАТИЧНИ СИСТЕМИ: Цилиндри, Разпределители, вентилни острови с управляваща електроника, Пневмоподготвяща апаратура,
фитинги, Пропорционална и вакуум техника.
СЕРВОЗАДВИЖВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИКА ЗА МОНТАЖ И ЛИНЕЙНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ:
Сачмено-винтови двойки, линейни лагери, стоманени закалени оси, сачмени и ролкови танкети и
направляващи, кабеловодещи вериги и механични
защити. Система от конструктивни алуминиеви
профили, работни места, транспортни системи и
конвейери, Ръчни, пневматични и серво преси.
ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: хидравлични
агрегати, хидравлични цилиндри, работни места,
лентови транспортьори, конструкции от алуминиеви 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, съобразени 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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ВАП ХИДРО ЕООД
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
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VAP HYDRO
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
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ВАПРЕС ЕООД
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.
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VAPRESS
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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VDE ИНСТИТУТ,
Представителство Балкани
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.
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VDE INSTITUTE,
Branch Balkans
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.
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„УЕЛДТРОНИК” ООД

WELDTRONIC LTD

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ВИА ЕКСПО ООД
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
енергийна 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 ресурси и
отпадъците, рециклиране. Дата на провеж
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 съвет
за възобновяема енергия), EGEC (Евро
пейски съвет за геотермална енергия),
ESTIF (Европейска асоциация за слънчева и
термална енергия) и др
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VIA EXPO LTD.
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
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ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ ЕООД
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 системи

GRUNDFOS BULGARIA EOOD
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.
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ВИД
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД
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.
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V&D INTERNATIONAL LTD.
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

„ВК-КОНВЕРТ”ООД
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 Електротехнически
отдел
Снежана Първанова - управител Механичноинструментален 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.

“VC- CONVERT”LTD
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/ application;
- Accessories for maintenance,servicing,testing and
recycling of accumulative batteries.
- DC-DC converters.
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РЕЗБОНАРЕЗНИ
ИНСТРУМЕНТИ
ГАБРОВО ЕООД
АДРЕС:
5301, гр. Габрово, бул. Столетов № 157
Телефон: +359 (066) 801 650
Телефон за поръчки: +359 (066) 814 405, 814 406
Телефон/Факс
+359 (066) 801 654
Телефон/Факс за поръчки: +359 (066) 801 652
e-mail: orders@gwg-gabrovo.com
Web site: http://www.gwg-gabrovo.com
Ръководител:
Д-р Клаудиа Швамбергер
За контакти:
Борислава Петкова
Година на основаване:
1946
Брой служители:
400
Дейност:
Традицията в производството на режещи
инструменти
Повече от 70 години ние произвеждаме
инструменти с гарантирано качество:
- за обработка на отвори и фаски
- за нарязване на вътрешни и външни резби
- за фрезоване и зъбообработване
- специални инструменти
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GEWINDEWERKZEUGE GABROVO GMBH
Продукти:
В производствената програма на фирмата са
включени:
Метчици ръчни и машинни:
за метрична, тръбна, унифицирана, витвортова и
електроарматурна резба
Плашки кръгли и шестостенни:
за метрична, тръбна, унифицирана, витвортова и
електроарматурна резба
Свредла:
спирални за метал, дърво и ламарина,
стъпални свредла, свредла за разширяване на
отвори,свредел фрези,свредели спирални свръх
дълги, свредели за NC машини, центрови средла
Зенкери:
конусни и челни
Фрези:
опашкови и дорникови
Зъбообработващи инструменти:
фрези червячни и дискови
Райбери
Специални инструменти по чертеж, мостра или
техническо задание на клиента

РЕЗБОНАРЕЗНИ
ИНСТРУМЕНТИ
ГАБРОВО ЕООД
ADDRESS:
BG-5301, Gabrovo, 157 Stoletov Blvd.
Phone: +359 (066) 801 650
Phone/Fax: +359 (066) 801 654
e-mail: orders@gwg-gabrovo.com
Web site: http://www.gwg-gabrovo.com
Executive:
Dr. Claudia Schwamberger
Contact:
Borislava Petkova
Established:
4619
Staff:
400
Business:
The tradition in the cutting tools productions
For more than 70 years we have been producing
cutting tools of guaranteed quality for:
- hole and chamfer processing
- external and internal thread cutting
- reaming, milling and gear cutting
- Special tools by requirement

GEWINDEWERKZEUGE GABROVO GMBH
Products:
The Product range of the company include:
TAPS:
Hand taps and Machine taps for metric, pipe, Unified,
Whitworth and for armoured tube thread
DIES:
Circular dies and Hexagon die nutes for metric, pipe,
Unified, Whitworth and for armoured tube thread
DRILLS:
- Spiral drills for metal, metal sheets and wood
- Step drills
- Tube and sheet drills
- Drill-milling cutters
- Spiral drills extra long
- Spiral drills for NC - machines
- Center drills
SINK-TOOLS:
Countersinks, Counterbores
MILLS:
End mills and Mill cutters
GEAR CUTTERS:
- Involute gear cutters
- Hob cutters
REAMERS
SPECIAL TOOLS BY DRAWING OR SAMPLE OF THE
CUSTOMER
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БЪЛГАРИЯ
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ГАЛИКА-клон АД

СОФИЯ 1000, УЛ. „6-ти септември“ № 6-Б Машини за външно
Адрес:
и вътрешно кръгло
1000 София, ул. „ 6-ти септември” тел.:
№ 6-Б02 981 0976, факс: 02 980 5317
E-Mail: office@galika.bg
шлифоване на
Тел.: 02 981 09 76
www.galika.bg
цилиндрични, контурни и профилни повърхнини;
Факс: 02 980 53 17
фирмата е част от индустриална група UNITED
E-mail: office@galika.bg
GRINDING
www.galika.bg
www.smola-nishka.bg
www.studer.com
Ръководител:
Мария Цветкова
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Система
sh
CNCс Голям
300 -Капацитет
®
pe
Flash CNC
300
толна
Мултисензорна
Измервателна
АСТОЛНА
стема с Голям Капацитет
УЛТИСЕНЗОРНА
МЕРВАТЕЛНА
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ИСТЕМА
С ГОЛЯМ
Measuring
its
on a
ПАЦИТЕТ
За контакти:
Мария Цветкова- Управител
Елина Александрова - Сътрудник маркетинг и
продажби

Дейност:
ГАЛИКА представлява в България утвърдени
производители на машини за електроерозийна и
механична обработка на метали, термообработка,
измервателна техника, софтуер и промишлени
консумативи:
Машини за нишкова и
обемна електроерозия;
със специализация в
голямогабаритни ерозийни машини и машини за
едновременна електроерозия по няколко оси
www.onaedm.com

Вертикални
обработващи центри
с линейни мотори
и технологии за
високоскоростна и високопроизводителна фрезова
и координатно-шлифовъчна обработки
www.roeders.de
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Машини за плоско и профилно шлифоване, за
инструментално и серийно производство; фирмата
е част от индустриална група UNITED GRINDING
www.blohmjung.com

Машини за плоско и профилно шлифоване
www.geibelundhotz.de

Високопроизводителни, едношпинделни
и многошпинделни стругови центри за
многоинструментална обработка на детайли
www.traub.de
www.index-werke.de
https://ixshop.index-traub.com
Вертикални фрезови центри,
стругово-фрезови центри,
пробивно-разстъргващи
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БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
ГАЛИКА-клон АД

1000,
машини и стругови машини заСОФИЯ
стандартна
и УЛ. „6-ти септември“ № 6-Б
тел.: 02 981 0976, факс: 02 980 5317
многоосова обработка
E-Mail: office@galika.bg
www.litzhitech.com
www.galika.bg
Хоризонтални пробивно-разстъргващи машини
тип борверг и фрезови машини за голямогабаритни
детайли; част от индустриална група HERKULES
Високопроизводителни
обработващи центри с
www.unionchemnitz.com
трансферна технология за производство на детайли
със средни и големи серии
www.mikron.com
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Високопроизводителни агрегатни машини с
трансферна технология на въртяща маса Машини
за шлифоване на центрови отвори
www.technica.ch

Високопроизводителни хоризонтални фрезови
центри с автоматизирано палетно стопан- ство за
динамична многоосова обработка на детайли със
средни и големи габарити
www.hueller-hille.com

Голямогабаритни
вертикални центри за
динамична фрезова
обработка с до шест работни
оси, опция струговане и палетна автоматизация
www.reiden.com

Високопроизводителни вертикални стругови
машини и технологични решения за
автоматизирана стругово-фрезова обработка на
единични заготовки в големи серии
www.schuster-maschinenbau.de

Портални фрезови -, хоризонтални и вертикални
стругови-, валошлифовъчни машини за
прецизна обработка на големи габарити; част от
индустриална група HERKULES
www.waldrichsiegen.com

Машини за вертикално стъргане
Машини за валцоване и вихрово нарязване на
профили. Технологии за винтове и шнекове.
www.leistritz.com
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БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
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

artScope® Flash CNC 300
Съоръжения и технологични решения за
довършителна механична обработка на
повърхнини при детайли в средни и големи серии
www.forplan.ch

Оптични и многосензорни цифрови координатноизмервателни машини, системи и калибри, оптични
скенери
www.qvii.com
www.ogpnet.com
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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
шприцформи, щанци и пресформи
www.millutensil.com

Индустриални пещи и автоматизирани линии
за термична обработка на детайли за общото
машиностроене и инструменталното производство
www.codere.com
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Работни нишки за електроерозийни машини,
стандартни,икономични, бързорезни и
високопрецизни
www.thermocompact.com

Модулна CAM система за създаване на технологии
за механична и ерозийна обработка и генериране
на програми за машини с цифрово програмно
управление
www.peps.de
www.camtek.de
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СОФИЯ 1000, УЛ. „6-ти септември“ № 6-Б
Address:
1000 Sofia, 6-B „ 6-ti septemvri Str. тел.: 02 981 0976, факс: 02 980 5317
E-Mail: office@galika.bg
Tel.: +359 2 981 09 76
Machine tools for flat and profile grinding, applicable
www.galika.bg
Fax: +359 2 980 53 17
in mold making and serial productions; the company is
E-mail: office@galika.bg
a member of industrial group UNITED GRINDING
www.galika.bg
www.blohmjung.com
www.smola-nishka.bg
Managing director:
Maria Zwetkowa
Contacts:
Maria Zwetkowa- Manager
Machine tools for flat and profile grinding
Elina Alexandrova - Assistant Marketing and Sales
www.geibelundhotz.de
Scope of activity:
GALIKA is the official representative for Bulgaria of the
following machine tool manufacturers:
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Machine tools for wire and die
sink electrical discharge; with
deep experience in the big-sized
EDM with simultaneous multiaxis operations
www.onaedm.com

Highly productive, single spindle and multi-spindle
machine tools for flexible multi-operation machining
of single workpieces and series
www.traub.de		
www.index-werke.de
https://ixshop.index-traub.com

Vertical milling centers
with linear motors and
technologies for high
speed and high performance milling and jig grinding.
www.roeders.de

Vertical milling centers, turnmill centers, boring machine
tools and turning machines
for standard and multiaxis machining operations
www.litzhitech.com

Machine tools for internal
and external center grinding
of cylindrical, contour and
profile surfaces; the company is a member of industrial
group UNITED GRINDING
www.studer.com

Highly productive
machining centers with
transferring technology
for production of workpieces with middle up to high
volume series
www.mikron.com
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СОФИЯ
1000, УЛ. „6-ти септември“ № 6-Б
Highly
productive
тел.: centers
02 981with
0976, факс: 02 980 5317
machining
E-Mail: office@galika.bg
transferring technology
on a rotating tablewww.galika.bg
Highly productive horizontal milling centers with pallet
Center grinding machines
tool stations and automatic handling for dynamic
www.technica.ch
multi-axis machining of workpieces with middle up to
big sized workpieces
www.hueller-hille.com
Big sized vertical machining
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centers for dynamic milling
machining with up to six
simultaneous working axis,
turning option and pallet handling
www.reiden.com

Portal milling -, horizontal and vertical turning-, shaft
grinding machine tools for precise machining of big
sized workpieces; the company is member of industrial
group HERKULES
www.waldrichsiegen.com

Horizontal boring machine tools and milling machine
tools dedicated for power machining big-sized workpieces, the company is member of industrial group
HERKULES
www.unionchemnitz.com
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Highly productive vertical turning machines and
technological solutions for automatic mill-turning
machining of single workpieces in big volumes
www.schuster-maschinenbau.de

Machine tools for vertical key seating and whirling
of threads and profiles. Boring tools and technology
solutions for machining of driving screws and auger
screws.
www.leistritz.com

Equipment and technology solutions for surface
finishing treatment of workpieces
www.forplan.ch
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СОФИЯ 1000, УЛ. „6-ти септември“ № 6-Б
тел.: 02 981 0976, факс: 02 980 5317
E-Mail: office@galika.bg
High precision machine tools for high speed www.galika.bg

rtScope® Flash CNC 300
accurate water jet cutting of small up to middle
sized workpieces
www.microwaterjet.com

EDM wires,for standard, economical, high speed and
high precision applications
www.thermocompact.com
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Spotting presses for set-ups, mending and testing
of dies and moulds
www.millutensil.com

Modular CAM system for guided engineering of
technologies and machining programs for EDM and
CNC machine tools. Modular OEM-type CAM upgrades
to various CAD systems
www.camtek.de
www.peps.de

Heat treatment furnaces and automatic lines for
heat treatment of parts for the general industrial
and tool shop production
www.codere.com

Optical and multisensory technology coordinate
measuring machines, CNC comparators gauges,
optical scanners
www.qvii.com
www.ogpnet.com
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„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД
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.
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GOTHI PETRUNOV LTD.
„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
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.

GOTHI PETRUNOV LTD.
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 INTERNATIONAL (Италия), Carer Slr (Италия), Terberg
(Холандия)
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„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД
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.
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GOTHI PETRUNOV LTD.
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 capacity 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, rotary 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 flexibility 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

„ГОТИ ПЕТРУНОВ“ ООД
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 capacity 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

GOTHI PETRUNOV LTD.
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, rotary 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 flexibility 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 (Germany), DULEVO INTERNATIONAL (Italy), Carer Slr (Italy),
Terberg (The Netherlands)
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DHL FREIGHT
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DHL FREIGHT

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,

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  транспорт на частични и
цели товари,

 DHL EUROLINE  transportation of part and
full truck loads,

 DHL EURONET – индивидулани решения и
дизайн за цялостни транспортни нужди

 DHL EURONET  individual solutions for overall
transportation needs.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР
“ДИНАМИКА” Представителство в България

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
пасна, ресурсоспестяваща експлоатация
на оборудването в непрекъснатите произ
водства, основаваща се на познаването на
фактическото му техническо състояние с
помощта системите за автоматична вибро
диагностика и комплексен мониторинг на
оборудването КОМПАКС, предоставяща на
мениджмънта реална картина на състо
янието на производственото оборудване.
Прилагането на Технологията дава прозрач
ност на процесите за управление, осигурява
икономически ефективна безопасност и
увеличава капитализацията на предприятието.
Продукти:
 Стационарни системи за мониторинг и
диагностика КОМПАКС®,
 КОМПАКС®КСА,
 портативни системи Compacsmicro,
 стендови системи за контрол на качеството
на ремонта.
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SCIENTIFIC AND PRODUCTION
CENTER DYNAMICS Bulgarian representative office

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®,

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ АД
ЕМЕ АД
Адрес:
4702 гр. Смолян
Ул. “Димитър Македонски” № 4
Тел.: 0301/ 64 044; 0301/ 64 108
Факс: 0301/ 64 125
E-mail: office@eme-ad.eu
www.emead.eu
Ръководител:
Инж. Петър Милев; д-р Елена Милева
За контакти:
0878363650; 0878363658
Година на основаване:
1973
Дейност:
Производство на електромеханични,
електроконтактни компоненти.
Продукти:
Електроинсталационни елементи;
Инструментална екипировка;
Производство и услуги:
• Изработка на метало-пресови изделия;
• Изработка на детайли от термореактивни и
термопластични пластмаси;
• Галванични услуги;
• Монтаж на изделия;
• Изработка на струго - автоматни изделия.
Добрият мениджмънт, дългогодишен
професионален опит на персонала, доброто
техническо оборудване и въведената и успешно
прилагана система за управление на качеството ЕN
ISO 9001:2015 са фактори, които обуславят високото
качество на произвежданата продукция. Фирмата
притежава сертификат за качество No 78 100 046275
09.10.2018 TUV NORD CERT. Усилията ни в опазването
на околната среда са възнаградени със сертификат
ISO 14001:2015 No 78104 046275 на TUV NORD CERT.
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ELECTROMECHANICAL
ELEMENTS AD
EME AD
Address:
4702 Smolyan, Bulgaria
4 “Dimitar Makedonski” Str.
Telephone: + 359 301/ 64108, 64044
Fax: + 359 301/ 64125
E-mail: office@eme-ad.eu
www.emead.eu
Executive:
MSc(eng) Petar Milev; Elena Mileva
Contact:
0878363650; 0878363658
Established:
1973
Business activities:
Production of electromechanical & contacting components.
Products:
Electric fittings elements;
Tool equipment;
Production and services:
• Production of metal - press articles;
• Moulding;
• Galvanic services;
• Assembling of articles;
• Making of Lathe articles.
The good management, great experience, good technical
equipment and the quality system EN ISO 9001: 2015are
factors which determine high quality of
our products. We have certificate for quality No 78 100
046275 09.10.2018 by TUV NORD CERT. Our environmental
activity is rewarded with certificate ISO 14001: 2015 No 78
104 046275 by TUV NORD CERT.

ЕЛПРОМ-ЕТ АД
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
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ELPROM-ETJSC
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

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ЕЛСИ ООД

ELSY LTD

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.

135

ЕЛЕКТРА ПОМП ООД
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.
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ELEKTRA POMP LTD.
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ЕВРОРАЛИ ООД

EURORALLY LTD.

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.
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ЕЛКОТЕХ – СИНХРОН ООД
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.
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ELCOTECH-SYNCHRON LTD.
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ЕЛХИМ-ИСКРА АД
Адрес:
Адрес:
4400
Пазарджик, Ул. Искра 9
4400 Пазарджик,
Ул. Искра
9
Телефон:
+35934444548;
+35934441751
Телефон:
034+35934444206
444548 ; 034 441751
Факс:
+35934443438;
Телефон/Факс:
034 443438 ; 034 444206
e-mail:
office@elhim-iskra.com
email:
office@elhimiskra.com
www.elhim-iskra.com
www.elhimiskra.com
Ръководител:
Ръководител:
Инж.
Росен Димитров – Прокурист
Инж. Георги Русков – Прокурист
За контакти:
За контакти:
Людмил
Любенов – Търговски директор
034 444548
e-mail:
lubenov@elhim-iskra.com
Година на основаване:
Година
1960 г. на основаване:
1960 г.
Дейност:
Дейност:
Производство на електрохимически
Производство
продажба
на части за тях,
източници наи ток,
резервни
стартерни,тягови,полутягови
и стационарни
оловно
търговия в страната и чужбина;
научно
кисели
акумулаторнипроектоконструкторска
батерии.
изследователска
и внедрителска дейност в областта
Продукти:
на електрохимическите
източници
на
Стартерни,
тягови, полутягови
и стационарни
ток, проектиране
и производство
оловно
кисели акумулаторни
батерии. на
инструментална екипировка.

ELHIM-ISKRA JSC
Address:
Address:
9 Iskra Str., 4400 Pazardzhik
4400
9 Iskra
Str.
Phone:Pazardzhik,
+35934444548;
+35934441751
Phone:
+359 34 444548
; +359 34 441751
Fax: +35934443438;
+35934444206
Fax:
+359
34
443438
;
e-mail: office@elhim-iskra.com+359 34 444206
email:
office@elhimiskra.com
www.elhim-iskra.com
www.elhimiskra.com
Executive:
Executive:
Dipl. Eng. Rosen Dimitrov – Procurator
MSc(Eng) Georgi Ruskov
Contacts:
Contacts:
Ludmil Lubenov – Commercial Director
+359
444548
e-mail:34
lubenov@elhim-iskra.com
Established:
Established:
1960
1960
Scope
ofactivity:
activity:
Scope of
The
main activity
 Iskra” JSC is manu
Production
and tradeofof„Elhim
starter,traction,semi-traction
facture,
sale, warranty
and stationary
batteries. and after sales service of a
wide range of starter, traction, semitraction and
Products: batteries meeting the EN.
stationary
Starter, traction, semi-traction and stationary batteries.
Products:
Starter, traction, semitraction and stationary
batteries.

Продукти:
Стартерни, тягови, полутягови и стационарни
акумулаторни батерии.
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ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО.

Z&M PRIVATE CO.

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ИВАС ТЕХ ООД
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.
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IVASTECH LTD.
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ ООД
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.

ISOMATIC COMPLECT LTD
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.
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ИЗАСЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ISACERT BULGARIA LTD.

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ИНЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД
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.

INEX INTERNATIONAL LTD.
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.
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ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД

ISCAR BULGARIA LTD.

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ORBICO BULGARIA LTD

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

Address:
1592, Sofia, 161 Iztochna Tangenta str.
phone: +359 2 4024937
email: boyan.todorov@orbico.com
www.orbico-shelllubricants.bg

Ръководител:
Александрина Маринова

Executive:
Alexandrina Marinova

За контакти:
Боян Тодоров; Стефан Стефанов

Contacts:
Boyan Todorov; Stefan Stefanov

Година на основаване:
2003

Established:
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

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

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

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

Партньорство:
Shell Lubricants
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КАСТИВА ООД
Адрес:
Пощенски код
1612
Град
София
Улица №
Ул. Ами Буе 72, ет.4
Телефон
+359 2 950 4433; 950 4430
e-mail
office@kastiva.com
Web site
www.kastiva.com
Ръководител:
Катя Кирова
За контакти:
Катя Кирова, Иван Ганев, Станислав Няголов
Година на основаване:
2002
Дейност:
• Доставка на комплексна палета технически
средства за автоматизация
• Комплексни инженерингови проекти: от
проектиране, изработка на табла, разработка на
приложен софтуер до внедряване, обучение и пуск
• Комплексни браншови решения за изграждане на
стандартизирани вакуумни системи за енергетика,
захарна и хартиена промишленост, химия

KASTIVA LTD
Партньорство:

КАСТИВА е официален представител на
BEKHOFF за България
Beckhoff реализира отворени системи за
автоматизация на основата на РС- и EtherCATбазирана техника за управление. Спектърът
от продукти обхваща основните направления
Индустриални РС, входно/изходни модули и
компоненти за полеви мрежи, задвижваща
техника и софтуер за автоматизация. За всички
направления се предлагат продуктови линии,
които се използват като единични компоненти
или обвързани в завършена система за
управление. Философията на Beckhoff „New
Automation Technology“ представя универсални и
браншово ориентирани решения за управление и
автоматизация, които се използват в целия свят
в различни приложения, от CNC управляемите
машини до интелигентно управление на сгради.

КАСТИВА e официален сертифициран
партньор на СИМЕНС за системи за
автоматизация PSC7 и процесна техника.
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КАСТИВА ООД
Във фирмата работят специалисти с познание и
дългогодишен опит в областта на системите за
автоматизация и контролно-измервателната апаратура.
Много от проектите ни са реализирани с най-модерни
технически средства от СИМЕНС. Ние предлагаме
завършен цикъл: от проектиране, доставка, настройка и
внедряване, до обучение на потребителя.
В световен мащаб Сименс е една от найголемите компании в областта на електрониката
и електротехниката. Компанията предлага
иновативни технологии и know-how на клиенти в
190 страни в целия свят. Създадена преди повече от
160 години, Сименс е водеща в секторите, в които е
фокусирано портфолиото на компанията , а именно
индустрия, енергетика и здравеопазване.
КАСТИВА работи съвместно със СИМЕНС, водещ
световен доставчик на иновативни продукти и
решения за фармацефтична, минна и други видове
индустрии.

КАСТИВА е официален представител на Elmo
Rietschle за България
Марката Elmo Rietschle е резултат от обединението
на световноизвестните компании Elmo Technology
и Rietschle под шапката на концерна Gardner
Denver, световен лидер за сгъстен въздух, вакуум и
трансфер на течности. С повече от 150 години опит
компанията Gardner Denver и нейните марки са
спечелили доверието на клиенти от цял свят.

KASTIVA LTD

КАСТИВА е официален представител на NASH
за България
Gardner Denver Nash е основана през септември
2004 година като подразделение на Gardner Denver.
Gardner Denver Nash предлага вакуумпомпи и
компресори с воден пръстен, както и специфични
инженерингови системи за приложение
в химическа индустрия и петрохимия,
топлоелектрически централи и производство на
хартия, при обработка на хранителни продукти,
околна среда, минната индустрия и обработката на
отпадни води и много други приложения.
Gardner Denver Nash има производствени мощности
в Германия, Холандия,САЩ, Бразилия, Китай,
Сингапур и Австралия. Сервизните центрове са
близо до клиентите по целия свят.

КАСТИВА е официален представител на ARCA
за България
През 1917 година в Швеция Рагнар Карлстед
разработва оригиналния патент за системата дюзапреграда. Тази иновация ускорява индустриалното
развитие на целия бранш. Една година по-късно
следва основаването на компанията ARCA Regulator
AG в Швеция, а през 1922 година и в Берлин.След
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KASTIVA LTD

втората световна война, през 1949 година фирмата
е основана наново като ARCA Regler GmbH в
Германия, Тьонисфорст близо до Дюселдорф от д-р
инж. Лудвиг Касперс и Адолф Паулзен.
През 1970 година ARCA се разраства с втори завод в
Щротцбуш близо до река Мозел.
Международните активности на ARCA започват
средата на осемдесетте години с основаването на
ARCA Controls Ltd. в Индия като смесено дружество
с Forbes Marshall. 1987 стартира успешното
сътрудничество със SAM YANG Comprehensive
Valve Co. Ltd. В Южна Корея като второ смесено
дружество.
През 1990 ARCA започва разработката на
световно разпространен патент за интегрирани и
интелигентни задвижки на вентилите. Технически
иновации, документирани чрез многобройни
патенти, характеризират компанията още от
нейното създаване.
През 1994 е договорено сътрудничеството с von
Rohr Armaturen AG в Швейцария и Von Rohr ARCA BV
в Холандия.
Разрастването продължава и през 21 век: така
през 2000 година към ARCA Flow Gruppe се
присъединява FELUWA Pumpen GmbH с високо
качествени помпи за транспортиране на медии с
твърди частици, а една година по-късно и WEKA
AG, известен швейцарски производител на криовентили и измервателна техника за ниво.
2002 се полагат основите на кооперирането
в пласмента и сервиза за японския пазар с
TOA Valve в Осака. В същата година стартира и
сътрудничеството за международен пласмент и
сервиз на линеарни регулиращи вентили с METSO
Automation.
Най-младият член на ARCA Flow Gruppe е

ARTES Valve & Service GmbH в Берлин, която се
присъединява през 2004 и разширява портфолиото
на групата.

КАСТИВА е официален представител на
Woehrle Stromversorgungssysteme за
България
Wöhrle Stromversorgungssysteme конструира,
произвежда и продава повече от 25 години
висококачествени и надеждни захранващи системи
за индустриално приложение както и в областта на
информационните технологии.
Иновациите и реализирането на нови,
специализирани идеи е съществен признак на
гъвкавата фирмена структура, ориентирана изцяло
към икономическата и технологична полза за
клиентите.
Дългият опит и познание дават възможност наред
със стандартните системи да бъдат разработвани
индивидуални и специализирани решения с найвисоки изисквания към технология и качество.
Продуктовата гама обхваща индустриални
захранващи модули, DC-USV-системи и USVсъоръжения.

КАСТИВА ООД
Address:
Zip code
1612
Town
Sofia
Street №
72 Ami Bue Str., 4. Floor
Phone
+359 2 950 4433; 950 4430
e-mail
office@kastiva.com
Web site
www.kastiva.com
Executive:
Katja Kirova
Contact:
Katja Kirova, Ivan Ganev, Stansilav Njagolov
Established:
2002
Scope of activity:

KASTIVA LTD
Business partnership:

BECKHOFF Germany
KASTIVA is the official representative for
Bulgaria
Beckhoff implements open automation systems based
on PC and EtherCAT-based control technology. The
range of products covers the main areas of Industrial
PCs, input / output modules and components for field
networks, drive equipment and automation software.
For all areas, product lines are offered, which are
used as single components or linked in a complete
management system. Beckhoff’s philosophy of New
Automation Technology presents universal and
industry-oriented control and automation solutions
that are used worldwide in a variety of applications,
from CNC-controlled machines to intelligent building
management.

• Delivery of a complete range of automation components
• Complex engineering projects: from planning, cabinet
production, software development and implementation, comissioning, training, documentation and
after-sales service
• Complex branch solutions for engineered vacuum
systems for energetics, chemistry, sugar and paper
industry

Siemens Germany
KASTIVA is a certified solution partner for
process automation
The company employs specialists with knowledge
and many years of experience in the field of control
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and measuring equipment. Many of our projects are
realized with the most modern technical means from
SIEMENS. We offer a complete cycle: from design, delivery, setup and implementation, to user training.
Siemens is one of the largest companies in the field
of electronics and electrical engineering worldwide.
The company offers innovative technologies and
know-how to customers in 190 countries around the
world. Founded more than 160 years ago, Siemens is a
leader in the sectors in which the company’s portfolio
is focused, namely industry, energy and healthcare.
KASTIVA works together with the Siemens Industry
Sector, a leading global supplier of innovative products
and solutions for the pharmaceutical, mining and other
industries.

NASH Germany
KASTIVA is an authorized partner for Bulgaria
Gardner Denver Nash was founded in September 2004
as a division of Gardner Denver.
Gardner Denver Nash offers water ring vacuum pumps
and compressors, as well as specific engineering
systems for applications in the chemical and petrochemical industries, thermal power plants and paper
production, in food processing, the environment,
mining and wastewater treatment, and much more.
applications.
Gardner Denver Nash has production facilities in Germany, the Netherlands, the United States, Brazil, China,
Singapore and Australia. Service centers are close to
customers around the world.

Elmo Rietschle Germany
KASTIVA is an authorized partner for Bulgaria
The Elmo Rietschle brand is the result of the merger
of the world-famous companies Elmo Technology and
Rietschle under the auspices of the Gardner Denver
Group, a world leader in compressed air, vacuum and
liquid transfer. With more than 150 years of experience,
Gardner Denver and its brands have won the trust of
customers around the world.
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ARCA Germany
KASTIVA is the official representative for
Bulgaria
In 1917, in Sweden, Ragnar Karlsted developed the
original patent for the nozzle-barrier system. This
innovation accelerates the industrial development of

КАСТИВА ООД

KASTIVA LTD

the whole industry. One year later, ARCA Regulator AG
was founded in Sweden, and in 1922 in Berlin. Eng.
Ludwig Caspers and Adolf Paulsen.
In 1970, ARCA expanded with a second plant in Strottbush near the River Moselle.
ARCA’s international activities began in the mid-1980s
with the founding of ARCA Controls Ltd. in India as a
joint venture with Forbes Marshall. 1987 The successful
cooperation with SAM YANG Comprehensive Valve Co.
started. Ltd. In South Korea as a second joint venture.
In 1990, ARCA began developing a worldwide patent
for integrated and intelligent valve actuators. Technical
innovations, documented through numerous patents,
have characterized the company since its inception.
In 1994, cooperation was agreed with von Rohr
Armaturen AG in Switzerland and Von Rohr ARCA BV in
the Netherlands.
The growth continues into the 21st century: in 2000,
FELUWA Pumpen GmbH joined the ARCA Flow Group
with high-quality pumps for the transport of particulate media, and a year later WEKA AG, a well-known
Swiss manufacturer of cryo-valves and level measuring
equipment.

WOEHRLE Germany
KASTIVA is the official representative for
Bulgaria.
Wöhrle Stromversorgungssysteme has been designing,
manufacturing and selling for more than 25 years
high-quality and reliable power supply systems for
industrial and information technology applications.
Innovation and the implementation of new, specialized
ideas is an essential feature of a flexible company
structure, oriented entirely to the economic and
technological benefits for customers.
Long experience and knowledge allow, along with
standard systems, to develop individual and specialized
solutions with the highest requirements for technology
and quality.
The product range includes industrial power supply
modules, DC-USV systems and USV equipment.

2002 lays the foundations for cooperation in marketing
and service for the Japanese market with TOA Valve in
Osaka. In the same year the cooperation for international placement and service of linear control valves
with METSO Automation started.
The youngest member of the ARCA Flow Gruppe is
ARTES Valve & Service GmbH in Berlin, which joined in
2004 and expanded the group’s portfolio.
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КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

KAMMARTON BULGARIA LTD

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

КАРБОНАДО-ДМ ЕООД

CARBONADO LTD

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
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„КЕТ” АД
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.
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KET PLC
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

КИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИ

KIMEX TECHNOLOGY

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.
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КНЕЗИМ АД

KNEZIM JSK

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.
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КОВЕС ЕООД

COVES LTD.

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 инсталации;
 разработки на елементи, възли и системи
по специфични изисквания на клиентитe
Партньорство:
• TRANE (климатично и вентилационно
оборудване и автоматика), • HygroMatik
(системи за контрол на влажността), •
Baltimore(промишлено климатично и
хладилно оборудване) и • Lu-Ve (промишлено 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).

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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КОМИКОН ООД
Адрес:
1715, София, ж.к. Младост 4, ул. „Александър
Паскалев”, Битов комбинат, ет. 2
Тел./ факс: 02 9745196
Е-mail: comicon@comicon.bg
Web: www.comicon.bg
Ръководител: Александър Савов
Предмет на дейност:
Индустриална автоматизация. Сградна и домашна
автоматизация.
Разработка и производство на устройства за безжична
комуникация по 802.15.4, EnOcean и LoRa, гейтуеи,
телеметрични и специализирани контролери,
интерфейс конвертори (RS232, RS485, RS422, current
loop) и др.
R&D на продукти за индустриална, сградна и домашна
автоматизация.
Цялостни решения за автоматизация на индустриални
процеси и системи: проектиране от правоспособни
проектанти, контролни табла, софтуер за PLC, HMI &
SCADA.
Решения за енергиен мениджмънт, сградна и
домашна автоматизация.
Безжичен контрол и мониторинг на отдалечени
инсталации.
Внедряване на PLC, HMI и SCADA, вкл. SIL3.
Доставка на продукти за индустриална комуникация и
IIoT – eWON, Anybus, IXXAT.
Решения за управление на видеостени.
Доставка на продукти за детекция на газ и пламък за
критични индустриални приложения.
Партньорство:
Schneider Electric
HMS Industrial Networks AB – продукти за
индустриална комуникация и IIoT
VuWall Technology Inc. – решения за управление на
видеостени
Det-Tronics – решения за детекция на газ и пламък
Huggenberger AG - решения за измерване на
физически величини
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COMICON LTD.
Address:
Bitov combinat, fl. 2, Alexander Paskalev str., Mladost 4,
1715 Sofia, Bulgaria
Tel./ fax: (+359) 2974 5196
E-mail: comicon@comicon.bg
Web: www.comicon.bg
Executive: Alexander Savov
Scope of activity:
Industrial Automation. Building and home automation.
Development and production of 802.15.4, EnOcean and
LoRa based wireless communication products, gateways,
embedded controllers, interface converters (RS232, RS485,
RS422, current loop), etc.
R&D of product for industrial, building and home
automation.
Turn-key- solutions for industrial automation: project
design, control panels, software for PLC, HMI & SCADA.
Solutions for energy management, building and home
automation.
Wireless control and monitoring of remote installations.
Commissioning of PLC, HMI and SCADA, inc.SIL3.
Supply of products for industrial communication and IIoT.
Solutions for control of videowall systems.
Supply of fire and gas detection solutions for critical industrial applications.
Representations:
Schneider Electric
HMS Industrial Networks AB - products for industrial
communication and IIoT
VuWall Technology Inc. - professional visualization
solutions
Det-Tronics - fire and gas detection solutions
Huggenberger AG - physical measuring solutions
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„КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД

CONTRAGENT 35 LTD.

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 съоръжения 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.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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XELEX

162

КСЕЛЕКС ООД

XELEX LTD.

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.
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KRIS 94 LTD

КРИС 94 00Д
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

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

Ръководител:
Павлета Кънева / Красимир Кънев

Executive:
Pavleta Kaneva / Krasimir Kanev

Година на основаване:
2004

Established:
2004

Брой служители:
50

Staff:
50

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

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

LOGISTIC SYSTEMS LTD

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.
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“ЛОКАТОР-К” ООД

LOKATOR-K LTD

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
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
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,
reflectometers (TDR), thermal imagers,
megaohmmeters (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...

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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М+С ХИДРАВЛИК АД
Адрес:
Адрес:
6100 Казанлък,
Козлодуй №№68
68
6100
Kazanlak,ул.“Козлодуй”
Телефон: +35943165167
Телефон
0431 / 65167
Факс:
0431 / 64114
Факс: +35943164114
email:
msh@mshydraulic.com
e-mail: msh@ms-hydraulic.com
www.mshydraulic.com
www.ms-hydraulic.com
Ръководител:
Ръководител:
Инж.
Николай Обретенов
Владимирна
Спасов
– Прокурист
Година
основаване:
1963
За контакти:
Дейност:
Марин Маринов – Директор за връзки с
Производство
инвеститорите и продажба на хидравлични
мотори, сервоуправления, клапани,
e-mail: mmarinov@ms-hydraulic.com
спирачки
и аксесоари към тях..
Година на основаване:
Продукти:
Хидравлични
мотори, сервоуправления,
1963
клапани, спирачки, хидравлични колонки.
Дейност:
Производство и продажба на хидравлични мотори,
сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари
към тях..
Продукти:
Хидравлични мотори, сервоуправления, клапани,
спирачки, хидравлични колонки.
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M+S HYDRAULIC PLC
Address:
Address:
68,
Kozloduy
Str., 6100
6100
Kazanlak,
68,Kazanlak
Kozloduy Str.
Phone:
Phone:+35943165167
+359 431 / 65167
Fax:+35943164114
+359 431 / 64114
Fax:
email: msh@mshydraulic.com
e-mail: msh@ms-hydraulic.com
www.mshydraulic.com
www.ms-hydraulic.com
Executive:
MSc(Eng) Nikolay Obretenov
Executive:
Established:
Vladimir
Spasov – Procurator
1963
Contacts:
Scope of activity:
Marin
Marinovand
– IRtrade
Director
Production
of hydraulic motors,
e-mail:
mmarinov@ms-hydraulic.com
steering
units, valves, brakes and accessories.
Established:
Products:
1963
Hydraulic motors, steering units, valves, brakes
and accessories.
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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МАКРИС-ГПХ ООД

MAKRIS-GPH LTD.

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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МЕХАТРОНИКА АД
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 хранителновкусовата индустрия.
Продукти:
Автоматизирани линии за производство на
ламинатни туби;
Автоматизирани линии за производство и пълнене
на ламинатни туби
Партньорство:
Polytype AG, Switzerland
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MECHATRONICA S.C.
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

ММ МЕХАНИКС ООД

MM MECHANICS LTD.

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.
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МИС СИСТЕМИ 70 ЕООД

MIS SYSTEMS 70 LTD

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

МУЛТИКОМ ООД

MULTICOM LTD

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.
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МУСАЛА СОФТ

MUSALA SOFT

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
фицирани 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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

НАЙДЕН КИРОВ АД
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.

NAIDEN KIROV JSC
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.
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ОМЕГА СОФТ ООД

OMEGA SOFT LTD.

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ПАНИМЕКС ЕООД
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

PANIMEX LTD

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.

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 electrotechnical 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.

Партньорства с чужди фирми:

Partnership with foreign companies:

NIDEC ASI S.p.A. - Италия (бивша Ansaldo Sistemi
Industriali)

NIDEC ASI S.p.A. - Italia (former Ansaldo Sistemi
Industriali)
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„ПАРИС” ООД
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.
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“PARIS” LTD
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.
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ПОЛИПАК ООД

POLYPAC LTD.

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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“РАЛОМЕКС”АД

RALOMEX AD

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.
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РОБЕРТ БОШ ЕООД

ROBERT BOSCH EOOD

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.

Направление Електроинструменти
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Division Power Tools

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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“САМЕЛ-90” АД

САМЕЛ-90 LTD.

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 .
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СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

SGS BULGARIA LTD.

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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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
Петър Русев - търг. отдел
Година на основаване:
1994 г.
Дейност:
• Бизнес с компоненти и материали за електротехническата
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:
Електроизолационни материали за трансформатори;
електроизолационни материали за ел. мотори; лакове
и смоли; стъклотекстолити, текстолити, композитни
материали; кабели и проводници; термозащити и защити по
ток; кондензатори и релета; варистори; вентилаторни перки
и кожуси; шпонки; клеми, изводи и клемни табла; клемни
и кондензаторни кутии, щуцери и тапи; лагерни пружини,
семеринги и крепежи; бандажни и текстилни ленти, корди,
филц; припой; стъклолакотръби и шлаухи; носещи въжета
за антени и ел. контактни мрежи; феродо - триещ материал
за спирачки; алуминиеви тела за електродвигатели; пакети
статор-ротор за асинхронни ел.двигатели; клинове за
канална изолация; светофари; машини и инструменти;
други материалии
Партньорство:
Thermik, 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
Petar Russev - sales department
Estabilished:
1994
Business activities:
• Import and distribution of components and materials for the
Bulgarian electrical engineering industry.
• Representative on the Bulgarian market of leading European
producers of electrical engineering products.
• Assists the producers to find markets abroad.
Products:
Insulating materials for transformers; Insulating materials for
electric motors; Varnishes and resins; Composite materials;
Cables and wires; Thermal and current protectors; Capacitors
and Circuit breakers; Varistors; Fans and fan covers; Shaft keys;
Connectors, terminals and terminal boards; Terminals and
capacitors boxes and nozzles; Bearing springs, semerings and
fasteners; Banding and textile tapes, cords, fleece; Solder; Fiberglass sleevings and tubings; Supporting ropes for antennas and
electric supply grids; Friction materials for brakes (like Ferodo);
Aluminum components for electrical motors; Stator-rotor packages for asynchronous electric motors; Blocked slots for channel
isolation; Traffic lights; Machines and tools; Other materials;
Business partnership:
Thermik, Von Roll, Nuova Pressofondal,
Huber+Suhner, Inarca, Ducati Energia, Filtomatic, Linear
Composites, Weidmann, Italgard etc.

СИМЕНС ЕООД

SIEMENS EOOD

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).
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СИНХРОН-С ООД

SYNCHRON-S LTD.

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
пожарогасене 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.
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„СПАЙДЪР-1” ООД
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.
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SPIDER-1 LTD.
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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СПАРТАК АД
Адрес:
8000 Бургас, Одрин № 3
Телефон +35956880080
Факс: +35956831553
e-mail: spartak@spartak.bg
www.spartak.bg

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

Ръководител
Кирил Яков – изпълнителен директор

Executive:
Kiril Yakov – Executive Director

Година на основаване:
1928

Established:
1928

Дейност:
Основният български производител на
вентилационна и горивна техника.

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

Продукти:
Метални изделия
Вентилатори и вентилационна техника
Горивна техника

186

SPARTAK JSC

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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„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС
СИСТЕМИ” АД

„SPECIALIZED BUSINESS SYSTEMS”
PLC

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 , упълномощен
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

187

184
188

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

START ENGINEERING JSCO

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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ТЕКСИМП

TEXIMP SA

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 предпи
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.
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ТЕХ ИНДУСТРИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес:
4000 гр. Пловдив
Бул. Марица 154, Хеброс Център, Сектор А1
Тел. +359 32 34 25 55
+359 897 002 313
e-mail: info@techindustrybg.com
web site: www.techindustrybg.com
Ръководител:

TECH INDUSTRY BULGARIA
EOOD
Внедряваме най-добрите, най-ефективните и
икономически изгодни продукти при нашите
крайни клиенти в България, като допринасяме
ежедневно за технологичния трансфер,
подобряването на качеството, безопасността
на труд и опазването на околната среда в
производствата. Ежедневно се стремим да бъдем
най-добрия партньор за българския пазар за
производителите, чиито марки представяме,
както и надежден доставчик за нашите
международни клиенти.

инж. Янко Зайков
Продукти:
Петрана Зайкова

Байцване и пасивиране на неръждаема
стомана с продуктите на PELOX

Година на основаване: 2004

• Почистващи продукти за неръждаема стомана

За контакти:

Брой служители: 6

• Концентрати за байцване чрез пръскане

Дейност:

• Пасивиращ продукт за защита от корозия

Тех Индустри България ЕООД е специализиран
доставчик на продукти, решения и услуги
за индустрията – от технологии за химична
обработка на повърхнини, през приложения
на UVC-технологии, до проектиране и доставка
на оборудване и инсталации. Нашият екип
има дългогодишен опит в изграждането на
индивидуални решения за множество индустрии
– металообработване, машиностроене,
хранително-вкусова промишленост и
производство на компоненти за автомобилната
индустрия.
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• Байцпасти за заваръчни шевове

• Концентрати за байцване чрез потапяне
• Обучения и демонстрации
• Лични предпазни средства
IBS-система за миене на части
• IBS-ръчни уреди за миене на части
• IBS-обезмаслители и специални почистващи
течности
• Препарати за приложение в ултразвукови вани
• Автоматични миещи машини
• Технически спрейове за поддръжката

ТЕХ ИНДУСТРИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

TECH INDUSTRY BULGARIA
EOOD

• Четки и консумативи

Ultratecno - ултразвукови почистващи вани

• Смяна на варел с почистваща течност

• Надеждно почистване на детайли със сложна
геометрия

Инсталации и машини за серийно миене на
части

• В автомобилната индустрия - почистване на
двигатели, мотори, скоростни кутии

• За ефективно почистване на детайли в
серийното производство

• В корабостроенете и за ремонт на
мореплавателни съдове

• При високи производствени капацитети

• За почистване на шприц форми, молдове и
матрици

• За постигане на най-високите изисквания за
техническа чистота
• Най-съвременни технологии

• В авиационната и железопътна промишленост
• В ХВП, печатарската индустрия и мн. други

• Енергийна ефективност и екология
• Успешна интеграция в производствените линии
Почистване на темпериращи канали с
Cleantower Optisystem
• За почистване и консервиране на темпериращи
канали

UVC-модули и облъчватели
• За 24-часова хигиена в хранително-вкусовата
промишленост
• За производствени помещения
• За охладителни инсталации
• За опаковъчни линии

• За матрици, инструменти и шприцформи
• За всички системи с водно охлаждане

Партньорство:

• Препарти от серията CleanPower за премахване
на ръжда и котлен камък

PELOX, SBS ECOCLEAN, IBS SCHERER, Cleantower
Optisystem, ULTRATECNO, UVpro

Технически спрейове и продукти за
поддръжка
• Спрей за почистване и обезмасляване
• Въжени и верижни спрейове
• Спрей за смазване и консервиране
• Препарати за приложение в ултразвукови вани
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ТЕХ ИНДУСТРИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД
Address:

Products:

4000 Plovdiv, 154 Maritsa Blvd, А1

Chemical Surface Treatment of Stainless Steel
with PELOX

Phone: +359 32 34 25 55
+359 897 002 313
e-mail: info@techindustrybg.com
web site: www.techindustrybg.com
Executive:
Yanko Zaykov
Contact:
Petrana Zaykova
Established: 2004
Staff: 6
Business:
Tech Industry Bulgaria EOOD is an engineering and
trading company specializing in the supply of equipment, machines and chemicals for surface treatment,
degreasing, maintenance and disinfection. Our
team has many years of experience in building
individual solutions for many industries - metalworking, machine building, food industry, automotive
component manufacturing etc.
We import products and technologies with high
performance and proven quality. Our experts work
closely with our customers to help solve their
toughest challenges.
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TECH INDUSTRY BULGARIA
EOOD

• Pickling pastes and pickling sprays for removing
scaling and corrosion
• Surface cleaners and degreasers
• Pickling bath concentrate
• Chemical Passivation Solution
• Application and Safety equipment
• Pickling brushes
• Protective clothing and respiratory protection
ECOCLEAN machinery for industrial parts
cleaning
• Parts cleaning and surface processing
• Water-based cleaning
• Solvent-based cleaning
• For automotive systems (breaking and steering
systems, injections, turbochargers)
• For mass components (hydraulic parts, connecting
parts)
• Prezision parts (optic, medicine)
IBS-Parts Cleaning Devices
• IBS-Parts cleaning devices
• IBS-Special cleaning hydrocarbon- based
• IBS-Automatic parts washer
• Technical sprays
• Special cleaner water-based

ТЕХ ИНДУСТРИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

TECH INDUSTRY BULGARIA
EOOD

Cleantower Optisystem - Injection Mold Cleaning

UVC-moduls for packaging

• Mobile units for removal of rust and lime in heating
and cooling systems

• Stainless steel water reactors

• For cleaning of injection tools and molds

• UVC-desinfection of surfaces

• For temperature control units and heat exchangers

• UVC-moduls for packaging

• Special cleaner CLEANPOWER against corrosion and
limescale
• Corrosion protection

• Air recirculation desinfectors

Company relation:
PELOX, SBS ECOCLEAN, IBS Scherer, Cleantower
Optisystem, ULTRATECNO, UVpro

Technical sprays for industrial maintenance
• Fast-acting degreaser
• Maintenance oil / spray
• Chain-Spray
• Adhesive gel, foam cleaner
Ultratecno - Ultrasonic cleaning machines
• Cleaning of parts with complex geometry
• In the automotive industry - cylinder heads, engine
blocks, fuel pumps etc.
• Ship engine maintenance
• Cleaning and maintenance of injection moolds
• For the food, printing industry etc.
UVC-disinfection for air, water and surfaces
• Stainless steel water reactors
• Air recirculation desinfectors
• UVC-desinfection of surfaces
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ТЕЛЕТЕК ЕООД
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.
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TELETEK LTD
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.
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ТЕРРА БЪЛГАРИЯ ЕООД
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.
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TERRA BULGARIA
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
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ТЕКРА ЕООД
Адрес:
София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №35
Тел.: 0700 11010, 0888 222 287
e-mail: tekra@tekra.bg
web: www.tekra.bg
Ръководител:
Антонина Димитрова – Изпълнителен Директор
За контакти:
Калоян Канов – Търговски Директор
Година на основаване: 1991 под името Телетек ЕООД
Брой служители: над 60
Дейност:
Текра е търговска компания с водеща позиция в B2B
дистрибуцията на цялостно продуктово портфолио за сградни
инсталации – електроматериали и електрооборудване,
системи за сигурност и информационни системи.
Електроапаратура ниско напрежение
* Защитна и комутационна апаратура
* Електроразпределителни табла; Слаботокови табла
* Миниатюрни автоматични предпазители; Прекъсвачи;
ДТЗ;
* Разединители; Контактори; Релета
* Аксесоари за DIN шина
Зарядни станции
Кабели
* За видеонаблюдение и телевизия; За сградни
електроинсталации; За озвучаване; За
пожароизвестяване;
За сигналноохранителни системи
* Негорими (Е30)
Електроинсталационни материали
* Индустриални контакти
* Детектори за присъствие
* Разклонителни кутии; Конзолни кутии
* Разклонители и адаптери; Удължители и кабелни
макари;
* Щепсели и щекери
* Звънци
* Лустер клеми
Решения за работни места
* Инсталационни колони
* Подови кутии
* Решения за бюро; Решения за стена
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TEKRA LTD.
Кабеловодещи системи
* Материали за свръзка и закрепване
* Кабелни канали; Кабелни скари
* Тръби
Структурни кабелни системи
* Медни системи; Оптични системи
* Комуникационни шкафове
Резервирано захранване
* Батерии VRLA; Монофазни UPS
Системи за домашен комфорт
* Вентилатори; Термостати; Малки удобства; Аудио и
видео пренос
* Домашна автоматизация
Пълна гама ключове, контакти
* Серии: Aria, Axolute, Belanko, Cariva, Celiane, Classia, Kaptika, Livinglight, Matix, Mosaic, Niloe, Valena Life, Valena Allure
Осветеление
* Еакуационни; Лампи; Луни; Насочени и акцентни;
Линейни; Плафони и аплици; Панели; Градински и
паркови; Влагозащитени; Индустриални; Ппрожектори
Сигналноохранителна техника
* Контролни панели
* Детектори
* Изпълнителни устройства и аксесоари
* Комуникации и мониторинг
* Безжични системи
Пожароизвестителни системи
* Конвенционални системи; Адресируеми системи;
Специални системи
* Тестово оборудване
Системи за контрол на достъп
* Система truPortal; Система Dahua Access; Система AxTrax
* Самостоятелни контролери; Четци; Заключващи
механизми; Аксесоари
Видеодомофонни системи
* Еднофамилни комплекти; Многопостови системи
* IP системи
Системи за видеонаблюдение
* HD аналогови системи; IP системи
* Аксесоари
Инструменти и работно облекло
Партньорство:
Legrand; Bticino; ABB; BAKS; Zamel; Mandeks; Famatel; Courbi;
Brennenstuhl; Ospel; MMC; Bericacavi; Elan; Mutlusan; Wurth;
Ledvance; Canovate; airRoxy; Es-System; Osram
Teletek Electronics; Comelit; United Technologies; Polon-Alfa; Solo;
Optex; Dahua; RaySharp; Rosslare; SBat; Borri; Duran Electronica

ТЕКРА ЕООД
Address:
35, Prof. Tzvetan Lazarov blvd., 1592 Sofia, Bulgaria
Тел.: 0700 11010, 0888 222 287
e-mail: tekra@tekra.bg
web: www.tekra.bg
Executive:
Antonina Dimitrova – CEO
Contacts:
Kaloyan Kanov – Commercial Director
Established: 1991 by the name Teletek Ltd.
Staff: above 60
Business activities:
Tekra is a trading company with a leading position in the B2B
distribution of a complete product portfolio for building installations - electrical materials and electrical equipment, security and
information systems.
Low voltage equipment
* Protection and switching equipment
* Electrical distribution boards; Low current boards
* Miniature circuit breakers; MCCB; RCBO; RCCB;RCD; Relays;
Disconnectors; Contactors
* DIN rail accessories
Cables
* For video surveillance and television; For building electrical
installations; Sound systems; For fire alarms; For alarm systems
* Incombustible (Е30)
Electrical installation materials
* Electric Car Charging stations
* Industrial sockets
* PIR detectors
* Junction boxes; Console boxes
* Sockets and adapters; Extensions and cable reels; Plugs
* Bells
* Terminal blocks
Work places solutions
* Installation columns
* Floor boxes
* Desk solutions; Wall Solutions
Conducting systems
* Fastening materials
* Cable channels; Cable trays
* Pipes

TEKRA LTD.
Structured cabling systems
* Copper systems; Optical systems
* Communication cabinets
Reserved power supply
* VRLA batteries; Single phase UPS
Home comfort systems
* Fans; Thermostats; Small amenities; Audio and video transmission
* Home automation
Full range of switches, sockets
* Series: Aria, Axolute, Belanko, Cariva, Celiane, Classia, Kaptika,
Livinglight, Matix, Mosaic, Niloe, Valena Life, Valena Allure
Lighting
* Evacuation; Lamps; Downlights; Spots; Linear; Ceilings and
Bulkheads; Panels; Garden and parks; Waterproofing; Industrial;
Floodlights
Intruder Alarm Solutions
* Control Panels
* Sensors
* Actuators and accessories
* Communication fences
* Wireless systems
Fire Alarm Solutions
* Conventional systems; Addressable systems; Special systems
* Test equipment
Access control systems
* truPortal System; Dahua Access System; AxTrax System
* Independent controllers; Readers; Locking mechanisms;
Accessories
Video intercom systems
* Single family kits; Multipoint systems
* IP Systems
CCTV
* HD analog systems; IP systems
* Accessories
Tools and workwear
Company relations:
Legrand; Bticino; ABB; BAKS; Zamel; Mandeks; Famatel; Courbi;
Brennenstuhl; Ospel; MMC; Bericacavi; Elan; Mutlusan; Wurth;
Ledvance; Canovate; airRoxy; Es-System; Osram
Teletek Electronics; Comelit; United Technologies; Polon-Alfa; Solo;
Optex; Dahua; RaySharp; Rosslare; SBat; Borri; Duran Electronica
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UNITRAF JSC

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

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

Ръководител:
Юлиян Йорданов – изпълнителен директор

Executive:
Yulian Yordanov – Executive Director

Година на основаване:
1962

Established:
1962

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

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

Продукти:
Трансформатори и дросели, зарядни устройства за
тягови батерии

Products:
Transformers, Chokes, Traction battery chargers

ФЕСТО ЕООД
Адрес:
София 1592
бул. Христофор Колумб 9
Тел.: 02/ 960 07 27, 960 07 12
Факс: 02/ 960 07 23, 960 07 13
E-mail: festo_bg@festo.com
www.festo.bg
Ръководител:
инж. Стефан Иванов
Дейност:
КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ - предлага повече от 30 000 изделия - пневматични
цилиндри; пневматични и електроп- невматични вентили,
електрически и пневматични оси и позициониращи
системи; електропневматични вентилни острови със и без
контролер за управление и комуникация; бързосменни
пневматични връзки; вакуумтехника; средства за подготовка на въздух; магнитни, индукционни, механични и
оптични датчици; релета и преобразуватели на налягане,
пневматични задвижвания за арматура; системи за
монтаж и манипулация; пневматични и електропневматични шкафове за управление; консултация и техн. помощ
при проектиране и реконструкция. Инженерингови услуги
по автоматизация в енергетиката, химическата, леярската,
кожарската и хранителновкусовата промишленост - проектиране, доставка и сервиз на системи за автоматизация
чрез индустриални компютри, програмируеми контролери, стандартно и приложно програмно осигуряване и
програми за визуализация на процесите, управление на
екструдери и машини за леене с противоналягане.
ДИДАКТИКА - комплексна програма от семинари,
технически средства и помагала по пневматика,
електропневматика, хидравлика, електрохидравлика
и програмируеми контролери; сертифициран център за
професионално обучение.
Услуги за енергоспестяване, водещи до намаляване
на производствени разходи; оптимално използване на
наличните компресори; увеличен ресурс на оборудването;
повишена надеждност; енергийно ефективна работа на
системите; подобрени екологични показатели.

FESTO LTD
Address:
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel.: +359 2/ 960 07 27, 960 07 12
Fax: +359 2/ 960 07 23, 960 07 13
E-mail: festo_bg@festo.com
www.festo.bg
Executive:
Dipl. Eng. Stefan Ivanov
Scope of activity:
COMPONENTS AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL
AUTOMATION - offers more than 30 000 articles -pneumatic
cylinders; pneumatic and electro-pneumatic valves,
pneumatic and electrical axes and positioning systems;
electro-pneumatic valve terminals with or without control
and communication controller pneumatic and mechanical
actuation, proportional pressure and flow control; vacuum
equipment; quick push pull connectors; service units for air
preparation; air dryers, magnetic, inductive, optic and mechanical sensors and transducers; pressure transducers and
switches; assembly and manipulating systems; pneumatic
and electro-pneumatic control cabinets; consultations and
technical support in the field of design and reconstruction.
Engineering service in the field of automation in power
supply engineering, chemical industry, casting, leather and
food industry - design, supply and service of automation
systems based on industrial computers, PLC, standard and
application software, process visualization applications.
Developed and introduced into production projects - control
of equipment for extrusion mould and casting under
counter pressure, automated process control system for row
hide handling, special purpose equipment.
DIDACTIC - comprehensive program of seminars, technical
support and assistance in the field of pneumatics, electro
pneumatics, hydraulics and programmable controllers;
certificated center for professional education.
Energy Saving Services which reduced operating costs;
optimal use of compressor output; Extended service life of
components; high system availability; reliable processes;
energy-efficient and environmentally-friendly system
operation.
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ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД
FESTO PRODUCTION EOOD

Адрес:
1592 София
бул. “Христофор Колумб” № 7
тел.: 02/9700 701
факс: 02/978 99 59
e-mail: festo_ps_bg@festo.com
http://www.festo.bg
Ръководител:
Георги Атанасов
Година на основаване:
2000
Площ:
20 000 m2
Продукти:
Производство на:
Сензори (позиционни сензори, позиционни
трансмитери, сензори за налягане и дебит)
Съединителни кабели (универсални, за вентили,
многополюсни за вентилни острови)
Вентилни модули (електрически касети,
електрически модули)
Пропорционални вентили
Сервомотори
Kонтролери
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Address:
1592 Sofia, Bulgaria
7, Cristophor Columbus Blvd.
tel.: +359 2/ 9700 701
fax: +359 2/ 978 99 59
e-mail: festo_ps_bg@festo.com
http://www.festo.bg
Executive:
Georgi Atanasov
Year of establishment:
2000
Area:
20 000 m2
Products:
Production of:
Sensors (position sensors, position transmitters, flow
and pressure sensors)
Connecting cables (universal connecting cables,
connecting cables for valves, connecting cables for
valve terminals)
Valve modules (electrical boxes, electric modules)
Proportional valves
Servomotors
Controllers

УСТРЕМ АД

USTREM JSC

Адрес:
ул. Патриарх Евтимий 78; 5250 Свищов
Телефон +35963160327
Факс: +35963160326
E-mail: ustrem.svishtov@gmail.com
http://ustrem.eu/

Address:
78, Patriarch Evtimiy Str., 5252 Svishtov, Bulgaria
Phone +35963160327
Fax +35963160326
E-mail: ustrem.svishtov@gmail.com
http://ustrem.eu/

Ръководител:
Борислав Борисов – управител

Executive:
Borislav Borisov – Manager

Година на основаване:
1948

Year of establishment:
1948

Дейност:
Производство на транспортьори за насипни
материали, резервни части и нестандартно
оборудване за промишлеността

Scope of activity:
Ustrem Ltd, investing in new technologies and
machines, has gradually expanded its range of
products and services in the direction of spare parts for
the industry and details of the furniture industry

Продукти:
Регулируеми сита, трошачки, зърнобази и шнекове
за зърнокомбайни; механизми за мебелната
индустрия; перфорирани метални листове по БДС.

Products:
Manufacture and repair of adjustable sieves, straw
walkers, grain pans, augers for header and augers for
grain combines; mechanisms for the furniture industry;
perforated metal sheets according to BG Standard
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ФИЛКАБ АД
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FILKAB AD

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

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

Изпълнителен директор:
Атанас Танчев – Изп. директор

Executive Director:
Atanas Tanchev – CEO

За контакти: Соня Пеева

Contact person: Sonya Peeva

Година на основаване: 1999

Established: 1999

Брой служители: 199

Staff: 199

Предмет на дейност:
Електрооборудване и комплексни решения

Scope of activity:
Electrical equipment and comprehensive solutions

Доставка, дистрибуция и търговия с:
• Кабели и проводници
• Кабелна арматура и аксесоари, инструменти
• Електроапарати и средства за автоматизация
• Осветителна техника
• Електроматериали

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

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

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

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

Associated companies out of Bulgaria:
MAK KAB DOOEL, Macedonia
FILKAB-MIG D.O.O., Serbia
FILKAB DISTRIBUTIE SRL, Romania
FILKAB SOLAR ENERJI A.Ş., Turkey
FILKAB SOLAR HU Kft, Hungary

СВЪРЗАНИ КОМПАНИИ
В БЪЛГАРИЯ

ASSOCIATED COMPANIES
IN BULGARIA

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

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

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

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

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ХЕНЛИХ ООД
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
сменници;
* 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.

HENNLICH LTD.
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.
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Търговско представителство
„МАШИНЕНФАБРИК БЕРТОЛД
ХЕРМЛЕ АД”
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.
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Trade representation MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG
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.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ХИДАК ЕООД
Адрес:
1574, София, Бул. Искърско шосе 12, ет. 5
Телефон
02 9706060, 042 650100,
052 730050
02 9706075, 042 240002,
Факс:
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.

HYDAC LTD
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.

195
207

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И
СИСТЕМИ АД
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HYDRAULIC ELEMENTS & SYSTEMS
PLC

Адрес:
Адрес:
8600 Ямбол, Пирин №1
8600 Ямбол, Пирин №1
Телефон +35946661464
Телефон
+359 46 661464
Факс: +35946661456
Факс:
+359 46 661456
email:
info@hesco.com
e-mail: info@hes-co.com
www.hesco.com
www.hes-co.com

Address:
Address:
1, Pirin Str., 8600 Yambol
8600 Yambol, 1 Pirin Str.
Phone:
Phone:+35946661464
+359 46 661464
Fax:+35958604308
+359 58 604308
Fax:
email:
info@hesco.com
e-mail: info@hes-co.com
www.hesco.com
www.hes-co.com

Ръководител:
Ръководител:
Венцислав
Калудов –/Прокурист
Петър
Бъчваров
Георги Георгиев

Executive:
Executive:
Peter Bachvarov
Georgi Georgiev
Ventsislav
Kaludov –/Procurator

За контакти:
контакти:
Венцислав
Калудов
Владимир Йовчев
– Търговски пълномощник
e-mail: marketing@hes-co.com
Година
на основаване:
1968
Година на основаване:
Дейност:
1968
Производство на всички видове
Дейност:
хидравлични
цилиндри и резервни части
за
тях.
Производство
на всички видове хидравлични
цилиндри и резервни части за тях.
Продукти:
Продукти:
Хидравлични
цилиндри
Хидравлични цилиндри

Contacts:
Contacts:
Vencyslav
Kaludov
Vladimir
Yovchev
Established:
e-mail:
marketing@hes-co.com
1968
Established:
Scope of activity:
1968
Manufacturing hydraulic cylinders of all types
Scope
as wellofasactivity:
spare parts for them.
Manufacturing hydraulic cylinders of all types as well
as spare parts for them.
Products:
Products:
Hydraulic cylinders
Hydraulic cylinders
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ЦЕНТЪР ЗА
ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ
/ЦИЕС/ ЕООД
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 - Директива 2006/42/EO
- ЕМИСИИ НА ШУМ на машини и съоръжения,
които работят на открито - Директива 2000/14/EО
-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 – за безопасност, шум,
вибрации, EMC и др.
• Акредитирана лаборатория за изпитване на
строителни продукти в съответствие с БДС EN
ISO/IEC 17025 – физико-механични и химични
изпитвания и реакция на огън

CENTER FOR
TESTING AND
EUROPEAN
CERTIFICATION
/CTEC/ LTD.
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 in the environment by equipment
for use outdoors - Directive 2000/14/EC;
- ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - Directive
2014/30/EU;
- CONSTRUCTION PRODUCTS - Regulation (ЕU) No.
305/2011.
• Laboratory for Testing of Machinery, Equipment and
Devices accredited in compliance with EN ISO/IEC
17025 - safety, noise, vibration, EMC, etc.
• Laboratory for Testing of Construction Products
accredited in compliance with EN ISO/IEC 17025 physico-mechanical, chemical and reaction to fire
tests.
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ШЕНКЕР ЕООД
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SCHENKER EOOD

Адрес:
2227 Божурище, Бул. Европа 1А
Телефон
+359 2 9429 100
Факс:
+359 2 9753 055
e-mail:
schenker@schenker.bg
www.dbschenker.com/bg

Address:
2227 Bozhurishte, 1A Evropa BLVD.
Phone: +359 2 9429 100
Fax:
+359 2 9753 055
e-mail: schenker@schenker.bg
www.dbschenker.com/bg

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.

Contacts:
+359 2 9429 100
Established:
1993
Scope of activity:

Varna, Plovdiv, Rousse and Sevlievo. The headfor 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

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА

ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД

SCHAEFFLER BULGARIA

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

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

Ръководител:
Михаил Кръшняк

Executive:
Mihail Krachniak

За контакти:
Михаил Кръшняк

Contacts:
Mihail Krachniak

Година на основаване:
1992 г.

Established:
1992

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

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

Продукти:
Лагери с марките INA и FAG.
Партньорство:
Търговско дружество на Schaeffler KG.

Products:
Bearings and parts brands INA and FAG
Business partnership:
Company of Schaeffler KG.
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ШРАК ТЕХНИК ЕООД
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
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SCHRACK TECHNIK EOOD
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
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ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД

SCHNEIDER ELECTRIC
BULGARIA EOOD

Адрес:
1766 София
Бизнес парк София , сгр. 4, ет. 6
тел.: 02/9329320
GSM: 0888000110
e-mail: csc@schneider-electric.bg
Web site: www.se.com/bg/bg/

Address:
1766 Sofia
Business Park Sofia , building 4, floor 6
Phone: +3592/9329320
GSM: +359888000110
e-mail: csc@schneider-electric.bg
Web site: www.se.com/bg/bg/

9009 Варна
бул. Владислав Варненчик 258
Варна Тауърс
Източна кула, ет. 4
тел. 052 730 155

9009 Varna
258 Vladislav Varnenchik Blv.
Varna Towers
East tower, fl. 4
Phone. 052 730 155

8000 Бургас
ул. В. Левски 16 , офис 313 (ет. 3)
Сграда Ултима

8000 Burgas
16, V. Levski Str., Office 313 (floor 3)
Ultima Building

Ръководител:
Радослав Кошков

Executive:
Radoslav Koshkov

За контакти:
Калина Петкова

Contact:
Kalina Petkova

Година на основаване:
1998

Established:
1998

Дейност:
Енергиен мениджмънт

Scope of activity:
Energy management

Продукти
- Пълна продуктова гама за
електроразпределение НН, СН;
- Средства за индустриален контрол и
автоматизация.

Products
- Full range of products for electrical distribution
LV, MV, ;
- Complete range in industrial control and
automation.

Партньорство:
Дъщерна фирма на Schneider Electric SA.

Company relations:
Subsidiary of Schneider Electric SA
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ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ ООД
АДРЕС:
1592 СОФИЯ
Бул. „Асен Йорданов” №10
Телефон: +359 2 9790351
GSM: +359 888 709711, +359 886 418441
e-mail: office@herz-bulgaria.bg
Web site: www.herz-bulgaria.bg
Ръководител:
инж. Ерол Халил
За контакти:
инж. Снежана Дилова
Година на основаване:
2005
Дейност:
ХЕРЦ ГмбХ е специализирана от над 50г. в
производство, продажба, консултации и сервиз
на оборудване за заваряване на пластмаси,
термообработка на пластмаси и изпитване на
готови заварки. Основана в Германия, днес ХЕРЦ
е лидер в Европа. Партньор на Херц-България е
Центърът за обучение на заварчици на пластмаси
към Институт по заваряване АД София.
Продукти:
• Заваръчни автомати за хидроизолации за
покриви и основи;
• Заваръчни автомати за рекламни винили,
билбордове, платнища;
• Заваръчни автомати за монтажни конструкции на
фотоволтаични панели;
• Заваръчни автомати за гъвкави фотоволтаични
модули;
• Ръчни екструдери за заваряване на пластмасови
конструкции и фолиа;
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HERZ-BULGARIA OOD
• Индустриални екструдери за заваряване на тръби
и фитинги;
• Ръчни уреди за заваряване и пистолети с горещ
въздух;
• Компресори и вакуумпомпи;
• Машини за нагряване и огъване на листов
материал;
• Машини за челно заваряване на тръби;
• Машини за челно заваряване на плочи;
• Машини за изработка на фитинги чрез челно
заваряване;
• Машини за електросъпротивително заваряване
на тръби;
• Уреди за изпитване и контрол на заварките;
• Въздухонагреватели и духалки за вграждане
в системи с горещ въздух за термосвиваеми
опаковки, сушене, формоване, активиране на
процеси, стерилизиране и др.;
• Запалки за твърди горива;
• Пълен набор от принадлежности за заавряване с и
без добавъчен материал;
• Добавъчен материал от различни видове,
сечения, разфасовки -РР, РЕ-HD, PVC, PP/EPDM, PA,
PC, ABS, PE-LD, PC-PBTP XENOY;
• Висококачествена нишка за 3D принтери от ABS,
PLA, PMMA, PETG, PA-6.66, PC/PBTP, PC, PP, TPS,
HIPS, PVA производство на ХЕРЦ ГмбХ.
Партньорство:
• DOHLE Extrusionstechnik GmbH – изключителен
представител
• BAK Thermoplastic welding technology AG –
изключителен представител
• I.T.S. by TECNODUE s.r.l. – изключителен
представител
• FRIEDRICH DUSS Maschinenfabrik - представител

ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ ООД

HERZ-BULGARIA OOD

ADDRESS:
Assen Yordanov blvd 10
1592 SOFIA
Phone: +359 2 9790351
GSM: +359 888 709711, +359 886 418441
e-mail: office@herz-bulgaria.bg
Web site: www.herz-bulgaria.bg

• Automates for welding of photovoltaic construction
elements and flexible modules;

Executive:
DI Erol Halil

• Workshop machines for fittings making;

Contact:
DI Snejana Dilova

• Devices for ready welds quality test and control;

Established:
2005
Staff:
3

• Manual extruders for welding of plates and foils;
• Hand welding tools for hot air welding;
• Machines for heating and bending of sheets;
• Machines for butt welding of plastic pipes and plates;
• Electro fusion welding machines for pipes;
• Air heaters and blowers for building in systems for
technological heating;
• Ignition device for solid fuels;
• Complete set of accessories;
• Different types of additional materials – PP, РЕ-HD,
PVC, PP/.EPDM, PA, PC, ABS, PE-LD, PC-PBTP XENOY;

Business:
HERZ GmbH– The Group has over 50 jears of experience
in the production, sales, consultations and servicing
of devices and machines for welding of plastics and
thermal processing of plastics. Established in Germany,
today the HERZ-company is an Europe-Leader. HERZ
works in cooperation with the Educational centre for
welders of plastics in Institute for welding – Sofia.

• High-quality Filament for 3D printing ABS, PLA,
PMMA, PETG, PA-6.66, PC/PBTP, PC, PP, TPS, HIPS, PVA
self-production

Products:

• BAK Thermoplastic welding technology AG - Exclusive
representative

• Automates for welding of geomembranes, welding of
insulations in depots, dung-hills, tunnels, hydrotechnics, pools, etc.;

Company relation:
• DOHLE Extrusionstechnik GmbH - Exclusive representative

• I.T.S. by TECNODUE s.r.l. – Exclusive representative
• FRIEDRICH DUSS Maschinenfabrik – Representative

• Automates for overlap welding of roof membranes;
• Automates for welding of thermoplastic tarpaulinsand advertising materials;
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СЕРИЯ ГРЕСИ
СЕРИЯGADUS
ГРЕСИ
SHELL
SHELL
GADUS
Греси за различни приложения
n

n n
Марка,
Греси

на
която можете
да се доверите
за различни
приложения

Марка, на
която
n n
Надеждна
защита
n

можете
да се доверите
за
транспортни
средства и
индустриално
оборудване
n Надеждна защита
за транспортни средства и
индустриално
оборудване
Дълъг експлоатационен период
n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

www.shell.com/lubricants

WORKS
WORKS HERE.
HERE.

Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България
Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България
ул. Източна Тангента 161, София, тел.: (02) 40 24 937, факс: (02) 40 24 988, www.orbico.bg
ул. Източна Тангента 161, София, тел.: (02) 40 24 937, факс: (02) 40 24 988, www.orbico.bg

