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

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

единствената асоциация от Югоизточна Европа, 
представена в Брюксел и това ни възлага ролята 
на естествен център и координатор на различини 
инициативи в региона. Представители на Асоциа-
цията участват вече в редица институционални 
структури в Брюксел. БАСЕЛ има дългогодишно 
сътрудничество с индустриални асоциации и 
организации в Германия, Италия, Балканските 
страни, Русия, Китай, Корея. Дейността на БА-
СЕЛ, спазвайки строго принципите за ненамеса в 
конкуренцията на свободния пазар, има следните 
приоритети:

1. Да подпомага фирмите в стремежа им да се 
интегрират в европейската индустрия и да се ут-
върждават на глобалния пазар като повишават 
своята конкурентоспособност, включително и с 
успешни проекти чрез еврофондовете. 

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

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

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

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

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

За постигане на тези цели БАСЕЛ: 

- Изгражда сътрудничества с национални и меж-
дународни асоциации и търси контакти с чуждес-
транни фирми за партньорство с българските. 
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- Организира бизнес форуми и посещения в стра-
ната на чуждестранни фирми и експерти, презен-
тации на чуждестранни фирми, нови продукти, 
технологии и машини, провежда международни 
семинари и конференции. 

- Организира участието на фирми чрез собствени 
или колективни щандове и посещения на между-
народни изложения като Хановерския Панаир, 
Z-Лайпциг, Лайт&Билдинг (Франкфурт), АВТО-
МЕХАНИКА (Франкфурт), ЕЛЕКТРОНИКА&ПРОДУК-
ТРОНИКА (Мюнхен), ИНТЕЛ (Милано), Пловдивски 
Пролетен и Есенен Панаир, ЕЛТЕХ (София) и др. 

-  Организира бизнес пътувания и срещи на 
български специалисти в чужбина, участие на 
конференции и кооперационни борси. 

- Участва със свои експерти в работата на ко-
мисии, работни групи и консултативни съвети 
към държавни и обществени органи, както на-
ционални, така и европейски, разработва и внася 
предложения за изменения на нормативни актове. 

- Организира центрове за професионално обучение 
с цел ползване на европейския опит и ноу-хау. 

- Провежда информационни семинари по европей-
ско и национално техническо законодателство, 
нови продукти и технологии. 

- Издава печатни и електронни информационни, 
каталожни и справочни материали, практически 
ръководства.

 - Прави проучвания, анaлизи и прогнози на със-
тоянието и тенденциите в сектора. 

В следващите години БАСЕЛ ще продължава да раз-
ширява своята активност, обслужвайки фирмите 
от секторите на електротехниката, електрони-
ката, електро-авточастите, поддоставчиците 
на елементи, части и възли. Тези сектори, които 
поради дългата си история и традиции, имат 

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

Електротехническата индустрия е от ключово 
значение и за цялата европейска икономика, което 
се подчертава и от публикуваната европейска 
програма ЕЛЕКТРА, разработена от авторите-
тен екип под ръководството на г-н Ферхойген. 
В разработката на тази европейска програма 
участва и експерт на нашата Асоциация като 
единствен представител на индустрията от 
югоизточна Европа.

Световната икономическа криза засегна в голя-
ма степен нашия сектор, който е доставчик на 
оборудване за строителството, автомобил-
ната индустрия и всички инженерни сектори. 
Дълбоките корени и утвърдените традиции на 
електротехниката у нас, високата квалификация 
на специалистите и техния опит за справяне 
с предизвикателствата са основата на увере-
ността, с която българската електротехника и 
електроника преодоляха кризисния период и сега 
се развиват с много добър темп.
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ЕЛХИМ – ИСКРА АД – 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ 
С 55 ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ

Представете накратко Елхим-Искра 
АД, продукти, пазари, тенденции за 
развитие?
Елхим-Искра АД е компания, основана 
през 1960 г. с основен предмет на дей-
ност производство и продажба на олов-
но-кисели акумулаторни батерии. Освен 
това компанията развива  проектантска, 
конструкторска, научно-изследовател-
ска и внедрителска дейност в областта 
на този вид батерии.
Компанията се отличава със съизме-
рими с конкурентите цени и високо 
качество, възможност за проектиране и 
производство на нестандартни типове 
батерии с цел задоволяване изисква-
нията на клиентите, пълно съответствие 
на продуктите с Българските и Европей-
ските стандарти, въведена и действаща 
система за управление на качеството 
ISO 9001:2008 и система за здравослов-
ни и безопасни условия на труд OHSAS 
18001:2007.
Батериите, които произвеждаме са 

познати и търсени в страните от Евро-

Интервю с инж. Георги Русков – Прокурист на Елхим-Искра АД, Пазарджик



5

И
Н

ТЕ
РВ

Ю

пейския съюз, Русия, Украйна, Беларус, 
Прибалтика, страните от Близкия изток 
и Централна Азия, както и в страни от 
Северна Африка. 
Оборудването, с което Елхим-Искра АД 
разполага е на високо технологично 
ниво и е произведено от водещи евро-
пейски и световни производители, като 
WIRTZ, EAGLE, LINKLATER и МАC – САЩ; 
HADI  - Австрия; CHLORIDE Technical, 
TIEGEL Manufacturing Co и TBS - Англия; 
ACCURATE, TECMAX – Дания; DAGA – Ита-
лия и EIRICH – Германия.
Разполагайки с тази материална база, 
Елхим-Искра АД произвежда и предла-
га:
- Oбширна гама от стартерни батерии за 
леки и товарни автомобили, селскосто-
пански и пътно строителни машини.
- Тягови батерии в широка гама от раз-
мери и капацитети по международните 
стандарти DIN и BS. Така компанията 

покрива изискванията както на евро-
пейските, така  и на азиатските произво-
дители на кари.
- Стационарни батерии, използвани 
за резервно захранване на телекому-
никационни централи, електрически 
подстанции, фотоволтаични и вятърни 
централи. Предимствата им са, че са на-
пълно необслужваеми, с дълъг експло-
атационен живот, могат да се използват 
в закрити помещения без допълнителна 
вентилация и работят стабилно в широк 
температурен диапазон.
- Полутягови батерии, които се използ-
ват в различни повдигателни съоръ-
жения, електрически колички за голф, 
каравани, фотоволтаични системи и др.
Така изброените произвеждани и 
продавани от нас продукти правят 
Елхим-Искра АД  сериозен и конкурент-
носпособен производител в областта на 
оловно-киселите батерии. 
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решения екипът ни от ръководен, ин-
женерно-технически и изпълнителски 
персонал усъвършенства и разширява 
гамата на произвежданите продукти. 
През 2014 година приключихме дей-
ностите по проект съфинансиран по ОП 
„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013 г.“  
в резултат на което се въведоха в екс-
плоатация нови производствени мощ-
ности с по-висока производителност и 
капацитет, със значително по-висок клас 
на енергийна ефективност,  автомати-
зиране на някои работни процеси и  на-
маляване на част от производствените 
разходи. Новото оборудване е снабдено 
със съвременна филтърна система и 
отговаря на най-новите европейски 
екологични изисквания. 

Как приключихте 2015 г. и каква е оч-
акваната тенденция по отношение на 
продажбите на продукция на друже-
ството през новата 2016 година?
В прогнозите ни изготвяни през изми-
налата 2015 г. сме обявили, че очакваме 
Елхим – Искра АД да приключи фи-
нансовата 2015 г. с около 5 % ръст по 

отношение на приходите от продажби 
сравнено с 2014 г. За 2015 г. дружеството 
реализира продажби в размер на над 32 
млн. лв. и постига планираният ръст.
За настоящата 2016 г. очакваме да се 
запази тенденцията на възстановяване 
и растеж на европейските икономики, 
което да е предпоставка за увеличаване 
на продажбите на Елхим – Искра АД на 
Европейските пазари от една страна, но 
също  така очакваме негативно отраже-
ние на продажбите ни в Русия и Украйна 
да продължат да оказват нестабил-
ността в курса на руската рубла спрямо 
долара, респ. еврото, както и изклю-
чително неблагоприятна и несигурна 
икономическа обстановка в Украйна. 

Какви са планираните ви инвестиции 
за 2016 година?
Размерът на инвестициите, които 
планираме за 2016 г. ще бъде може би с 
около 25 % по - голям от средствата за 
инвестиции за миналата година. Това е 
свързано с очакванията ни в първите 
месеци на годината да бъдат отворени 
процедурите за големи предприятия 
по европейските оперативни програ-
ми от новия програмен период, за да 
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може дружеството да изготви проекти и 
кандидатства за безвъзмездно финанси-
ране по тях. 
Инвестициите, които ще направи дру-
жеството тази година, в по-голямата си 
част са насочени към текуща подмяна 
на остарели машини, оборудване и 
инструментална екипировка, както и за 
ремонти на производствени помещения 
и оптимизацията им с цел подобряване 
на работната среда. 

Планирате ли разширяване на ваши-
те пазари?
Търговската политика на Елхим-Искра 
АД е насочена към постоянно раз-
ширяване на гамата на предлаганите 

акумулаторни батерии и разработва-
не на нови типове, съобразени със 
съвременните изискванията на пазара. 
Последните години насочихме усилия  
към разработване и усвояване на нови 
типове батерии: стационарни батерии 
за фотоволтаични паркове и „зелени“ 
електро централи, необслужваеми ста-
ционарни и тягови батерии за резервно 
захранване на компютърни, телекому-
никационни и енергийни съоръжения. 
Следвайки своята политика на осъ-
временяване и разширяване на гамата 
на произвежданите от нас батерии, 
дружеството увеличава конкурентното 
си присъствие на световните пазари, 
предлагайки продукти съобразени с 
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тенденции на пазара на акумулаторни 
батерии. 
Как Елхим-Искра АД отговаря на 
високите екологични стандарти и 
изисквания?
Дългогодишна практика на ръковод-
ството на „Елхим–Искра” АД е отго-
ворното отношение към опазване на 
човешкото здраве и защита на околната 
среда. Дейностите по предотвратяване 
на замърсяването въздуха, водите и 
земята са един от основните приорите-
ти в дружеството. Приоритет остават и 
дейностите по оптимизиране на разхо-
дите на природни ресурси, свързани с 
намаляване замърсяването на околната 
среда и намаляване на финансовите 
разходи за енергийни ресурси. 
Дружеството разполага с пречиствател-
на станция за отпадни води на фирма 
ILKO OY – Финландия и въздухопречист-
вателни съоръжения на фирма AAF – 
Холандия. 
В „Елхим–Искра” АД е въведена и дейст-
ва Система за управление на околната 
среда в обхвата на която е постоянен 
мониторинг, проверка и контрол на 
всички идентифицирани аспекти на 
околната среда: въздух, води, почви, 

шум, водоползване, управление на отпа-
дъците, с цел превантивни действия за 
недопускане замърсяване на околната 
среда.     
Системата по околна среда на „Елхим–
Искра” е разработена в съответствие с 
изискванията на издаденото Комплекс-
но разрешително, което изисква от 
дружеството да усвоява добри практики 
по управление на околната среда и 
да осигурява систематичен и задъл-
бочен подход  спрямо проблемите на 
околната среда. Тя е инструмент, чрез 
който дружеството управлява цялостно 
въздействието и опазването на околна-
та среда в съответствие с нормативните 
изисквания, чрез съвкупност от органи-
зационни структури, процеси, процеду-
ри и ресурси, планирани и взаимодейст-
ващи по между си.

С какви стимули задържате персона-
ла си?
Основен стимул за всеки служител на 
едно дружество е възнаграждението. 
В този смисъл през последните трудни 
финансови години, ние успяваме да 
запазим нивото на трудовите въз-
награждения в дружеството и перио-
дично да предоставим на работещите 
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допълнителни финансови стимули, вкл. 
и ежемесечно ваучери за храна. 
Като социално отговорен работодател 
се стремим да запазим работните места 
и да изпълняваме поетите договорни 
ангажименти към нашите работници и 
служители. 
Грижата за здравето на работещите не 
е просто наше задължение по закон. 
Организираме периодични медицински 
прегледи на работещите в по-широк 
обхват от изискването на нормативната 
уредба, за да се оцени риска от възник-
ване на заболявания, произтичащи от 
трудовата среда.
Нашите работници използват едни от 
най-ефективните и ергономични лични 
предпазни средства и специално работ-

но облекло. 
Предоставяме възможност на работ-
ниците и служителите да се обучават 
и повишават квалификацията си, 
насърчаваме ги да придобиват нови 
компетенции и създаваме възможност 
за кариерното им развитие. Това, наред 
с внедряването на новите производ-
ствени мощности води до повишаване 
на производителността, удовлетворе-
ността и самочувствието на работещите. 
Осигуряваме приемственост на знания-
та от пенсиониращите се работници към 
новите кадри. 
Стимулираме желанието за активен 
спорт, като отборите ни по футбол, лека 
атлетика и шахмат участват в работни-
ческото първенство на общината. 
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ЕВРОПЕЙСКИ
ДИРЕКТИВИ

ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕКТОРИТЕ

Европейското Бюро за Околната 
Среда (European Environmental  Bu-
reau) – ЕЕВ е разработило вече свое 
предложение за преразгледан Пакет 
по Кръговата Икономика. Визията на 
ЕЕВ е: Европа да се превърне в кръгова 
икономика, в която отпадъците 
фактически да бъдат елиминирани а 
ресурсите – постоянно рециклирвани 
и подготвяни за повторна употреба. 
Предложението е, възприемане от 
една страна на засилените цели 
по отпадъците на предишното 
предложение и въвеждането на 
конкретни мерки по продуктовата 
политика. Конкретно се предлага: 
• Поддържане на предложенията 
на Комисията: 70% рециклиране 
на твърдите отпадъци в общините; 
80% за опаковъчните отпадъци; 
забрана за използване на почвени 
сметохранилища и хармонизирана 
методология за изчисляване на целите 

и статистичните данни.
• Добавяне на на следните нови 
по отношение на политиката 
за отпадъците мерки: цели за 
подготовката на повторната употреба 
на текстил, обзавеждане; цел по 
предотвратяване на хранителни 
отпадъци; такси и ограничения за 
изгаряне на отпадъци.
• Добавяне на мерки по опазване на 
ресурсите чрез продуктова политика: 
конструиране на продуктитеза лесно 
разглобяване и повторна употреба/
осъвременяване на компонентите; 
използване на рециклирани пластмаси 
в производството на продукти; 
по-дълготрайни и ремонтируеми 
продукти.

Пакетна програма за кръгова 
икономика
Европейската Комисия одобри и 
разпространи Съобщението “Към 
Кръгова Икономика: Програма 

ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД  
КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Съвсем неотдавна, през февруари 2015 г., Европейската Комисия оттегли 
Пакета по Кръговата Икономика, разработен и предложен от предишната 
администрация на ЕС. Пакетът включваше нови цели на рециклиране за ЕС, мерки 
за избягване запълването на почвени сметохранилища с превръщащи се в торни 
продукти и рециклируеми материали, както и на нова хармонизирана за ЕС 
методология за изчисляване процентите на рециклиране. Новата Комисия обаче 
пое отговорността да публикува през настоящата година на нов по-амбициозен 
пакет, затварящ веригата на кръга чрез продуктовата политика на ЕС и 
използването на вторични, рециклирани материали в новите продукти.
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за Нулеви отпадъци за Европа“ с 
Приложение – за установяване на 
обща и съгласувана рамка на ЕС за 
подкрепяне на кръговата икономика. 
Преобразуването на Европа в кръгова 
икономика означава:
• Засилване на рециклирането и 
предотвратяване загубата на ценни 
материали;
• Създаване на нови работни места и 
икономически растеж;
• Разкриване как нови бизнес модели, 

еко-дизайна и индустриалната 
симбиоза могат да ни придвижат към 
нулеви отпадъци;
• Снижаване на парниковите емисии и 
въздействието върху околната среда.

Като част от пакета за кръговата 
икономика, Комисията също така е 
одобрила Законодателно Предложение 
за Преразглеждане Рециклирането и 
Други, Свързани с Отпадъците Цели 
в ЕС с Приложение . Постигането 
на новите цели по рециклирането 
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биха създали нови 180 000 работни 
места, превръщайки Европа в 
по-конкурентоспособна зона и 
снижавайки търсенето на скъпи ценни 
суровини. Предложението цели:
• Увеличаване на рециклирането/
повторната употреба на общинските 
отпадъци до 70% през 2030 г.;
• Увеличаване рециклирането/
повторната употреба на опаковъчните 
отпадъци между 2020 – 2030 г. (да 
достигне 90% за хартиените през 

2025 г. и 60% за пластмасовите, 80% 
за дървесинните, 90% за железните 
метали, алуминиевите и стъклени 
такива в края на 2030 г.);
• Изместване на  съществуващите 
почвени сметохранилища в 2025 г. 
за рециклируеми вкл. пластмасови, 
хартиени, метални, стъклени и био-
отпадъци в безопасни почвени 
сметохранилища – съответстващо на 
максимална степен на запълване от 
25%;
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• Намаляванесъздаването на 
хранителни отпадъци с 30% в 2025 г.
• Въвеждане на ранна 
предупредителна система за 
предугаждане и избягване на 
възможни трудности за спазване на 
изискванията;
• Обезпечаване пълната проследимост 
на опасните отпадъци;
• Увеличаване на разходната 
ефективност на схемите за Увеличена 
Отговорност на Производителите 
посредством дефиниране на 
минимални условия;
• Опростяване на докладните 
задължения и облекчаването им, 
засягащи предимно МСП;
• Хармонизиране и рационализиране 
на изчисленията по заплануваните 
резултати както подобряване 
надеждността на ключовите 
статистики;
• Подобряване на общата 
съгласуваност чрез хармонизиране 
на определенията и премахване на 
остарелите законодателни изисквания.
• Повече информация по политиката 
за отпадъците и преразглеждане на 
съответното законодателство.

С цел подпомагане процеса за 
превръщането на кръговата 
икономика в реалност, Комисията 
прие и други инициативи, например: 
предложения за устойви сгради, 
зелена работна сила и зелена дейност 
за МСП.

Ключови документи:
• Печатно оповестяване: По-високи 
цели по рециклирането, водещи до 
преход към Кръговата Икономика с 
нови работни места и устойчив растеж;
• Въпроси и отговори по Съобщението 

на Комисията: “Към Кръговата 
Икономика“
• Съобщението “Към Кръгова 
Икономика: Програма за Нулеви 
Отпадъци за Европа“  и приложение:
-Доклад по прогреса за Пътната Карта 
към Ресурсно Еефективна Европа
-Анализ на ЕС- цел за Ресурсна 
Поризводителност
• Законодателно предложение за 
преоценка на рециклиращите и други, 
свързани с отпадъците цели в ЕС и 
приложение:
-Изпълнителна сводка за оценка на 
въздействието
-Оценка на въздействието
• Крайна оценка на Пет Директиви по 
Пътищата на Отпадъците – работен 
документ на персонала на Комисията:
-Устойчиви сгради
-Зелена работна сила
-Зелено действие за МСП.

Какво е Кръгова Икономика?
От започването на индустриалната 
революция, отпадъците се увеличават 
постоянно. Това се дължи на факта, 
че нашите икономики са използвали 
“вземи – направи – консумирай и 
изхвърли“ модел на растеж, приемащ 
че ресурсите са изобилни, налични и 
лесни за изхвърляне.

Необходима ни е една по-кръгова 
икономика. Това означава повторна 
употреба, ремонт, подновяване и 
рециклиране на наличните материали 
и продукти. Това, което се е считало 
за отпадъкможе да бъде обърнато 
в ресурс. Всички ресурси трябва да 
бъдат управлявани по-ефективно по 
време на целия им жизнен цикъл. 
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Използването на ресурсите по-
ефективно ще доведе също така и 
до нов растеж и възможности за 
работа. Подобреният еко-дизайн, 
предотвратяването на отпадъци и 
тяхната повторна употреба може 
да създаде нетни спестявания 
за бизнеса в ЕС до 600 милиарда 
евро, същевременно снижавайки 
общите годишни парникови газови 
емисии. Допълнителни мероприятия 
за увеличаване на ресурсната 
производителност с 30% в 2030 г. 
могат да увеличат БВП с близо 1% и 
създавайки 2 милиона допълнителни 
работни места.

Движението към кръгова икономика 
стои в същността на програмата по 
ресурсна ефективност, установена 
по Стратегията Европа 2020 за 
интелигентен, устойчив и всеобхващащ 
растеж. Основните идеи по това, как 
да се прави повече с по-малко неща 
са поети по-нататък в Програмата за 
Действие на ЕС по Околната Среда до 
2020 г.

Кампанията на Европейската Комисия 
Будна Генерация по ресурсната 
ефективност се фокусира върху това, 
какво всеки от нас може да направи 
във всекидневието си за да спестява 
вода, енергия и други природни 
ресурси и да превърне отпадъците в 
ресурс.

Кръговата икономика, пестенето на 
ресурси и създаване на нови работни 
места са основните теми на Зелена 
Седмица 2014, най-голямата годишна 
конференция по Европейската 
Политика за Околната Среда.

Затвореният Кръг на Новата 

Икономика предвижда: 

Производство: запазване на 
ресурсите посредством точна 
продуктова политика (конструкция на 
продуктите за лесно разглобяване и 
повторна употреба/осъвременяване 
на компонентите; използват 
се рециклирани пластмаси 
в произведените продукти; 
обезпечаване на по-голямата 
дълготрайност на продуктите и тяхната 
ремонтопригодност; прилагане на 
нови бизнес модели като: обмен и 
лизингиране на продуктови схеми; 
допълнителни мерки) 

Употреба: Дълготрайни ползи (тези 
мерки , съвместно с цел по ресурсната 
ефективност, фискални/финансови 
стимули и подкрепата на иновативни 
бизнес модели, могат да доведат 
до: 2-4% спад в общите годишни 
парникови емисии в ЕС; спестявания 
до 600 милиарда евро; 2 милиона 
допълнителни работни места)

Възвръщане: допълнителни мерки 
по политиката за отпадъците 
(цели по подготовката за повторна 
употреба на текстил, обзавеждане, 
предотвратяване на хранителни 
отпадъци;  такси и забрани за изгаряне 
на отпадъци) 

Ползи до 2030 г.: 180 000 допълнителни 
работни места в ЕС; 146-244 милиона 
тона предотвратени парникови 
емисии; 72 милиарда евро спестени 
разходи по управление на отпадъците; 
увеличение на годишния оборот в 
управлението на отпадъците в ЕС и 
сектора за рециклиране с 42 милиада 
евро.
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ЕЛЕКТРОМАГНИТНА 
СЪВМЕСТИМОСТ - 

ЧАСТ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЕ МАРКИРОВКА
ИНТЕРВЮ С ИНЖ. ДИАН ЧАВАЛИНОВ - ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА МА-

ШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА КЪМ ЦИЕС ЕООД

Днес, ежедневието ни е немислимо 
без различните видове електрически 
устройства, които ползваме. Доколко е 
важно те да бъдат изпитани за електро-
магнитна съвместимост и какво предста-
влява това изпитване, инж. Чавалинов?
Електромагнитната съвместимост (ЕМС) 
е способността на устройство, блок от 
съоръжение или система да функционират 
със задоволително качество в работната 
им електромагнитна обстановка и да не 
създават недопустими електромагнитни 
смущения за нито едно от устройствата, 
функциониращи в същата електромагнитна 
обстановка.
В лабораторията за изпитване на машини, 
съоръжения и устройства (ЛИМСУ) към 
ЦИЕС ЕООД се извършват поредица от 
изпитвания за устойчивост и излъчване 
в съответствие със стандарти от серията 
EN 61000. По този начин сме в помощ на 
клиентите ни обосновано да декларират, че 
техните продукти отговарят на норматив-
ните изисквания. Протоколите от изпитване 
са много важна част от техническото досие, 
което производителят създава. Стандартите 
за ЕМС са международни  и прилагането им 
е валидно за Европейския пазар.

 Инж. Диан 
Чавалинов 
е завършил 
Технически 
универ-
ситет 
София, 
филиал 
Пловдив, 
специ-
алност 
„Електро-
ника”. От 

2011 г. работи в Лаборатория за 
изпитване на машини, съоръжения 
и устройства към ЦИЕС ЕООД като 
експерт изпитвания за електромаг-
нитна съвместимост. Под ръко-
водството на инж.Тошко Христов, 
ръководител Лаборатория, инж.
Чавалинов натрупва професионален 
опит в специфичната област. Член 
е на Техническия комитет (ТК) 75 за 
Електромагнитна съвместимост 
и на ТК 47 за Радиосъобщителни 
системи и радиосъоръжения към 
Български институт за стандар-
тизация
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Върху какъв тип продукти извършвате 
изпитванията за електромагнитна съв-
местимост?
Почти всички видове електронни и елек-
трически продукти излъчват електромаг-
нитни смущения, от най-малките устройства 
до големи индустриални машини. В нашата 
лаборатория извършваме изпитвания за 
електромагнитна съвместимост на  раз-
лични видове битови уреди, медицински 
изделия, оборудване предназначено за 
индустрията, електрически съоръжения. 

Как определяте по какви стандарти се 
провеждат изпитванията за електромаг-
нитна съвместимост?
Съществуват 3 вида стандарти, които се 
отнасят за електромагнитна съвмести-
мост. Първите са за средата, в която ще се 
използва и работи продукта - може да бъде 
жилищна, търговска, лекопромишлена или 
промишлена. Вторият вид стандарти са за 
конкретни продукти, а третият - методи за 
изпитване и технически изисквания. При 
наличие на конкретен стандарт за продукт, 
който обхваща аспект ЕМС, се прилагат 
методите за изпитване и нормите опреде-

лени в него. Когато няма такъв стандарт, се 
прилагат стандартите за среда. Първата и 
най-важна задача за производителя е да 
определи точните стандарти, които са при-
ложими за доказване на съответствието.  

За изпитванията е необходимо специ-
фично оборудване. Разполага ли Вашата 
лаборатория с такова оборудване? 
През 2006 г. и 2008 г., след спечелени проек-
ти по европейски програми, ЦИЕС закупува 
модерни технически средства за измерване 
и изпитване. В последствие сме допълвали 
и обновявали наличното оборудване. Към 
момента можем да извършваме измерва-
ния за електромагнитна съвместимост за 
честота до 1GHz.

Задължително ли е електрическите и 
електронните продукти, да бъдат изпи-
тани за електромагнитна съвместимост, 
за да бъдат пуснати на пазара?
Продуктите, попадащи в обхвата на Дирек-
тива 2004/108/ЕС трябва да отговарят на 
изискванията за ЕМС, посочени в Прило-
жение I. За доказване на съответствието 
се прилагат европейски хармонизирани 
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шен контрол на продукцията, извършван 
от производителя. Част от този контрол е 
изпитването за електромагнитна съвмес-
тимост, като протоколите се включват в 
техническото досие. Ако производителят 
избере да бъде приложена процедура за 
оценяване на съответствието съгласно 
Приложение III на Директива 2004/108/ЕС, 
той може да  заяви определени аспекти от 
основните изисквания да бъдат оценени 
от  Нотифициран орган. Нотифицираният 
орган оценява техническата документация 
и изготвя становище с резултати от тази 
оценка само за заявените аспекти. 
Следователно, протоколите от изпитване 
са много съществена част от техническото 

досие на продукта. Положителните резулта-
ти от тях дават основание производителят 
да декларира съответствие с изискванията 
на Директива 2004/108/ЕС и демонстрират 
готовността му за поставяне на СЕ марки-
ровка по отношение на аспект  ЕМС.

От 20 април 2016 г. се очаква нова директи-
ва за ЕМС да замени действащата.
До момента ЦИЕС ЕООД е нотифициран ор-
ган за три европейски директиви 2006/42/
ЕС, 2006/95/ЕС, 2000/14/ЕС и за Регламент 
305/2011 за определяне на хармонизирани 
условия за предлагането на пазара на стро-
ителни продукти. Директивата за електро-
магнитна съвместимост е наш приоритет 
и планираме разширяване на обхвата на 

нотификация. Лабораторията 
за изпитване на машини, съ-
оръжения и устройства към 
ЦИЕС ЕООД е акредитирана 
от ИА БСА да извършва изпит-
вания за електромагнитна 
съвместимост, електрическа 
безопасност, шум, вибрации, 
въздействие на околната 
среда (IP код, IK код, студ, 
топлина, влага) и др. Прите-
жаваме необходимите знания 
и опит в областта на ЕМС не 
само като лаборатория, но и 
като орган за оценяване на 
съответствието. Все повече 
европейски производители 
се доверяват на нашата ком-
петентност. Имаме клиенти 
от Русия, Украйна, Сърбия, 
Гърция, Израел, Турция, Ма-
кедония, Румъния, Япония.
Политиката на ЦИЕС е да 
предлага услуги с високо ка-
чество и да печели доверието 
на клиентите си.
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ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ 
ПО ISO 22301:2012

„СИГУРНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО. СИСТЕМИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА 

ДЕЙНОСТТА. ИЗИСКВАНИЯ“.

Въведение

През 1987 г. излезе първата версия на 
ISO 9001. През 1994 г. я последва втора-
та версия, в която също се прилагаше 
елементния подход при внедряване и 
поддържане на системи по качеството. 
През 2000 г. излезе нова версия, в която за 
първи път се приложи процесния подход 
при въвеждане и поддържане на система 
за управление (СУ) на качеството. През 
2008 г. излезе следващата версия, в която 
процесния подход за СУ се запази. На 
базата на ISO 9001, през 1996 г. се създа-
де ISO 14001, стандарт регламентиращ 
изискванията към система за управление 
на околната среда. Втората версия на този 
стандарт излезе 2004 г. Тук следва да се 
каже на читателите, че след 2004 г. про-
дължи активната адаптация на ISO 9001, 
не само за околната среда, но и за храните 

(ISO 22000:2005), за информационната 
сигурност (ISO/IEC 27001:2005), за енергий-
ната ефективност (ISO 50001:2011). Едно 
от последните развития на ISO 9001 е ISO 
22301:2012 „Сигурност на обществото. 
Системи за управление на непрекъсна-
тостта на дейността. Изисквания“. Този 
стандарт е подходящ за управление, както 
на бизнес процеси, така и на политически 
процеси (първи ISO-стандарт, предлагащ 
добри практики за политически партии 
и други организации, занимаващи се с 
политика).
Модел на СУ на качеството чрез прила-
гане на процесен подход

На фиг. 1 е показан модел на СУ, въведен 
за първи път чрез ISO 9001:2000. Показа-
ната схема е сканирана от българското из-
дание на стандарта БДС EN ISO 9001:2008. 
Както беше казано по-горе моделът за СУ 

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

доц. д-р инж. Георги ПОПОВ, СМС – University of Central Missouri, USA, 

инж. Мариана ШИРКОВА, CMC – Управител на фондация „Качество 21-ви век”
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9001:2008. В момента се извършва прера-
ботка на последната версия на стандарта, 
като се очаква той да излезе през 2016 г. 
В него, показания модел от фиг. 1, също е 
запазен, което може да се види от публи-
кувания проект ISO DIS 9001:2014. 

Моделът от фиг. 1 се характеризира със 
следните особености:
• Всички дейности в СУ се разглеждат 
като процеси, които са взаимно свързани. 
Изходът от един процес се явява един или 
повече входа на друг процес;
• За всяка СУ са валидни 8 принципа, 

въведени чрез ISO 9000:2000. Принципите 
са запазени и в последващата версия ISO 
9000:2005;
• При поддържане и подобряване на 
работата на СУ се прилагат стандарти от 
серията ISO 10000. Най-популярните (ISO 
10002, ISO 10003, ISO 10004, ISO 10005, ISO 
10008, ISO 10012, ISO 10013, ISO 10014, ISO 
10017) са издаден в превод на български 
език от Български институт за стандарти-
зация. 

Опитът на авторите показва, че заинтере-
сованите страни в България не се възполз-
ват от цитираните стандарти в серията ISO 

Внедряване на системи по ISO 22301:2012 „Сигурност на обществото. 
Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания“.  

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

доц. д-р инж. Георги ПОПОВ, СМС – University of Central Missouri, USA,  
инж. Мариана ШИРКОВА, CMC – Управител на фондация „Качество 21-ви век” 

 
 
Въведение 
 
През 1987 г. излезе първата версия на ISO 9001. През 1994 г. я последва втората версия, 

в която също се прилагаше елементния подход при внедряване и поддържане на системи по 
качеството. През 2000 г. излезе нова версия, в която за първи път се приложи процесния 
подход при въвеждане и поддържане на система за управление (СУ) на качеството. През 2008 
г. излезе следващата версия, в която процесния подход за СУ се запази. На базата на ISO 9001, 
през 1996 г. се създаде ISO 14001, стандарт регламентиращ изискванията към система за 
управление на околната среда. Втората версия на този стандарт излезе 2004 г. Тук следва да се 
каже на читателите, че след 2004 г. продължи активната адаптация на ISO 9001, не само за 
околната среда, но и за храните (ISO 22000:2005), за информационната сигурност (ISO/IEC 
27001:2005), за енергийната ефективност (ISO 50001:2011). Едно от последните развития на 
ISO 9001 е ISO 22301:2012 „Сигурност на обществото. Системи за управление на 
непрекъснатостта на дейността. Изисквания“. Този стандарт е подходящ за управление, както 
на бизнес процеси, така и на политически процеси (първи ISO-стандарт, предлагащ добри 
практики за политически партии и други организации, занимаващи се с политика). 

 
Модел на СУ на качеството чрез прилагане на процесен подход 
 
На фиг. 1 е показан модел на СУ, въведен за първи път чрез ISO 9001:2000. Показаната 

схема е сканирана от българското издание на стандарта БДС EN ISO 9001:2008. Както беше 
казано по-горе моделът за СУ от ISO 9001:2000 е идентичен с този от ISO 9001:2008. В 
момента се извършва преработка на последната версия на стандарта, като се очаква той да 
излезе през 2016 г. В него, показания модел от фиг. 1, също е запазен, което може да се види от 
публикувания проект ISO DIS 9001:2014.  

 

 
Фиг. 1 
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СТ10000, с които не се изчерпва пълния и об-

хват. Той може да бъде видян на www.iso.
org. Не прилагането на добри практики в 
работата на СУ, препоръчани в серията ISO 
10000, води до неспазване на принципите 
за управление от ISO 9000:2005. Това води 
до влошаване или до пълно отсъствие на 
ефикасността и ефективността на модела 
от фиг. 1 при реализацията му в конкретни 
СУ по ISO 9001:2008 или, ако тази СУ рабо-
ти съвместно с други системи (ISO 14001, 
ISO 27001 и т.н.) в рамките на „Интегрирана 
система за управление“. 

Във връзка с горната констатация, както и 
за други пропуски в работата по прилага-
не/сертифициране на СУ, авторите имат 
редица критични публикации. В тях се 
показва „бума“ на сертификации на СУ 
след 2000-та година. Основната причина е 
поставените изисквания при обществени 
поръчки кандидатите за участие да пред-
ставят доказателства за сертифицираните 
им системи за управление по качество, по 
околна среда, по безопасност на храни и 
други. Получените резултати от тази „лоша 
българска практика“ са видни – страната 
ни е на последно място по положителни 
показатели за обществено развитие, както 
и се нарежда на първите места по отри-
цателни показатели. Авторите се надяват 
понятията „положителни“ и „отрицателни“ 
показатели да са съвсем разбираеми, без 
да има нужда да се уточняват конкретни 
наименования. 

Кратко представяне на ISO 22301:2012

Основно понятие в този стандарт е „непре-
къснатост на дейността“. Под него следва 
да се разбира способността на организа-
цията (със стопанска или нестопанска дей-
ност) да продължи да доставя продукти и/

или услуги на приемливи, предварително 
зададени нива след разрушителен инци-
дент. Този стандарт може да се прилага 
и от политически партии. За разлика от 
досега публикуваните ISO-стандарти за СУ, 
този стандарт съвместно със стандарта 
ISO 27001 е ефикасен и ефективен инстру-
ментариум за поддържане непрекъсна-
тостта на дейността на политически пар-
тии след загуби на избори или неудачно 
представяне в управлението (разрушите-
лен политически инцидент). Международ-
ната, а и българската практика е показала, 
че при такива инциденти, потърпевшата 
от тях политическа партия за дълго време 
не може да възстанови своята работа. 
Аналогична препоръка за използване 
на ISO 22301:2012 може да се направи 
и към рейтингови агенции или други 
организации, които участват в политиче-
ските процеси. При тях също е валидно 
казаното по-горе, че след разрушителен 
политически инцидент, тяхната дейност до 
значителна степен ще се намали или този 
инцидент може да доведе до прекъсване 
на дейността. 
Във връзка с горното, в интерес за сигур-
ността на обществото, чието развитие 
се определя от бизнес и политическите 
процеси, чрез настоящия стандарт се 
способства за прилагане/сертификация на 
„система за управление непрекъснатостта 
на дейността“ (СУНД). Прилагането на 
СУНД подчертава важността на:
• Разбирането на потребностите на орга-
низацията и на необходимостта от устано-
вяване на политика и цели за управление 
на непрекъснатостта на дейността;
• Внедряването и прилагането на меха-
низми за контрол и мерки за управление 
на цялостната способност на организа-
цията да управлява при разрушителни 
инциденти;
• Наблюдението и прегледа на действието 
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• Непрекъснатото подобряване на базата 
на обективни измервания.

Както всяка друга система за управление 
по ISO-стандарти, така и СУНД има следни-
те основни елементи: 
• Политика; 
• Персонал с определени отговорности; 
• Процеси за управление, свързани със: 
1) политика; 
2) планиране; 
3) внедряване и действие; 
4) оценяване на изпълнението; 
5) преглед от ръководството; и 
6) подобряване; 
• Документация, осигуряваща годни за 
одит доказателства; и 
• Всички процеси за управление на непре-

къснатостта на дейността, приложими към 
организацията. 

Непрекъснатостта на дейността доприна-
ся за по-гъвкаво общество. По-широката 
общност и заобикалящата среда, в която 
работи организацията, въздействат върху 
организацията и поради това може да се 
наложи други организации да участват в 
процеса на възстановяване.

Модел на система за управление на 
непрекъснатостта на дейността

На фиг. 2 е показан моделът на раз-
глежданата СУ. Схемата е сканирана от 
българското издание на стандарта БДС 
ISO 22301:2013. Видно е, че той до много 

 

 4

 
 

Фиг. 2 
  
Планиране 
(създаване) 

Установяване на политика, цели, задачи, механизми, процеси и 
процедури за непрекъснатост  на  дейността,  за  постигане  на  резултати,  
съвместими  с общите политики и цели на организацията. 

Изпълнение 
(внедряване и 
функциониране) 

Осъществяване  и  управление  на  политиката,  механизмите,  процесите 
и процедурите за непрекъснатост на дейността. 

Проверка 
(мониторинг и 
преглед) 

Мониторинг и преглед на изпълнението в сравнение с целите и 
политиката на непрекъснатост на дейността, докладване резултатите на 
ръководството за преглед и определяне и упълномощаване на действия 
за възстановяване и подобряване. 

Действие 
(поддържане и 
подобряване) 

Поддържане и подобряване на СУНД чрез предприемане на  коригиращи 
действия на основа на  резултатите от прегледа от ръководството и 
преоценка на обхвата на СУНД и политиката и целите на 
непрекъснатостта на дейността.

 
Фиг. 3 

 
 В модела "планиране - изпълнение - проверка - действие", както е показано в таблицата 
от фиг. 3 и в точки от 4 до 10 на ISO 22301:2012, се включват следните елементи. 

 Точка 4 е елемент на планирането. Tя въвежда изисквания, които са необходими, 
за да се установи контекста на СУНД, тъй като се отнася до организацията, както и за 
потребностите, изискванията и обхвата. 

 Точка 5 е елемент на планирането. Tя обобщава специфичните изисквания на 
ролята на висшето ръководство в СУНД и начина, по който ръководството изразява своите 
очаквания чрез декларация за политиката на организацията. 

 Точка 6 е елемент на планирането. Tя описва изисквания, които се отнасят за 
определяне на стратегическите цели и ръководните принципи за СУНД като цяло. 
Съдържанието на точка 6 се различава от създаване на възможности за въздействие върху 
риска, произтичащо от оценяването на риска, както и от анализа на въздействието върху 
дейността, получен от целите за възстановяване. Анализът на въздействието върху дейността и 
изискванията на процеса за оценяване на риска са описани подробно в точка 8. 

 Точка 7 е елемент на планирането. Тя поддържа действията на СУНД, тъй като те 
се отнасят до определяне на компетенциите и обмена на информация за повтаряща се, 
необходима основа със заинтересованите страни, по време на документиране, управление, 
поддържане и запазване на необходимата документация 



27

КО
Н

СУ
Л

ТА
Н

ТС
КА

 И
  С

ЕР
ТИ

Ф
И

КА
Ц

И
О

Н
Н

А
 Д

ЕЙ
Н

О
СТголяма степен се доближава до моде-

ла от фиг.1. В стандарта, този модел е 
наречен „планиране-изпълнение-провер-
ка-действие“. Това произтича от английски 
език „plan-do-check-akt” (PDCA), въведено 
като принцип при тоталното управле-
ние на качеството от американския 
учен Уилям Едуардс Деминг (14.10.1900 
-20.12.1993). В стандарта ISO 9000:2005, 
този принцип съответства на принципа 
„непрекъснато подобрение“ на СУ, който 
на практика се извършва чрез прилагане 
на PDCA.

 В модела „планиране - изпълнение - 
проверка - действие“, както е показано 
в таблицата от фиг. 3 и в точки от 4 до 10 
на ISO 22301:2012, се включват следните 
елементи.
• Точка 4 е елемент на планирането. Tя въ-
вежда изисквания, които са необходими, 
за да се установи контекста на СУНД, тъй 
като се отнася до организацията, както и 
за потребностите, изискванията и обхвата.
• Точка 5 е елемент на планирането. Tя 
обобщава специфичните изисквания на 
ролята на висшето ръководство в СУНД и 
начина, по който ръководството изразява 
своите очаквания чрез декларация за 
политиката на организацията.
• Точка 6 е елемент на планирането. Tя 
описва изисквания, които се отнасят за 
определяне на стратегическите цели и ръ-
ководните принципи за СУНД като цяло. 
Съдържанието на точка 6 се различава от 
създаване на възможности за въздействие 
върху риска, произтичащо от оценя-
ването на риска, както и от анализа на 
въздействието върху дейността, получен 
от целите за възстановяване. Анализът на 
въздействието върху дейността и изисква-
нията на процеса за оценяване на риска са 
описани подробно в точка 8.
• Точка 7 е елемент на планирането. Тя 

поддържа действията на СУНД, тъй като те 
се отнасят до определяне на компетенци-
ите и обмена на информация за повтаря-
ща се, необходима основа със заинтересо-
ваните страни, по време на документира-
не, управление, поддържане и запазване 
на необходимата документация
• Точка 8 е елемент на изпълнението. Тя 
определя изискванията за непрекъснатост 
на дейността, определя тяхната насока, за 
да се разработят процедури за управле-
ние при разрушителен инцидент.
• Точка 9 е елемент на проверката. Тя 
обобщава изисквания, които са необхо-
дими за измерване на резултатността на 
дейността, съответствието на СУНД с ISO 
22301:2012 и очакванията на ръководство-
то и търси обратна връзка от страна на 
ръководството по отношение на очаква-
нията.
• Точка 10 е елемент на „действие”. Тя иден-
тифицира и действията с несъответствие в 
СУНД чрез коригиращи действия.

Изискванията за оценка на риска при 
ISO 9001:2008 и ISO 22301:2012

В работата по управление на непрекъсна-
тостта на дейността, съществен елемент е 
оценката на риска за непрекъснатост на 
бизнес или политическите процеси, съ-
ществени за организацията. Оценката на 
риска за бизнес процесите е съществена 
и за управление на качеството, съобразно 
ISO 9001:2008 на продуктите и услугите, 
предлагани от организацията. В цитира-
ния стандарт, както и във всички версии 
на ISO 9001 преди това няма изискване за 
оценка на риска на процесите. Отчитайки 
важността на този въпрос, в периода 2009 
– 2013 гоидна, се публикуваха стандарти в 
рамките на серията ISO 31000:
• ISO 31000:2009 „Управление на риска. 
Принципи и указания“;
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• ISO/TR 31004:2013 „Управление на риска. 
Насоки за внедряване на ISO 31000”;
• ISO 31010:2009 „Управление на риска. 
Методи за оценяване на риска“.
Запознавайки се с текстовете на цитира-
ните по-горе стандарти заинтересованите 
могат да видят, че оценката на риска е 
елемент от неговото управление. Неговата 
крайна цел е запазване на първоначално-
то измерено ниво на риска, или неговото 
намаляване до приемливо ниво, или 
неговото премахване. Стандартът ISO 
31000:2009 не изисква сертификация на 
внедрената СУ на риска. Тук следва да се 
отбележи комичното обстоятелство, че с 
излизането на този стандарт, част от орга-
низациите в България „се хвърли“ да търси 

пътища да се сертифи-
цира и по него. Тези 
организации очак-
ваха в обществените 
поръчки да се появи 
изискването за на-
личие на сертификат 
и по ISO 31000:2009. 
Такива изисквания не 
се поставиха и след 
около една година 
от публикуването на 
стандарта, интересът в 
България към внедря-
ването на СУ на риск 
отмина. За съжаление, 
у нас няма разбиране-
то, че управлението на 
риска е универсален 
механизъм за успешна 
и надеждна работа 
(непрекъснатост на 
процесите) на всички 
СУ по изискванията на 
ISO-стандарти. Следва 
да се отбележи, че СУ 
на риска са приложи-
ми и при стандартите, 

свързани с оценка на съответствието 
(като например ISO/IEC17021:2011, ISO/IEC 
17020:2012, ISO/IEC 17025:2005 и други), 
които са обект на потвърждаване от ИА 
„Българска служба за акредитация“. 

Отчитайки важността на риска за под-
държане непрекъснатостта на бизнес и 
политическите процеси в ISO 22301:2012 
има изрично поставено изискване за 
оценка на риска. По-долу е показан текста 
на т. 8.2.3 „Оценяване на риска“. 
Организацията трябва да създаде, внедри 
и поддържа официално документиран 
процес за оценяване на риска, чрез който 
систематично да се идентифицира, анали-

Планиране
(създаване)

Установяване на политика, цели, зада-
чи, механизми, процеси и процедури 
за непрекъснатост  на  дейността,  за  
постигане  на  резултати,  съвместими  с 
общите политики и цели на организа-
цията.

Изпълнение 
(внедряване 
и функциони-
ране)

Осъществяване  и  управление  на  по-
литиката,  механизмите,  процесите  и 
процедурите за непрекъснатост на дей-
ността.

Проверка 
(мониторинг 
и преглед)

Мониторинг и преглед на изпълнение-
то в сравнение с целите и политиката на 
непрекъснатост на дейността, доклад-
ване резултатите на ръководството за 
преглед и определяне и упълномощава-
не на действия за възстановяване и по-
добряване.

Действие 
(поддържане 
и подобря-
ване)

Поддържане и подобряване на СУНД 
чрез предприемане на  коригиращи 
действия на основа на  резултатите от 
прегледа от ръководството и преоценка 
на обхвата на СУНД и политиката и це-
лите на непрекъснатостта на дейността.
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 6

a) идентифицира рисковете от прекъсване на приоритетните дейности и процеси на 
организацията, системи, информация, персонал, активи, партньори, изпълняващи възложени 
им дейности, и други подпомагащи ресурси,  

b) систематично да анализира риска,  
c) преценява кои прекъсвания, свързани рисковете, изискват третиране, и 
d) определя третирането, съизмеримо с целите за непрекъснатост на дейността и в 

съответствие със склонността към риск на организацията.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Организацията трябва да осъзнава, че някои финансови задължения или 

задължения към държавата изискват съобщаване на тези рискове с различни нива на 
подробност. В допълнение, някои обществени потребности могат също да дават основание 
за споделяне на тази информация на подходяща степен на подробност 
 
 Видно от горния текст, както и в посочената библиография към ISO 22301:2012 е, че 
управлението на риска и в системите за управление на непрекъснатостта на дейността се 
базира също на серията стандарти ISO 31000.  
 
 В последващи публикации като продължение на настоящия материал, авторите ще 
представят свой модел за управление на риска при бизнес и политически прцеси, който ще 
може да се ползва в работата по практическо внеряване на СУ по ISO 22301:2012. 
 
 
 

 

        
проф. д-р Илия ЦЕНЕВ    инж. Мариана ШИРКОВА  доц. д-р Георги ПОПОВ 
„Практика-О.К.” ООД   Фондация „Качество 21-ви век” University of Central Missouri, USA 
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проф. д-р Илия ЦЕНЕВ 
„Практика-О.К.” ООД 

инж. Мариана  
ШИРКОВА
Фондация „Качество 
21-ви век”

доц. д-р Георги ПОПОВ
University of Central 
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зира и преценява риска от разрушителни 
инциденти в организацията. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този процес може да се из-
вършва в съответствие с ISO 31000. 
Организацията трябва да: 
a) идентифицира рисковете от прекъсване 
на приоритетните дейности и процеси 
на организацията, системи, информация, 
персонал, активи, партньори, изпълня-
ващи възложени им дейности, и други 
подпомагащи ресурси, 
b) систематично да анализира риска, 
c) преценява кои прекъсвания, свързани 
рисковете, изискват третиране, и
d) определя третирането, съизмеримо с 
целите за непрекъснатост на дейността и 
в съответствие със склонността към риск 
на организацията. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Организацията трябва да ос-
ъзнава, че някои финансови задължения 
или задължения към държавата изискват 

съобщаване на тези рискове с различни 
нива на подробност. В допълнение, някои 
обществени потребности могат също да 
дават основание за споделяне на тази 
информация на подходяща степен на 
подробност

Видно от горния текст, както и в посоче-
ната библиография към ISO 22301:2012 е, 
че управлението на риска и в системите 
за управление на непрекъснатостта на 
дейността се базира също на серията стан-
дарти ISO 31000. 

 В последващи публикации като продъл-
жение на настоящия материал, авторите 
ще представят свой модел за управление 
на риска при бизнес и политически прце-
си, който ще може да се ползва в работата 
по практическо внеряване на СУ по ISO 
22301:2012.
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Каква беше изминалата 2014 година за 
Шенкер в България?
Днес Шенкер ЕООД е от един от водещите 
доставчици на логистични услуги на Бъл-
гарския пазар, налагащ високи стандарти 
в транспорта, предлагайки комплексни 
концепции и пълната гама от логистични 
улуги. В Божурище разполагаме с един от 
най-модерните логистични терминали в 
страната. В нашата компания работят 262 
квалифицирани служители в девет ло-
кации в цялата страна. Общия размер на 
складовите ни площи надхвърля 30.000 

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА 
БЪДЕЩЕТО?  

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ШЕНКЕР
Акцент в портфолиото на компанията през 2015г. е предлагането на 
цялостни логистични решения и високоефективни продукти

Интервю с г-жа Галя Начева, Ръководител продажби в Шенкер ЕООД

кв.м. Всичко това ни дава възможност да 
реализираме редица успешни проекти, 
най-важните, от които през 2014г. бяха:
В областта на сухопътния транспорт 
увеличихме честотата на отпътуванията 
между България и Румъния от веднъж 
седмично на всекидневни отпътувания. 
Групажните ни линии за и от нашите 
основни Европейски хъбове Виена и 
Франкфурт имат 3 отпътувания седмично. 
При морските превози разработихме 
продуктa LCL (групажни контейнерни 
пратки) от Китай през Варна, който се 

Галя Начева,  Ръководител продажби в Шенкер 
ЕООД е завършила Немската езикова гимназия в 
Ловеч, има висше икономическо образование. Ра-
боти в областта на транспорта и логистиката 
вече 24 години. Кариерата й в Шенкер започва през 
1995г. като Спедитор международен автомо-
билен транспорт. Има щастието да бъде част 
от 22-годишната успешна история на Шенкер в 
България, като 12 години е Ръководител на Отдел 
Международен автомобилен транспорт, а през 
последните 8 години отговаря за маркетинга и 
продажбите на компанията. Преподавател е в 
Професионалния учебен център на Национално-
то сдружение на българските спедитори.
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радва на успех на пазара. В сферата на 
въздушните превози през 2014г. фокусът 
беше върху дестинациите Китай и САЩ. 
Компанията ни предлага система от пре-
товарни хъбове, един от които е Еврохъб 
Франкфурт и в световен мащаб изпълнява 
повече от 1000 чартърни полета годиш-
но. Акцент в желозопътния транспорт е 
разработването на комбинирани превози 
автомобилен – железопътен, базирани на 
нашия логистичен терминал в Божурище. 
През 2014г. Шенкер Бургас се премести в 
нов модерен офис в центъра на града, за 
да осигурим на нашите клиенти навсякъ-
де в страната еднакво висок стандарт на 
нашата инфраструктура и да отговорим 
на техните нарастващи изисквания по от-
ношение на бързина, гъвкавост и високо 
качество на транспортните и логистични 
услуги.
Паралелно с развитието на нови про-
дукти, през 2014г. ние инвестирахме в 
повишаване броя на работните места и 
квалификацията на служителите. През 
последните две години екипът ни се е 
увеличил двойно: след 30% ръст през 
2013г. тенденцията продължи и през 
2014г. имаме 17% ръст на персонала. 
През изминалата гoдина бяха разкрити 38 
нови работни места, като с това броят на 
служителите в България достига 262.
През 2014г. екипът ни подкрепи различни 
проекти и благородни каузи в областта на 
спорта, културата и социалните дейности, 
подпомогнахме кампанията „Българската 
Коледа” и подехме вътрешна инициатива 
за изработване на коледни картички от 
децата на служителите, с които зарадва-
хме клиенти и партньори.
По отношение на околната среда през 
изминалата година Шенкер спечели 
първо място на конкурса „Най-зелените 
компании в България“ за 2013г. Зелените 
идеи са реализирани чрез разработване-

то на проект за дистрибуция с екологични 
камиони в градовете; консултиране на 
клиенти по ограничаване на вредните 
емисии; обучение на шофьорите за еко-
логично шофиране; повишаване инфор-
мираността на клиентите и на служите-
лите, организирайки специализирани 
workshops – лекции и дискусии по темата.
Общият размер на инвестициите на DB 
Schenker през 2014г. в България е над 1 
милион лева в инфраструктура, IT реше-
ния и обучение на персонала. Приключ-
ваме 2014 година с високо вдигната глава 
- реализирахме 14% ръст в оборота.

Какви нови продукти възнамерявате 
да предложите през 2015г.?
Трите стратегически стълба в глобалната 
стратегия на DBSchenker „DB2020“ са ико-
номически, екологичен и социален – за 
пазарите, за утрешния ден и за хората. 

За пазарите:
Шенкер ЕООД предлага на българския па-
зар пълната палитра от логистични услуги 
в това число:
•  Сухопътен автомобилен и железопътен 

транспорт;
•  Въздушни и морски товари;
•  Договорна логистика;
•  Премествания и логистика на панаири и 

изложби; 
•  Специални услуги, свързани с транспорт 

на извънгабаритни и опасни товари;
•  Митническо обслужване.
През 2015 г. ще продължим да инвестира-
ме както в развитието на съществуващите 
ни продукти, така и в разработването на 
нови продукти и решения във всички ви-
дове транспорт. Наред с това ще продъл-
жим да инвестираме и в IT технологиите, 
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за да повишаваме качеството на нашите 
услуги и да отговорим на очакванията на 
клиентите в това отношение.
 Мотото на кампанията ни по продажби 
за 2015г. в България е „Готови ли сте за 
бъдещето? Доверете се на Шенкер.“ Това 
е нашата отговорност към бъдещето на 
логистичните услуги. Шенкер ЕООД про-
дължава да инвестира в модерни техно-
логии, в цялостни логистични решения и 
във високоефективни продукти, с което 
заедно с нашите клиенти и партньори 
ние ще отговорим на предизвикател-
ствата на бъдещето в нашия индустриа-
лен сектор.

За екологията:
За да отговорим на предизвикателствата 
на бъдещето, през 2015г. ние ще разши-
рим нашето портфолио в областта на на-
ционалната дистрибуция, като скоро ще 
предложим и доставки на малки пратки 
(Parcelservices) и ще увеличим броя на 
„зелени те“ камиони, с които осъществя-
ваме тези доставки.

За хората:
Като отговорен работодател Шенкер 
ЕООД се грижи за професионалното 
развитие и успешно реализиране на 
своите служители. Компанията разпо-
лага с академия, чрез която предлага 
на служителите вътрешни, високо-про-
фесионални обучения, свързани със 
спецификата на бранша, работата с кли-
енти и придобиването на допълнителна 
квалификация. През 2014г. са проведени 
обучения по 33 различни теми с общо 
488 обучени участника. Ще продължим 
да инвестираме и в тази насока и да 
развиваме и нашата стажантска програ-
ма в сътрудничество с водещи уни-
верситети в България и в Европа. Чрез 

тази програма ние предоставяме на 
студентите необходимите практически 
знания и опит и подкрепяме проекта за 
дуално обучение. Годишно разкриваме 
10-12 позиции за стажанти, с възмож-
ност най-добрите сред тях да станат част 
от нашия екип и да продължат своята 
професионална реализация. Компанията 
осигурява работна заетост и на младе-
жи от социални институции, участва в 
изнасянето на лекции и сформирането 
на учебни програми.

Какво очаквате от 2015 година?
Въпреки очакваната затруднена пазарна 
ситуация, нашите прогнози са да отбе-
лежим добър ръст в обората през 2015г. 
спрямо 2014г. 
Основните направления и пазари, по 
които ще продължим да работим, са:
В областта на сухопътните превози се 
фокусираме върху страните Германия, 
Австрия, Италия, Франция, Холандия, 
Швеция и Румъния. Ще предложим 
по-чести отпътувания на групажните ни 
камиони. При въздушните превози фоку-
сът е върху страните Китай и САЩ, както 
и въху предлагането на нашата система 
от претоварни хъбове. При морските 
превози ще продължим развитието 
на продукта LCL (групажни и части чни 
контейнерни пратки) от Китай през 
Варна и през Солун. Внедряваме нов 
софтуер за по-бързо и ясно проследя-
ване на въздушните и морските пратки. 
Наред с интермодалния проект, ще 
продължим да развиваме железопътния 
транспорт и превозите на цели камиони. 
В логистичната ни дейност разполагаме 
с 10 локации в страната и с капацитет, 
надхвърлящ 30.000 кв. м. Капацитетът 
на терминала в Божурище е запълнен на 
95 %. Ние ще продължим да развиваме 
нашата логистична дейност в София и в 
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нашите представителства в страната. Ще 
продължим да предлагаме услуги с до-
бавена стойност и комплексни решения, 
включващи национална дистрибуция 
и куриерски сървиз, като осигуряваме 
доставка до всяка точка на страната в 
рамките на 24 часа.
Основните ни клиенти са както меж-
дународни компании, така и известни 
български фирми с различни сфери на 

дейност – високи технологии, текстил и 
други. Разполагаме и с гореща телефон-
на линия за клиенти, която е на разполо-
жение 12 часа /7 дни в седмицата.
Предизвикателствата на бъдещето в 
областта на транспорта и логистиката, 
растящите изисквания на клиентите 
към качеството на инфраструктурата и 
услугите, които предлагаме, са водещите 
мотиви на Шенкер ЕООД за инвестиции 
и развитие на екипа през 2015 година.
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Преходът към Industry 4.0 постепен-
но се ускорява. След задвижващите 
и контролни технологии, хидрав-
личните решения все по-успешно 
покриват изискванията, необходими 
за интегрирано производство. Ето 
защо в Rexroth обогатяваме портфо-
лиото си хидравлични задвижващи 
механизми и захранващи блокове с 
интелигентна функционалност.

Вземането предвид само на техниче-
ските аспекти на Industry 4.0 обаче 
би било недостатъчно. След покри-
ване на техническите изисквания е 
важно концепцията да се използва 
за развиване на нови идеи и биз-
нес модели. В този контекст Bosch 
Rexroth търси участие в различни 
работни групи за разработването 
на интелигентни системи и тех-

ПРЕХОДЪТ  
КЪМ INDUSTRY 4.0

Е В ПАРАЛЕЛНОТО СЪЗДАВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ 
НА РЕШЕНИЯ

Д-р Щефен Хаак, член на Управителния съвет, отговарящ за бизнес звена 
Индустриални приложения и Координация на продажбите в Bosch Rexroth
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нологии за Industry 4.0. Такива са 
немската технологична мрежа OWL, 
SmartFactoryKL и щатският Industrial 
Internet Consortium. В работата си се 
ръководим от два основни принци-
па. От една страна се стремим към 
еволюционно развитие на авто-
матиката, основно чрез отворени 
интерфейси и общи стандарти, а от 
друга – използваме споделения опит 
в областта за генерирането на нови 
идеи за революционни производ-
ствени процеси и бизнес модели. 

Като лидер в областта на решенията 
за Industry 4.0 търсим допълните-
лен потенциал в редица пилотни 
проекти в собствените ни произ-
водствени съоръжения. По този 
начин изследваме възможностите за 
интеграция на всички задвижващи 
и контролни продукти и събираме 
ценна информация за приложенията 
им. Такъв пример е интегрираната 
производствена линия за широка 
гама от продукти във фабриката на 
Bosch Rexroth във Хомбург, Германия. 
На базата на стандартен хардуер и 
софтуер от портфолиото на Bosch 
Rexroth и чрез RFID тагове, в ИТ 
системата на завода бяха интегри-
рани децентрализирани. Резултатът 
от внедряването на технологията 
е намаляване на натоварването за 
персонала и увеличаване на произ-
водителността с 10% благодарение 
на създаването на индивидуално 
ориентирани работни инструкции и 

режими. В допълнение, на базата на 
наученото от този проект, разрабо-
тихме нови софтуерни функции, от 
които вече могат да се възползват 
всички потребители на решенията 
ни.

Опитът от тези пилотни проекти 
показва, че преходът към Industry 
4.0 не се случва наведнъж. Всъщност 
виждаме, че най-голям прогрес беле-
жим там, където се внедряват бързо 
управляеми решения. Такива са на-
пример единичните децентрализи-
рани интелигентни производствени 
станции, опитът, с които ни помага 
да изчистим концепциите си и да ги 
приложим и в други системи. Стават 
възможни например приложения за 
мониторинг на индивидуални оси 
на производствени машини, които 
позволяват по-адекватна и прецизна 
превантивна поддръжка. 

Технологичната база на Industry 4.0 
значително се разшири и обогати 
през последните три години, а ево-
люцията продължава да се случва. 
Визията за интегрирано производ-
ство може да бъде изпълнена обаче, 
само ако крайните потребители, 
производителите на оборудване, 
учените и проектантите на решения 
за индустриална автоматизация 
прилагат целия си досегашен опит 
стъпка по стъпка, с малки, но бързи 
крачки напред.
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За първи път ли сте в България и от 
кога сте партньори с фирма Галика? 
Как гледате на нашия пазар?
С фирма Галика работим от 2012 г. 
Няколко пъти съм бил на Панаира в 
Пловдив и сега за втори път посеща-
вам изложението МашТех в София. Аз 
и моето ръководство сме убедени, че 
България е важен пазар за нас, въпреки 
че до скоро се смяташе, че страната ви 
няма достатъчно потенциал. 
Фирма INDEX произвежда металообра-
ботващи машини от  
1914 г., а TRAUB - от 1938 г.  В момента 
те предлагат високопроизводително 
и високотехнологично оборудване. 
Това изисква много добро познаване 
на процеса на механична обработка на 
материалите и добра професионална 
подготовка на нашите клиенти. Когато 
през 2012 г. за първи път посетих 
България и участвах на Пловдивския 
панаир, разгледахме няколко предпри-
ятия и ни стана ясно, че принципно в 
страната има потенциални клиенти за 
нашата продукция. Видяхме производ-
ства, в които инженерите много добре 
разбират процесите на обработка на 

 ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА 
НАШАТА КОМПАНИЯ СА  

КАЧЕСТВО, НАДЕЖДНОСТ, ДЪЛГОТРАЙНОСТ
Интервю с г-н Виктор Блем, Регионален ръководител във фирмите Index и 
Traub за Русия, ОНД, Централна и Източна Европа 

Виктор Блем завършва Омския 
политехнически институт със 
специалност металорежещи машини 
и машиностроене през 1986 г. През 
1993 г. се преселва със семейството си 
от Русия в Германия. На следващата 
година успява да легализира диплома-
та си и през 1995 г. започва работа 
във фирма INDEX, в която работи и 
до днес. Първоначално отговаря само 
за руския пазар, а в последствие през 
2002 г. постъпва в експортния отдел 
на фирма TRAUB. Днес е Регионален 
ръководител на INDEX TRAUB за Русия, 
ОНД, Централна и Източна Европа. 
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металите. Това ни подтикна да обър-
нем сериозно внимание на българския 
пазар. Имахме опит в работата с фирма 
Галика в други направления и за това се 
обърнахме към тях.
Какви са впечатленията Ви от таз-
годишното издание на изложбата 
МашТех?
Вижда се, че изложението се провежда 
от скоро. Няма много представители от 
сектор металообработка. Прави ми впе-
чатление, че идват хора от отдалечени 
региони. Интересът е добър, но раз-
бира се не може да го сравним с МТП 
в Пловдив, който според мен е по кон-
центриран върху бранш машиностро-
ене и по специално върху металообра-
ботката, което касае нашата компания. 
Интересът към нашите продукти расте. 
Ако софийският изложбен комплекс 
продължи да поддържа контакти с ма-
шиностроителните предприятия, това 
ще е правилен подход за развитие. 
Какъв е акцентът Ви в тази изложба, 
какви новости представяте?
Идеята ни е да предложим високотех-
нологично оборудване и да поддържа-
ме лидерската си позиция в металооб-
работването. Нашите машини предлагат 
различни технологични възможности, 
които могат да бъдат реализирани на 
една установка, от една машина. Това са 
процеси, като струговане, фрезоване, 
зъбонарязване и др., Оборудването 
на фирмата INDEX включва и финишна 
обработка, като например шлифоване и 
всичко това се извършва от една маши-
на. Също така INDEX предлага и много-
шпинделни машини, които са високоп-
роизводителни и могат да произвеждат 

сложни детайли. Един от най-важните 
показатели, който следим и развиваме 
в нашите продукти е качеството. Много 
от механичните обработки на възлите и 
детайлите за машините ги правим сами, 
за разлика от много други произво-
дители, които купуват компоненти от 
поддоставчици. Главните ни цели са 
качество, надеждност и дълготрайност, 
които са предпоставка за продължител-
но партньорство с нашите клиенти.
Колко човека работят във фирмата и 
каква е кадровата Ви политика?
Към днешна дата сме около 2100 
човека. Фирмите INDEX и TRAUB имат 
конструкторско бюро от 220 души. В  от-
дела ни за обучение подготвяме млади 
специалисти и конструктори. Те про-
веждат практиката си при нас. Това са 
предимно студенти от гр. Щутгарт и гр. 
Тюбинген. Конструкторският ни отдел 
е в постоянна връзка с университетите. 
Те от своя страна провеждат докторан-
турите си при нас и реализират различ-
ни проекти. Актуалните ни разработки 
са на основата на най-новите техно-
логии. Например една докторантска 
работа на Щутгартския университет в 
областта на зъбонарязването е внедре-
на в една от нашите машини. Гордеем 
се, че винаги сме на висота. Както знаем 
зъбообработката е сложен и прецизен 
процес. Преди, ако за нашите клиенти 
беше достатъчно да достигнат клас на 
точност 8, то в последно време те доста 
често изискват 6-ти, а дори и 5-ти клас. 
Машината INDEX R 300, благодарение 
на новата разработка, вече може да 
достига тази точност. Това оборудване 
го използвахме първоначално в нашите 
заводи, а сега го предлагаме и на кли-
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ентите и имаме голям успех. 

Разкажете ни за някой по-интере-
сен проект, който сте реализирали 
наскоро?
В България, не отдавна осъществихме 
един проект във Варна с фирма Мауер 
Локинг Системс, която произвежда 
заключващи механизми. Преговорите 
бяха продължителни и задълбоче-
ни. Първоначално те бяха закупили 
оборудване от по-ниско ценово ниво. 
След три години работа достигнаха до 
извода, че имат нужда от по-висок клас 
машини и миналата година започнахме 
да работим съвместно. Тази година 
доставихме първата машина, която е 
по-прецизна и точна от наличните им, 
и с нейна помощ за два месеца успяха 

да изпълнят половината от годишната 
си програма. Това показва, че фирма 
Мауер Локинг Системс са успели да 
достигнат пълния капацитет на доставе-
ното оборудване. Ние им предостави-
хме и технологичния процес за произ-
водството на детайлите. С помощта на 
колегите от фирма Галика извършихме 
пускането и настройката на машината. 
Буквално за две седмици доставихме 
и монтирахме оборудването, обучи-
хме персонала и машината достигна 
проектния си капацитет. Това беше 
приятна изненада за нашите клиенти. 
За пускането на предишните машини са 
им били необходими около три месеца 
докато те достигнат пълната си мощ-
ност. Надяваме се на дълга съвместна 
работа с Мауер Локинг Системс.
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Притеснява ли ви конкуренцията от 
азиатските производители?
Това е сложен въпрос особено за пазар 
като българския. Азия предлага оборуд-
ване от ниско ценово ниво. Нашият опит 
показва, че болшинството предприятия, 
които закупуват такова оборудване, след 
известно време се убеждават, че са им 
необходими скъпи, прецизни и високоп-
роизводителни машини, особено ако 
имат по-големи изисквания към произ-
вежданата продукция, дългосрочен и 
надежден процес. 
Набирайки опит от работата с ниско-
бюджетно оборудване, компаниите 
разбират, че неговите възможности са 
ограничени и тогава се обръщат към 
нас.
Какво бихте казали в заключение 
на нашия разговор? Как виждате 
бъдещето?
INDEX и TRAUB имаха юбилей миналата 
година. INDEX навърши 100 години, а 

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

Индустриални съоръжения и технологии
ГАЛИКА-клон АД, София 1000, ул. „6-ти септември” № 6-Б, тел.: 02 / 981 09 76, факс: 02 / 980 53 17

E-mail: office@galika.bg, www.galika.bg

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

Представител на INDEX TRAUB за България

TRAUB – 85. Този голям опит, придобит 
при производството на висококачест-
вени и високопроизводителни мета-
лообработващи машини не може да 
бъде купен от никъде и нашите фирми 
грижливо го пазят, за да го предадат на 
кадрите, които сами подготвяме. При 
разработката на нови машини се стре-
мим да прилагаме най-новите техноло-
гични решения. Винаги се вслушваме в 
нашите клиенти. Следим поведението 
на нашите машини, вземаме под внима-
ние всички изисквания и това е залогът 
за нашия успех при разработването на 
новите изделия. Гледаме оптимистично 
на бъдещето. Нашата цел е да увеличим 
износа. Към днешна дата той е около 35 
%, като сме заложили бъдещо увели-
чение с 10%. Стараем се активно да 
присъстваме на пазара. Много ни рад-
ват успехите ни в България, защото сме 
окуражени от факта, че нашето оборуд-
ване е добре прието и за в бъдеще ще 
работим успешно с нашите партньори.
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1. Представете ни накратко Вашата 
фирма, какви са целите ви?
„Прокс-2“ ООД е доставчик на над 400 
български и европейски машиностро-
ители в различни сектори като пред-
лага: ЦПУ газово рязане, дробометно 
почистване, ЦПУ механична обработка, 
МИГ/МАГ заваряване, ЦПУ огъване. 
През 2014 г. екипът на Прокс-2 ООД 
успешно реализира един от дълго-
планираните си проекти, а именно 
изграждане на нов производствен цех. 

Строежът е завършен, а финансирането 
е със собствени средства. Целите пред 
нас сега са:
- Да посрещнем нарастващите нужди на 
нашите текущи клиенти
- Да оптимизираме потока на материа-
ли в работния процес
- Да разширим портфолиото от предла-
гани услуги
- Да осигурим възможност за поемане 
на поръчки от нови клиенти

ПРОКС-2 ООД  
НА „ Z 2015 -

 МЕЖДУНАРОДНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДДОСТАВЧИЦИ  

НА ЧАСТИ, КОМПОНЕНТИ, МОДУЛИ И 
ТЕХНОЛОГИИ”  24 – 27 ФЕВРУАРИ 2015 Г. В ГР. 

ЛАЙПЦИГ, ГЕРМАНИЯ.
Интервю с г-н Дойчин Данов, Ръководител търговски отдел в Прокс-2 ООД

Дойчин Данов е на 30 години. Завършва ви-
сше образование в Холандия, специалност 
международен бизнес и управление, профил 
маркетинг, магистър Международна Търго-
вия. Започва работа в Прокс-2 ООД през ме-
сец април 2011 г. като Мениджър продажби 
външен пазар и маркетинг, а от началото 
на 2015 г. – Ръководител търговски отдел.
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Тази година се представихме и на меж-
дународното изложение в гр. Лайпциг 
като изложители, заедно с още няколко 
български фирми от металообработва-
щия сектор.

2. Кое по ред за Вас и фирмата е това 
участие на Z 2015 в гр. Лайпциг и ако 
сте участвали и преди, какви са били 
резултатите?
Тази година за втори път участваме на 
изложението в гр. Лайпциг като изло-
жители. Преди няколко години г-н и 
г-жа Климентови участваха отново като 
изложители. Тогава забелязахме голям 
потенциал, особено за компании, които 
имат амбицията и най-вече готовността 
да работят като поддоставчици на нем-
ски производствени предприятия. Така 
се появи и желанието у нас още веднъж 
да се представим като изложители и да 
засилим присъствието си на немския 
пазар. Изчакахме няколко години, за да 
можем да се подготвим подобаващо и 
да оправдаем очакванията на немските 
производители.

3. Какво е мнението Ви за вече отми-
налото Z 2015 и каква е равносметка-
та, оправдаха ли се очакванията?
За успешното участие на едно изло-
жение най-важна е правилната подго-
товка. Преди около година поканихме 
немски експерт в областта на търгов-
ските процеси на посещение в Прокс-2 
ООД. Целта на това посещение беше да 
се разработи стратегия за успешното 
навлизане на немския пазар за маши-
ностроене. Освен това бяхме подпо-
могнати и от Германо - Българската 

индустриално-търговска камара, на 
която сме членове. Именно поради тези 
причини смятаме, че се подготвихме 
много добре и в крайна сметка успяхме 
да привлечем интереса на няколко ком-
пании от Германия и по една от Дания и 
Швейцария. По сведения на индустри-
ално-търговската камара, тази година 
изложенията Z и INTEC в гр. Лайпциг, 
които се проведоха паралелно, отбе-
лязват рекорд по отношение на брой 
посетители и изложители. Повече от 23 
500 души от над 35 страни са посетили 
двете изложения (посетителите през 
2013 г. са били 21 400 от 27 страни). 
Приблизителният брой изложители са 
над 1430 от над 30 страни, докато през 
2013 г. посетителите са били 1350. В 
интерес на истината посещаемостта на 
изложението Z беше доста по-малка от 
тези на INTEC и поради тази причина 
очакванията ни от тази гледна точка не 
се оправдаха особено много.
По-интересното в случая беше, че 
успяхме да се сближим с повечето 
български фирми изложители и вече 
получихме запитвания и поръчки имен-
но от тях. 
Освен това забелязахме силно при-
съствие на полски и румънски фирми, 
най-вече като посетители и в по-малка 
степен като изложители. Повечето от 
тях бяха в ролята на представители на 
съответните компании, които предла-
гаха голямо разнообразие от услуги в 
металообработващия сектор.
Болшинството от немските посетители 
на изложението, с които разговаряхме, 
бяха от компании от тежкото машино-
строене. Направи ни впечатление, че 
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имат желание да работят с компании от 
източна и югоизточна Европа. Прояви-
ха интерес към ситуацията в страната, 
развитието на металообработването 
като индустрия, инвестиции в областта, 
реализирани проекти от нас и колегите 
в бранша и т.н. Запитванията им са пре-
димно за изработване не само на отдел-
ни детайли или компоненти, а по-скоро 
на заварени конструкции и сглобени 
възли. Това показва, че проявяват 
доверие в българските поддоставчици 
и имат желанието да поръчват сложни и 
обемни изделия.

4. Планирате ли да участвате и след-
ващото издание на изложението?
На този етап не можем да се ангажи-
раме с конкретен отговор, тъй като 
изложението се провежда на всеки две 
години. Дотогава има няколко подобни 
изложения, които смятаме да посетим, 
като например изложението в гр. Ха-
новер през април 2016 г. и евентуално 
изложението MIDEST в гр. Париж през 
ноември 2016 г.. Лично моето мнение 
е, че трябва внимателно да се избират 
изложенията, на които да се участва 
като изложител и тези, на които да се 
участва само като посетител. 
Очакванията са да има разтеж в индус-
трията, а оттам и повишен интерес към 
подобни международни изложения. В 
резултат на това, очакваме резултати-
те да се подобряват с всяко следащо 
участие. 

5. Каква беше 2014 г. за фирмата и 
как започна тази?

Мога да заявя, че изминалата 2014 г. за 
нас беше успешна. Приключихме ня-
колко започнати проекта, а по други – 
изпълнението продължава. По-интерес-
ните проекти, по които вече работим 
са: „Квалификационни услуги и обуче-
ния за заети лица”, „На път”, „Система за 
възнаграждения”. 
2015 г. започна както вече знаете с 
участие на изложението в гр. Лайпциг. 
Сега на дневен ред е да развием базата 
данни от немски контакти, която имаме 
и да се опитаме да оправдаем очаква-
нията на нашите бъдещи клиенти. 
Друга по-важна цел за нас е колкото 
можем по-скоро да оборудваме новия 
ни цех и да го пуснем в експлоатация.

6. Какво бихте казали в заключение 
на нашия разговор?
За нас 2015 г. е стратегическа от гледна 
точка на това, че планираме да използ-
ваме новата производствена сграда за 
увеличаване капацитета и възможност-
ите си. Тази инвестиция беше важна за 
нас, тъй като ще ни позволи не само 
да повишим ефективността си, но и 
да предложим нови услуги на нашите 
текущи и потенциални клиенти. 
След като новият ни производствен 
цех заработи на 100 процента, имаме 
за цел да увеличим посещенията си на 
международни изложения в Германия и 
Франция. Тези две държави предлагат 
много добра възможност за развитие 
на услугите в сферата на металообра-
ботването в България и нашият екип 
има за задача да не спира да търси все 
повече нови и качествени клиенти.
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В заключение, бих искал да насърча чи-
тателите на списание „Машиностроене 
и Електротехника” когато им се отдаде 
възможност да посещават мероприятия 
от ранга на това в гр. Лайпциг и други 
подобни изложения. Това е една уни-
кална възможност пазарът в Западна 

Европа да научи повече за българските 
компании в сферата на машиностроене-
то, както и шанс за страната ни да бъде 
конкурентна на международната сцена.

www.prox-2.com
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- Бихте ли ни запознали съвсем 
на кратко с историята на фирмата 
Teximp?
Тази година фирмата ще чества 33 – та 
си годишнина. Основана е от двама 
колеги и приятели. Единият, от които 
е Владо Вукоя, който в момента е пре-
зидент. Той по произход е хърватин и 
емигрира по времето на социализма 
в Швейцария. Започва работа като 
обслужващ персонал в цех за мета-
лообработка, постепенно се издига 
до оператор на машина, през деня, 
а вечер следва висше техническо 
образование. Първоначалната идея на 
основателите била да се занимават с 
технологии и технологична поддръж-
ка. Търговията е била допълнителна 
дейност. Подготвя ли са технологични 
проекти по поръчка на клиенти, като 
например оборудване на цехове, раз-
работване на технологии, подбиране 
на инструменти и др.. В последствие 
един от партньорите се отделя и г-н 
Вукоя продължава да развива фир-
мата сам. Постепенно започва и да 
предлага машини за реализиране на 
технологичните проекти. Първоначал-

ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА   
МАШИНОСТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ У НАС  

СА ДОБРИ
Интервю с г-н Георги Пенчев – управител на Teximp Ltd. за България

Георги Пенчев получава средно 
образование в Техникума по елек-
тротехника в Стара Загора. Висше 
образование завършва през 1992 г. със 
специалност „Стрелково оръжие” в 
гр. Тула, като стипендиант на завод 
„ Арсенал ” - гр. Казанлък. Работи две 
години в предприятието, след което 
се премества в гр. София във фирма 
за търговия със специална продук-
ция. В продължение на две години 
изпълнява инженерингови проекти 
в Судан. След това заминава за Обе-
динените арабски емирства, като 
търговски представител за осем 
години. През 2005 г. се завръща в Бъл-
гария и постъпва във фирма Teximp , 
където работи и до сега. 
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но само швейцарски, които са скъпи 
и прецизни. По тази линия, преди 
промените в България предимно 
чрез „Металхим” са внесени първите 
швейцарски машини, които все още 
работят предимно в нашите военни 
заводи. След известно прекъсване, 
поради промените и преструктурира-
нето на пазарите, през 2004 г. офисът в 
България отново е възстановен. Аз от-
говарям само за България, а фирмата 
има офиси: по два в Румъния и Чехия, 
по един в Словакия, Словения, Маке-
дония, Сърбия, Хърватска и Босна, на 
практика във всички източноевропей-
ски страни без Полша и Унгария. 

- Какво е мнението ви за изложбата 
МашТех?
Това е наше първо участие и аз бях 
скептично настроен. Ние залагаме на 
Пловдивския технически панаир, там 
участваме всяка година с голям щанд в 
машиностроителната палата. Въпреки 
това тази година, съвсем непринудено, 
без особена подготовка, решихме да 
се включим и в това изложение. Ние 
предлагаме машини, но си партнира-
ме и с всички доставчици на инстру-
менти. Представителите на фирмата 
GURING преди няколко месеца ме 
поканиха да организираме съвмес-
тен щанд. Ние имаме изложбена зала 
на бул. „Кремиковско шосе”, където 
постоянно поддържаме наличност от 
машини. Организираме демонстрации 
и презентации. Идеята беше ние да 
представим нашата машина с техните 
инструменти. Изложението за нас 
беше добро, имаше доста посетители, 
които ни обърнаха внимание и проя-
виха интерес, който беше малко над 

очакванията ни. Това, че изложителите 
не са много не ме притеснява, радва 
ме факта, че ни посетиха доста фирми, 
които са по-малки и не сме ги позна-
вали до сега. За мен това беше важно 
и оценявам участието ни като поло-
жително. Организирахме и кратко 
представяне на компаниите GURING 
и Teximp, след, което проведохме 
демонстрация на нашия щанд, където 
показахме възможностите на нашите 
продукти.

- Какъв е акцентът тази година? Как-
ва е основната дейност на предпри-
ятието Ви в България?
Основната ни дейност в България 
е да продаваме машините на HAAS 
Automation. За последните десет 
години сме доставили и инсталирали 
около 350 машини. Те са среден клас 
машини с добре организиран сервиз 
и приемливи цени. Това ги прави 
търсени и продаваеми. Предлагаме 
и по-висок клас машини на фирми-
те Nakamura - Tome и на Matsuura и 
нашата цел за следващите години е 
да ги налагаме на пазара. Смятам, че 
постепенно ще дойде и тяхното време. 
Давам си сметка, че търсенето на сре-
ден клас машини е породено от това, 
че по-гояма част от нашите клиенти 
произвеждат средни по сложност 
детайли. Наблюдаваме търсенето в 
по напредналите страни, като Чехия и 
Словакия. Ако допуснем, че сме 10-15 
години изостанали в развитието си 
след тях. В тези страни вече се търсят 
по – висок клас оборудване, с по-ви-
сока точност, производителност и т.н.. 
Там времето вече му е дошло, чакаме 
то да дойде и у нас. За сега не акценти-
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раме върху тях, защото това са сложни 
и скъпи машини със скъпа поддръжка. 
Сложни са за управление и обслуж-
ване. При неподготвен оператор или 
фирма за такава машина резултатите 
са негативни и се обръщат срещу нас. 
Повредите са чести, ремонтите са скъ-
пи и клиента обръща недоволството 
си срещу нас. Потенциални копувачи 
за този по-висок клас машини обикно-
венно са наши традиционни кленти, с 
който сме започнали да работиме пре-
ди около 10 години доставяйки им ма-
шини на HAAS Automation. С годините 
те самите израстнаха в технологично 
отношение, разполагат с квалифи-
цирани кадри и самите те проявяват 
интерес към този клас машини. В 
развитието на HAAS Automation, за 
последните 1-2 години няма нещо 
принципно иновативно. HAAS си по-
стави за цел да повиши качеството на 
вече наложените модели, както и да, 
„освежи” и доработи някои от тях.

- Разкажете за особеностите на 
Вашата дейност.
През последните години 80% от 
продажбите ни са свързани с Евро-
пейските програми. Миналата година 
бяхме много притеснени, защото не 
стартира нито една програма. За тази 
година има още неяснота и изчакваме. 
Много ни помогна  собствения лизинг, 
който предлага HAAS. Собственикът на 
завода си е създал собствена лизинго-
ва фирма в САЩ и тя се занимава само 
с продажбата на неговите машини. 
Лихвите, който се предлагат са от 1.9% 
до 3.9% на годишна база. Одобрението 
при нас става за 24 часа. Договорът 
е максимално опростен. Ако избра-

ната машина е налична в склада ни в 
Белгия, ние я доставяме в рамките на 
15 дни срещу 20% авансово плащане. 
Обезпечението е самата машина. Има 
хитрост при използването на тази 
услуга - машината има защитен код. 
Два дни преди наближаване на срока 
за вноската, тя започва да напомня за 
нея. Ако вноската не е направена на-
време машината спира. Първоначално 
клиентите ни подхождаха плахо към 
тази схема. Сега почти всички, които 
са взели една машина след шест до 
осем месеца се връщат и купуват нова, 
а след година трета.

- След колко време се изплащат 
машините?
Има няколко плана, които могат да си 
изберат клиентите и от това зависи 
лихвеният процент. Вариантите са 20% 
, 30% или 40% авансово плащане при 
12, 24 и 36 месеца срок за изплащане. 

- Къде сте спрямо конкурентите, те 
предлагат ли подобни условия или 
вие сте уникални?
Мисля, че сме единствените, които 
предлагат тази услуга. Някои от други-
те фирми предлагат само разсрочено 
плащане.

- Колко човека работят във фирмата 
и каква е структурата й?
В момента сме девет души. Аз съм 
упълномощено лице на управителя, 
и се занимавам с продажбите на маши-
ните. Имаме технолог, който провежда 
обучението и помага на клиентите ни 
при решаване на конкретни техно-
логични проблеми. Един офис мени-
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джър, разполагаме и със специалист, 
който отговаря за резервните части и 
съдейства при обработката на доку-
ментите за кандидатстване по проек-
тите за финансиране. Останалите ни 
пет служителя са сервизните техници. 
Те са локализирани в местата, къде-
то имаме концентрация на машини. 
В нашия случай това са градовете 
Плевен, Сливен, Стара Загора, Казан-
лък и отскоро София. Те разполагат с 
миниванове оборудвани с инструмен-
ти и резервни части. Когато се появи 
проблем при клиента, най-близкият до 
него техник отива при него. Изисква-
нето на Haas Automation е да реагира-
ме до 24 часа и постоянно ни прове-
ряват. Техника разполага с електронно 
устройство и при подаване на сигнал 
за повреда, той отваря т.н. троен 
билет. В Белгия, в САЩ, в Швейцария 
и аз в София знаем къде, при кого е 
възникнал и какъв е проблемът. До 
края на деня, ако билета не е затворен 
се търси обяснение от техника. След 
отстраняване на аварията от Haas се 
обаждат на клиента, за да проверят 
качеството на извършения ремонт. 

- Притеснява ли Ви конкуренцията 
на производителите от Далечния 
Изток?
Имаш един период около 2009 г., през 
който те ни притискаха сериозно. 
Не всичко, което произвеждат те е с 
ниско качество, предлагат и добри ма-
шини. Сега не усещам сериозна конку-
ренция от Азиатските производители, 
дори и ценово. Haas също успява да 
поддържа конкурентни цени. Най-го-
лемия проблем при тези доставчици 
е, че те много често изчезват. Което 

прави невъзможна доставката на 
резервни части. Имам клиенти, които 
преди години си купиха машини от 
Тайван и Китай и бяха много въоду-
шевени. След една две години работа, 
те не можаха да си набавят части за 
подмяна. Фирмите доставчици, вече 
ги нямаше на пазара. Това е огромния 
риск и това е една от причините да 
не се притеснявам от конкуренция от 
азиатските производители. 

- Какво бихте казали в заключение 
на нашия разговор? Как виждате 
бъдещето на машиностроенето у 
нас?
Обещаващото според мен е, че тренда 
в нашия бранш върви нагоре. Тенден-
цията производството да се изнася от 
Западна Европа е видима. Там работ-
ната ръка, особено квалифицираната, 
е скъпа. Съдейки по това как работят 
в Румъния мисля, че вълната вече 
идва насам. Мисля, че перспективите 
за нашия бизнес са добри. Надежда 
ми дават такива предприятия, които 
израснаха пред очите ми. Познавам 
фирми, които преди десет години 
започнаха само с една машина. Днес 
са модерни европейски предприятия, 
с чисти, изолирани и отоплени халета. 
Знам, че това са постигнали с дългого-
дишен денонощен труд. Големият про-
блем за всички са кадрите. Страшното 
е, че този проблем не може да се реши 
бързо.

www.teximp.com
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ХОРАТА И ИНОВАЦИИТЕ –  
ГЛАВНАТА ДВИЖЕЩА 

СИЛА 
НА „МЕХАТРОНИКА”

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

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

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

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

занимания за запалване интереса на 
най-малките към науката и техниката 
чрез детски научно-технически лагери 
и кръжоци. 
- Какво бихте казали в заключение 
на нашия разговор?
По два проекта по приключилия 
програмен период на ОП „Конкурен-
тоспособност” „Мехатроника” закупи 
доста високотехнологични активи като 
3D принтер за бързо прототипиране, 
стругово-фрезов център, с който могат 
да се изработват детайли със сложна 
геометрия, трикоординатна измерва-
телна машина и други. Но най-ценният 
капитал за „Мехатроника” са хората. 
Затова основната ми цел си остава под-
държане на отлични условия на труд 
и работата с хората за повишаване на 
тяхната компетентност.
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- Каква беше за вас изминаващата 2015 
година?
Мога да кажа, че отиващата си година беше 
доста успешна за нас. Имаме ръст спрямо 
предишната от 7.5 %. Радващото е, че имаме 
доста нови клиенти, които са малки фирми, 
за разлика от предходни години, когато сме 
имали по - малко на брой, но по - големи 
клиенти, с много по - голям машинен парк. 
В момента се забелязва една тенденция 
на появата на множество малки клиенти, 
които закупуват единични машини. Това 
според нас означава, че бизнесът лека - 
полека започва да се съживява. Радваме 
се на смелостта на тези малки фирми да 
инвестират в нова техника. Истината е, че с 
течение на времето в хората се промени и 
нагласата да се купува остарялата техника 
от Западна Европа. Най – вероятно голяма 
част от потребителите стигат до извода, че 
не са достатъчно богати, за да си купуват 
евтини машини, защото в крайна сметка 
това води до много повече разходи, които 
във времето не се изплащат. Една стара 
или некачествена машина предизвиква 
много повече престои от една нова, води 
до повече разходи за поддръжка и вместо 
да се концентрират върху основният си 
бизнес клиентите губят време за ремонти 
и инвестират в нови резервни части. Това 

ФИРМА ГОТИ – 
 ПРЕДСКАЗУЕМИЯТ ПАРТНЬОР

Интервю с г-н Валери Петрунов – търговски и маркетингов директор на ГОТИ ООД 
представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово

е едната положителна тенденция, другата 
е – ориентацията на потребителите към 
фирми, които са се доказали на пазара. Не 
говоря само за нас, говоря и за колегите, 
които са изградили добро име. Предпола-
гам, че годината е била добра и за тях. На 
пазара вече проличава диференциацията 
между истинските професионалисти и 
множеството не коректни фирми, които 
продаваха какво ли не, под каквото и да 
било прикритие, само и само да се реа-
лизират продажби. За нашата фирма това 
развитие е много положително, защото част 
от клиентите видяха, че са били излъгани, 
направили са погрешни инвестиции и това 
е повлияло негативно върху работата им. 
Фирми, които преди време успяваха да 
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продават благодарение на ниска цена или 
чрез измама, тяхната краткосрочна визия 
по отношение на собственото им бизнес 
развитие ги доведе до там, че да изгубят 
клиентите си.
- Продавате ли техника втора употреба?
Ние продаваме такава техника в съотно-
шение 20% към 80% в полза на новата. 
Употребяваните машини, които продаваме 
обикновено са поддържани или сервизи-
рани от нас. Това са машини с история или 
такива, които доставяме рециклирани от 
специалната ни фабрика, която е изградена 
само за тази цел в Лайпциг.
- Прави впечатление, че от години във 
Вашата копания няма текучество, каква 
е тайната?
Ние инвестираме изключително много в 
нашите хора. Смея да твърдя, че трудовото 
възнаграждение при нас е едно от най 
– добрите в бранша. Не смятам, че матери-
алното стимулиране е единственото, което 
определя успешността на един екип. Вярата 
в мениджмънта и взаимоотношенията във 
фирмата са разковничето за това. Ние не 
сме фирма с раздут щат, ние сме типичната 
семейна фирма. За подобно предприятие 
хората са най-важният капитал и ние добре 
го разбираме, както и нашите служители 
също го разбират и ценят. Отношенията ни 
с хората са изключително важни. Нашата 
фирма е имала много трудни моменти и 
като мениджъри сме били подложени на 
голямо изпитание: дали да съкратим хора 
или да съкратим разходи от дейности, кои-
то са несвойствени за нас или да съкратим 
капиталови разходи. Ние сме предпочитали 
да запазим хората.
- Какво ново предложихте тази година 
на Вашите клиенти?
Тази година компаниятаjungheinrichкупи 
немската фирма MIAS един от най-големите 
производители на автоматизирани систе-
мии трансманипулатори в световен мащаб. 

Горди сме да съобщим, че от тази година 
сме в състояние да предложим пълна 
автоматизация за всеки склад. jungheinrich 
още от миналата година притежава дялове 
в една от най-големите компании за про-
изводство на стелажи и стелажни системи. 
Самата фирма jungheinrichе започнала 
дейността си с производството на стелажи 
и има 60 годишен опит. Преди две години 
jungheinrich закупи една от най-големите 
фирми за софтуерни продукти -австрий-
ската ISA,която предлагаWMS системи и 
множество продукти от това портфолио. В 
този момент пред нас, като представител-
ство стои предизвикателството да наложим 
новите продукти, отчитайки реалностите 
на нашия пазар, където множество фирми 
продават всичко. Една голяма част от 
нашите клиенти желаят да получават по - 
голяма част от продуктите от нас. Така ние 
осъзнахме необходимостта да предлагаме 
и налагаме тези продукти за българския 
пазар. Предлагаме трансманипулаторни 
системи, всякакъв вид стелажни системи, 
както и всякакъв вид софтуер за управле-
ние на складове.
- Имате ли вече цялостни реализирани 
проекти?
До сега имаме три реализирани проекта. 
В момента работим върху четири много 
големи проекта за цялостно оборудване на 
складове от стелажите до машинния парк и 
WMS системите. До сега не сме предлагали 
такава комплексна услуга защо смятахме, че 
нашият пазар е достатъчно малък и на него 
трябва да има място за повече участници. 
Но конкуренцията и факта, че много от 
колегите започнаха да предлагат всичко 
от една ръка принуди и нашата копания да 
предлага комплексни решения. Това е един 
от начините, по които можем да реализи-
раме ръст. Според мен пазарът е достигнал 
предела на насищане, но ние виждаме 
нашето бъдеще в предлагане на цялостна 
логистична концепция за нашите клиенти. 
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- Кои са основните проблеми, с които се 
сблъсквате в дейността си? Кандидатст-
вате ли за обществени поръчки?
Предпочитаме да не участваме в общест-
вени поръчки, тъй като считаме, че те са 
предварително предрешени. Безсмислено 
е да губим време в подготовката на доку-
ментация за нещо, което е предопределено. 
А иначе един от основните ни проблеми е 
междуфирмената задлъжнялост, другият 
основен проблем е некоректността на 
фирмите функциониращи на нашия пазар. 
Проблемите са предимно морално - етични 
и то предимно в нас българските мени-
джъри. Ние не се стремим да предложим 
нов продукт или услуга, а с удари под 
кръста да унищожим конкуренцията. Това 
в крайна сметка вреди на всички нас. Може 
би ние сме единствения сектор, който няма 
браншова организация. Това според мен 
говори за морала на хората, които участват 
на този пазар. Преди години имаше опит 
да се създаде асоциация, но целта се оказа 
не да помагаме на себе си и на бранша да 
се развива, а организаторите да разберат 
повече за конкуренцията с цел нейното 
унищожаване. Това е морално- етичният 
проблем в самите нас.
Преди години един от големите ни про-
блеми бяха фирмите от сивата икономика. 
Те предлагаха не квалифициран сервиз, 
некачествена техника и по този начин ни 
конкурираха не лоялно. Ясно е, че държава-
та не желае да се пребори с този проблем. 
Най - доброто за нас беше, че тези фирми 
се самоунищожиха. Предлагайки един 
„универсален” продукт и недостатъчното 
им ниво на компетентност ги провали, 
защото това създаде множество проблеми 
на клиентите им. В краткосрочен план те 
успяха да изземат една част от пазара, но 
постепенно нещата се нормализират. Както 
вече споменах държавата не се старае да 
ограничи сивия сектор, явно някому това 
е изгодно. Радващо за нас е, че сериозните 

клиенти с желание за растеж, за работа по 
правилата на пазарната икономика се обръ-
щат към фирми като нашата или фирми на 
колеги, които са сериозни в нашия бранш и 
въпреки голямата конкуренция бих могъл 
да го кажа.
- Продължавате ли да предлагате по-
чистваща техника?
Продължаваме да развиваме тази дейност. 
Тази година имаме контакти с още две 
италиански фирми. Бих казал, че и този 
пазар е изключително конкурентен. На него 
е трудно да се постигне висока принадена 
стойност. Това разбира се зависи от негова-
та структура и участниците в него. Искам да 
спомена за комуналната техника. Общините 
не биха закупували такава техника докато 
съществуват програми за социална заетост. 
Докато не квалифицирани и не образовани 
хора от малцинствата се наемат на работа 
само и само за да се запази общественият 
мир. Това според мен е един от големите 
проблеми в нашата страна в сферата на 
комуналната дейност. Този проблем ще си 
остане и за бъдеще, защото населението 
продължава да обеднява, малцинствата 
продължават да са недообразовани. За 
да се интегрират подобни хора в обще-
ството трябва да им се намери работа, а за 
съжаление нискоквалифицираният труд по 
почистване на общините и обществените 
пространства е един от малкото начини, 
по който тези хора биха могли да бъдат 
ангажирани. Друг проблем се корени и в 
самата комунална техника. Ние можем да се 
похвалим с добри продажби в тази сфера, 
но това се дължи на факта, че голяма част от 
клиентите познавайки ни от седемнадесет 
години, изключително много разчитат на 
нас. 
- Какво се случи с българското производ-
ство на кари? Защо постепенно започна 
да замира?
Българска производство все още има. 
Тъжно ми е да го кажа, но инерцията, 
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която някои фирми бяха придобили от 
миналото смятайки, че пазарът ще поема 
евтини продукти, които не са достатъчно 
качествени, им изигра лоша шега. Без 
инвестиции в нови технологии е трудно да 
си конкурентоспособен. Евтино могат да 
продават китайците. Нашата фирма никога 
не е била конкурент на българскитепоиз-
водители, нашите машини винаги са били 
по - скъпи. Моето мнение е, че български-
ят производител не пожела да се промени 
с времето и залагаше само на евтиния 
продукт, който да бъде правен със стари 
технологии. Азиатските производители 
доказаха, че един продукт освен да бъде 
евтин, може да бъде и на приемливо тех-
нологично ниво. Те отстъпват в техноло-
гично ниво на запада, но бързо наваксват 
и много бързо се учат. Нашите български 
колеги не можаха да се адаптират към 
променящата се пазарна действителност. 
Естествено, че има проблеми в полити-
ческата обстановка в световен мащаб, 
защото основните им пазари бяха Украйна 
и Русия. Европа застарява и основните 
пазари се изместват към Азия и Индия, 
това е един регион, който ще се развива и 
ще става все по конкурентен. Хубавото е, 
че сме близо до този регион, лошото е, че 
те стават все по конкурентоспособни. Ако 
нашите производители не се променят в 
технологично отношение ще им става все 
по трудно.
- Какво бихте казали в заключение на 
нашия разговор? Какви са тенденциите 
за развитие на бранша?
Пазарът, особено в България, не може да се 
разтяга до безкрайност, той има определен 
капацитет, който никога няма да може да 
бъде надхвърлен. Ако ние не го разберем 
ще бъде лошо за нас. Схемата за провал е 
много проста: тази година аз ще продавам 
на себестойност, другата година колегата 
ще направи същото и в крайна сметка 
всички ще фалираме. Докато ние самите не 

разберем, че има строги пазарни принципи 
и една норма на печалба, под която не бива 
да се рабати, под която освен, ченяма да 
можем да се развиваме, но няма и да оце-
леем.Това е вредно и за държавата, защото 
няма да има как да си платим данъците,  До 
момента, в който не променим собственият 
си манталитет, на всяка цена да победим 
конкуренцията, не виждам нищо положи-
телно. Самите ние имаме една поредица 
от доста големи проекти, които очакваме 
да стартират догодина, надяваме се, че в 
една здравословна конкурентна среда-
ще можем да спечелим. Настроени сме 
положително по отношение развитието 
на пазара, като си даваме сметка, че 
капацитетът му е ограничен и не може 
да бъде надхвърлен. Най-доброто от 
развитието на пазарната ситуация у нас е, 
че болшинството от некоректните фирми 
изчезват или се преструктурират, клиен-
тите им осъзнаха, че са били подвеждани. 
Признавам, че многократно сме губили 
сделки, защото винаги сме били почтени с 
потребителите. Губили сме сделки, защо-
то винаги сме се ръководили от интере-
сите на клиентите и винаги сме се старали 
с тези, които искат да работят с нас, да 
имаме дългосрочно партньорство. Смя-
там, че почтеността към клиента е най – 
правилният подход за развитие на нашата 
фирма. Ние сме малка държава и в крайна 
сметка винаги се разбира истината „ на 
лъжата краката са къси ” – както се твърди 
в нашия фолклор. Много харесвам нашето 
народно творчество, защото истините в 
него не са случайни и са отражение на на-
шия манталитет и обрисува самите нас. Ако 
не сме почтени и коректни един към друг 
и се опитваме постоянно да се надлъгваме, 
никога няма да може да постигнем успех и 
стандарта и начина на работа на западноев-
ропейските фирми. Пазарът има все още на 
къде да се развива и ще бъде развиван от 
честните и почтени фирми.

www.gothi-bg.com
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– Г-жо Маринова, какви са впeчатле-
нията Ви от изложението ЕМО 2015?
ЕМО е една изключително голяма и 
интересна изложба. Тази година изло-
жението се проведе в Милано. Органи-
зацията беше перфектна. Изложбените 
зали бяха много добре подредени, щан-
довете бяха чудесно аранжирани, беше 
отделено внимание и на най-малкият 
детайл, дори и пропускателният режим 
беше перфектен. Най – интересното е, 
че фирмите от отделните браншове бяха 
събрани на едно място. Малки щандове 
почти нямаше, всички останали бяха 
огромни от по 200 - 300 кв.м. и пове-
че, с многоброен персонал и красиво 
подредени. Посетителят можеше да 
добие реална представа за показаните 
продукти. Наясно съм, че на един такъв 
панаир се участва за престиж. Успях 
да разгледам една много малка част от 
изложението, но беше много впечатля-
ващо. Щандът на Гюринг беше огромен, 
колегите от Италия се бяха постарали 
много, за да създадат всички удобства. 
Фирмата се представляваше от около 

ЕМО 2015  
С ПЕРФЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Разговор с Милена Маринова, Управител на Гюринг България ЕООД

сто души. Доктор Гюринг, който тази го-
дина навърши осемдесет години, също 
уважи изложбата и неговото присъст-
вие показа още веднъж стабилността 
на семейната фирма Гюринг. Бях много 
приятно изненадана от това, че имаше 
доста българи на панаира. 
Изложбата ЕМО се провежда веднъж на 
две години, през 2015 г. беше в Милано, 
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следващите две издания ще бъдат в 
Хановер, а след шест години - отново в 
Милано.  Има много какво да се види на 
подобно изложение. 

- Защо според Вас нашите изложби не 
могат да достигнат нивото на голе-
мите световни изложения?
 За съжаление това е така. Убедена съм, 
че когато искаме ние можем да напра-
вим и да организираме добре подобни 
мероприятия. Проблемът според мен е, 
че няма желание. Пловдивският панаир 
не е това, което трябва да бъде, нито 
като организация, нито като реклама. 
На мен панаирите са ми болна тема, 
защото аз съм  участвала в тях от 
студентските си години, става дума за 
годините преди деветдесетте. Докато 
работих в Интерпред сме провеждали 
и Пролетен и Есенен панаир, участваше 
целият екип. В онези години посетите-
лите, бяха толкова много, че не дости-
гаха местата за паркиране и трудно се 
влизаше в изложението. Всички палати 
бяха пълни с изложители. Вярно е, че и 
условията и времената бяха различни. 
Нямаше достатъчно информация, и 
едно такова изложение даваше въз-
можност на специалистите да получат 
подробна информация за новостите в 
различните области. Нямаше Интернет. 
Но в такъв формат този панаир не може 
да просъществува днес. Вече има много 
по - лесни възможности за достъп до 
информация. Има начин да се направи 
интересен панаирът, но вероятно няма 
желание. Затова редовно участвам на 
MachTech & InnoTech, за мен като вид 
организация, като смисъл на меропри-

ятието е по - значимо от Пловдивския 
панаир, най - вече защото е специализи-
рана изложба. 

- През ноември имахте интересно 
събитие, разкажете ни малко за него?
Проведохме в завода на ВСК Кентавър 
в Дряново семинар на тема: Инстру-
ментално стопанство. Мероприятието 
беше успешно, събраха се и доста хора. 
Темата в момента е много актуална и 
интересна. Беше комбинирано и с раз-
глеждане на завода на ВСК Кентавър. Те 
разполагат, както с наши инструментал-
ни шкафове, така и с такива на фирма 
Кенаметал, имат и изградена нова сис-
тема в централния си склад. Клиентите 
получиха информация от първа ръка. 

- Какви са плановете Ви за следваща-
та година? 
Ще участваме на изложбата MachTech 
& InnoTech в Интер експо център. Това 
е традиция за нас и е нашето официал-
но представяне на българския пазар. 
Планираме да проведем различни 
семинари и презентации в зависимост 
от потребностите на клиентите. Идеята 
ми е да покажем на потребителите 
тенденциите в развитието на нашите 
продукти. Предвиждаме и в края на 
годината едно по- голямо мероприятие, 
с което да отбележим десет годишнина-
та от създаването на Гюринг България 
ЕООД. Надявам се на активна подкрепа 
от страна на нашите колеги и клиенти в 
тези начинания и пожелавам на всички 
много здраве, късмет и една успешна 
Нова 2016 година!



ИНОВАТИВНИ
ПРОДУКТИ
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От месец декември 2014г. стартира про-
изводството и предлагането на познатите 
досега мотокари от сериите:
- Рекорд R1S  с товароподемност  1,5-2,0t
- Рекорд R2Е с товароподемност 2,5-5t,
 - Рекорд R2S R с товароподемност 4-5t,
но вече използващи за гориво сгъстен 
природен газ – CNG.
 Основната причина за използването 
на CNG е, че той е по-чисто гориво по 
отношение на отделяните газове. Но 
чистотата не е единствения аспект, който 
дава преимущества и ползи на потреби-
телите. Един двигател, работещ с CNG е 
много чист и замърсяването му с масло 
е сведено до минимум. CNG-горивото 
изгаря много по-добре в двигателя и те-
оретично това води до възможността за 
доставка на моторни превозни средства 
със “запечатан (уплътнен) за определено 
време двигател”. Износването на двигате-
лите се намалява до два пъти, срокът на 
ползване на маслата се удължава до 1,5 
пъти, годността на свещите се увеличава 
с 50 %.
 Природният газ предлага на потреби-
телите и редица други ползи – цените са 
изключително стабилни и резервите са 
далеч по-големи от тези на всяко друго 

„БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД 
ПУСНА НА ПАЗАРА

МОТОКАРИ ИЗПОЛЗВАЩИ ПРИРОДЕН ГАЗ
ИСКАР продължава да разширява своя съществуващ ред от продукти, които 

оставиха много ярки следи в глобалната металообработваща индустрия. Новата 
ISCAR IQ кампания представя няколко нови иновативни линии инструменти.

гориво. 
 
Техническите особености на мотока-
рите с природен газ се характеризират 
със следните аспекти:

Безопасност 
- Бутилката за сгъстения природен газ е 
изключително здрав, монолитен цилин-
дър, разчетен да издържа налягания над  
250 atm, при който на практика се елими-
нира възможността за разрушаване . 
- Вместимост на бутилката –  обикновено 
се използват 40 l  или 60 l. Според това-
роподемността на мотокара се използват 
една или две бутилки.
- Към задължителната комплектация на 
газовата уредба е включен манометър, 
показващ действителното налягане в 
резервоара във всеки един момент от 
експлоатацията на машината.
- Също така важни елементи от тази 
уредба са регулаторът на налягане и 
соленоидният вентил, гарантиращи  без-
опасността при работа.
Често задаван въпрос е: Няма ли да се 
получи загуба на мощност на двигателя, 
използващ за гориво CNG ? 
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Теоретично се предполага загуба от 5-7% 
от чистата мощност на двигателя. Опитът 
на каростроителите, ползващи индустри-
ални двигатели, работещи с природен 
газ, показва, че няма  забележима загуба 
на мощност.

Съставът на природния газ CNG
 - Смес от въглевороди – 95% метан, 
оттам и идва името, широко разпростра-
нено в потреблението.
 - Оставащите проценти 
са – от етан, пропан и 
бутан и др. газове.
 CNG – означава сгъстен 
природен газ.
 LPG – означава втечнен 
нефтен газ.

Зареждането с природен 
газ
Съвременната тенден-
ция е технологията за 
бързо пълнене – включ-
ваща използването на 
компресори за бързо 
пълнене, банки за 
съхранение на газ и 

каскадни устройства за поемане на газа 
от хранилището.
Пълненето става за 4 до 5 min при празен 
резервоар.
Съществуват и портативни устройства за 
пълнене – бавно пълнене за около 6-8 h, 
през което се пълнят 4-5 газови бутилки.
Предлагат се и специализирани теренни 
мотокари с товароподемност 4 – 5 тона 
използващи това екологично гориво, за 
които нашето списание подробно писа в 
ноемврииския си брой. Основно машини-
те се предлагат и продават в страни от ЕС 
като Чехия, Полша, Румъния и др., където 
има силно развита инфраструктура по 
отношение на газоснабдяването. Очаква 
се повишен интерес към тези кари и на 
нашия пазар.
За ваша информация на сайта на фирмата 
ни www.balkancar-record.com можете да се 
запознаете подробно с  пълните техниче-
ски характеристики на мотокарите, рабо-
тещи с природен газ, които предлагаме.

Р-Л ТО инж. Г. Вълков  
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Повишаващите се изисквания за 
производството на още по-малки и 
по-точни детайли, често произвежда-
ни от трудно обработваеми материа-
ли, поставят на изпитание изобрета-
телността на световните производи-
тели на металорежещи инструменти.
Вследствие високите изисквания, 
поставени към по-малките режещи 
инструменти, R&D отделът на ИСКАР 
разшири своята група от доказани 
режещи инструменти със серии от 
ефективни модификации, за да разре-
ши ефикасното обработване на малки 
детайли. 

ИСКАР ПРЕДСТАВЯ 
ГОЛЕМИ ИДЕИ

ЗА МАЛКИ ИНСТРУМЕНТИ

В местата, където реконструкцията на 
съществуващите инструменти не би 
довело до оптимални решиния, R&D 
отделът на ИСКАР създаде група от 
уникални, високо ефективни малки 
режещи инструменти. Чрез използва-
нето на подходящ основен материал 
и нови покрития, уникални режещи 
геометрии и сигурни закрепващи 
системи ИСКАР създаде поредица 
от иновативни режещи решиния, 
посветени на широка гама от малки 
инструменти.  

фиг.1 фиг.2
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Нови инструменти на ИСКАР за 
канали и струговане с уникален 
страничен закрепващ механизъм
ИСКАР представя новата инструмен-
тална група  GEHSR/L-SL за швейцар-
ски тип машини и машини за болтове. 
Новите инструменти са подобрена 
версия на съществуващите GEHSR/L с 
болтово закрепване и/ти./фиг.1/
Новата система позволява сигурно 
закрепване на пластините, посред-
ством затягащия ключ от всяка 
свободна страна на държача. След 
активирането на закрепващия болт 
от едната страна, отвора от другата 
страна се затваря, за да не се запълва 
със стружки.
GEHSR/L-SL инструментите са налич-
ни с размери на държача 10, 12 и 16 
мм., носещи пластини GEPI и GEMI с 
различни геометрии и дебелини от 
2.2 до 3.2 мм.

Обикновено, когато струговаме мал-
ки детайли се използват леки режими 
и затова не е необходима използва-
нето на по-големи пластини. По-къ-
сата глава на държачите осигурява 
по-висока стабилност и подобрява 
стабилността на обработката, разре-
шавайки по-високи режими и води до 
по-добра повърхност.
Когато се използват съществуващите 
инструменти на ИСКАР или на пове-
чето други призводители, за смяната 
на пластините държачите трябва да 
се снемат от машините. Новите ин-
струменти позволяват тази смяна без 
сваляне на държача!
В допълнение на горното и налично 
в същите размери, ИСКАР предлага 
GHSR\L-JHP-SL вариант с охлаждане 
при високо налягане. Новият ин-
струмент има 3 независими входа 
за охлаждащия флуид за различни 

машинни кофигурации.

SWISSCUT INNOVAL увеличава ефи-
касността и намалява складовите 
разходи
ИСКАР подобрява своята SWISSCUT 
линия. Новите пластини се отлича-
ват с нова овална форма на отвора, 
позволяваща две главни подобрения. 
При съществуващите на ИСКАР и 
всички еквиваленти на конкурентите 
различните държачи и пластини са 
със задно или предно закрепване. До-
като в новите, подобрени SWISSCUT 
INNOVAL един и същ държач има 
възможност за закрепване на пласти-
ната от двете посоки (предна и задна). 
/виж фиг.2/
Новата система SWISSCUT INNOVAL 
използва един специален болт,с кой-
то може да се оперира от двете стра-
ни на държача, разрешаващ смяната 
на пластината без махането на болта.
При държачите на повечето конку-
рентни фирми закрепващия болт 
трябва изцяло да се махне,когато се 
сменя пластината, при което лесно 
може да падне и да се изгуби.
Новата линия намалява видовете ин-
струменти наполовина и складовите 
разходи също.

PICCOACE – Точност, Стабилност и 
Гъвкавост – Една Печеливша Ком-
бинация
Растящите изисквания за висока точ-
ност и увеличена гъвкавост  в закреп-
ването вдъхновява ИСКАР да развие 
една напредничава нова линия от 
PICCO държачи. PICCOACE серията 
се отличава с уникална патентована 
закрепваща система, която установя-
ва нови стандарти за три много важни 
свойства: точност, стабилност и гъв-
кавост на закрепване. /виж фиг.3/фиг.2
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 Новата PICCOACE система съдържа 
два главни компонента – здраво 
тяло и ексцентрична ‘шапка’. Когато 
‘шапката’ се завива посредством 
ключа, ексцентрика движи специален 
затварящ клин, който упражнява на-
лягане върху пластината и я притиска 
сигурно в прецизна позиция. 
Бързото действие на PICCOACE и 
много сигурната зокрепваща систе-
ма спестява време, когато сменяме 
пластината, осигурява стабилна 
смяна и гарантира  екстремно висока 
закрепваща повторяемост в рамките 
на  0.005 мм.

Голямото разнообразие на швейцар-
ски тип машини увеличи изисквания-
та за мултиорентирано закрепване. В 
противовес ИСКАР PICCOACE пред-
лага висококачествано, универсал-
но решение, което е подходящо за 
всички типове швейцарски машини, 
даващо възможност на операторите 
да монтират и сменят пластини във 
всяка желана позиция.

Ново челно PICCOCUT изработване 
на канали с възможност за охлаж-
дане
Новата PICCOCUT линия за челни 
канали.
PICCOCUT има подсилена геометрия, 
която помага за ефикасно челно 
правене на канали и е налична в 3, 4 
и 5 мм. широчина за дълбочини до 40 
мм. и минимален диаметър от 16 мм. /
виж.фиг.4/

Монолитните ножове имат два отвора 
за охлаждане, които доставят охлаж-
дащата течност до режещия ръб.Ко-
гато се използва високо налягане /до 
100 бара/, стружките са малки и лесно 
се изкарват вън от канала.Други 
предимства, доставяни от PICCOCUT 
с охлаждане са чувствително увели-
чаване трайността на инструмента и 
подобряване качеството на повърх-
ността.
Новите PICCO инструменти са налич-
ни в сорта IC1008 с PVD покритие, 

фиг.3
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което е подходящо за обработки 
при широк диапозон на скорости и 
материали. 

Разширената линия на ИСКАР 
MINCUT
Продължавайки глобалния успех на 
ИСКАР линията MINCUT за челни ка-
нали, ИСКАР разшири обхвата на при-
ложението й с представяне на плас-
тини за вътрешни канали, подрязване 
и резби, и монолитни твърдосплавни 
държачи./виж фиг.5/

MIGR 8 пластини за плитки вътрешни 
канали са налични от 0.5 до 2 мм. ши-
рочина, с прав режещ ръб и с пълен 
радиус.
MIGR 8 пластини за 45-градусово 
врязване, с пълен радиус, са налични 
от 1 до 2 мм. широчина.
MITR 8-MT пластини за вътрешна 
резба, частичен профил, стъпка от 
0.75 до 2 мм. и 10 мм. минимален 
диаметър.
Всички нови пластини са направени 
от сорт IC908 PVD покритие,които 
могат да бъдат използвани за много 
разнообразни материали и режими. 
Пластините M..R 8..са с болтово зак-
репване в дълъг джоб на MIFHR ...дър-
жачи - много стабилно закрепване /в 
процес на патентоване/.Потокът на 
отнеманите стружки е непрекъсваем, 
а  държачите имат вътрешен канал 
за охлаждане,насочен към режещия 
ръб.
MIFHR 8SC-8-8-SRK е нов монолитен 
държач с диаметър 8 мм.и може 
да бъде използван също така с MG 
PCO...-6-8 държачи и PICCO пластини.

 „Струговане“ – Ефективност пре-
върната в рентабилност
За да улесни разстъргването на малки 

диаметри ИСКАР разшири обхвата на 
това приложение с нови инструменти 
с положителни и отрицателни ъгли на 
рязане, стоманени и твърдосплавни 
държачи и нови, малък размер пла-
стини. Всеки от новите инструменти 
има канали за охлаждане, насочващи 
струята към режещия ръб.
Новите инструменти носят нови, 
положителни, /едностранни/ шлифо-
вани EPGT и CCGT пластини.
EPGT има 75-градусова геометрия 
за минимален диаметър от 4.5 мм. 
и CCGT с 80-градусова геометрия за 
мин.диаметър от 5.0 мм. Държачите 
са с опашки с диаметри от 4 до 7 мм./
виж фиг.6/

Инструментите за отрицателни /
двустранни/ пластини с минимален 
диаметър 12 мм. носят шлифовани 
WNGP и DNGP пластини.
WNGP има 80-градусова геометрия 
за минимален диаметър от 12 мм. и 
DNGP с 55-градусова геометрия за 
мин.диаметър от 13 мм. Държачите се 
предлагат  с опашки от 10 до 20 мм. 
Новите положителни едностранни 
шлифовани пластини EPGT 03X1 могат 
да се използват за 4.5 мм. минимален 
диаметър на отвора, а CCGT 04T1 – за 
5 мм. 
И двете геометрии са налични с нова-
та геометрия F1P, специално за супер 
финишни операции. 
Новите отрицателни, двустранни, 
шлифовани пластини за минима-
лен диаметър 12 мм., WNGP 0403 и 
DNGP 0703 с F2P и F2M геометрии за 
стомана и съответно за неръждаема 
стомана бяха създадени за обработка 
на отвори със средни диаметри .

Пробиване с печалба с SUMOCHAM
ИСКАР разшири своята популярна 
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SUMOCHAM линия с представянето 
на две главни нови иновации.
Първата – революционна геометрия 
на пробивната глава,отличаваща се с 
вдлъбнат режещ ръб и чувствително 
повишена възможност за самоцен-
троване на свредлото. Новата HPC-IQ 

пробивна глава използва свредло с 
дължина до 12xD , без нужда от пило-
тен отвор и е в наличност за диаме-
три от 8 до 25.7 мм. през 0.1 мм./виж 
фиг.7/

Новата пробивна глава чувствително 
намалява разходите чрез скъсяване 
времето на машинния цикъл и броя 
на необходимите инструменти.
Втората иновация на SUMOCHAM е 
разширение на приложението с доба-
вяне на плоскодънна пробивна глава.
Новата плоскодънна глава има озна-
чение FCP и е за пробиване на стома-
нени компоненти от групата на ISO P. 
Пробиването с FCP пластини постига 
почти равно дъно на отвора.
Направена от IC908 TiAIN PVD сорт, 
FCP главата може да бъде монтирана 
на всяко SUMOCHAM свредло, което 
има подходящия размер на леглото 
и препоръчаните режими за FCP са 
същите като тези за ICP пластините.

За повече информация:  www.iscar.com

фиг.5

фиг.6 фиг.7
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ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ  
НА ИНСТРУМЕНТИТЕ В ЦЕХА

WinTool е всеобхватно специализирано решение, което дава възможност за 
прозрачна организация на инструментите в производства с CNC машини. С Win-
Tool, вашите процеси ще бъдат опростени, подредени и абсолютно свободни от 
грешки. Цялата информация за инструменти, приспособления и свързани с тях 
ресурси се съхранява, управлява и ползва посредством централна база данни и 
ясно структурирани приложения в определени категории като данни, чертежи 
или 3D графика.
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Контрол върху инструменталното 
стопанство
•  Гарантиране на достъп до всички на-

лични във фирмата инструменти
•  Намиране на всички варианти и разме-

ри на инструмента
•  Лесно създаване на точен и акуратен 

план за настройка на инструмента
•  Автоматично генерира прецизен 3D 

модел за симулации
•  Обобщаване и анализ на инструмента и 

настройките

Ползи
•  Цялата информация за инструмента е 

винаги актуална и налична на момента
•  Данните се въвеждат веднъж и се съх-

раняват централизирано
•  Прозрачност и ред чрез стандар-

тизация на описанията, моделите и 
отчетите

•  Управлявано ползване на инструменти 
води до оптимизация и редуциране на 
наличностите

•  WinTool е нужен за централизирано 
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организиране и управление на инстру-
ментите

 В сърцето на WinTool е неговият базов 
пакет. Той включва база данни и по-
требителски настройки за управление 
на инструменти, приспособления и 
измервателна екипировка. Тази прове-
рена, лесна за инсталиране и ползване 
инструментална библиотека предлага 
пълен набор функции за бързо въвежда-
не на данните на производителя, както и 
възможности за автоматизация на сгло-
бяването на инструментите и генерира-
не на инструкции за сглобяване.
Работещите в планирането, програмира-
нето и производството могат да намерят 
нужните ресурси лесно и да ги ползват с 
увереност.
Когато е интегриран с фирмената ERP 
система, WinTool предоставя ценна ин-
формация за инструментите и приспосо-
бленията в производството, в подкрепа 
на точното изчисляване на производ-
ствената себестойност.
Интеграцията на WinTool с най-раз-
пространените CAM решения (NX CAM, 
Delcam, Esprit и други) позволява гене-
рирането на ефективни управляващи 
програми за CNC машини, с оптимал-
ните инструменти и приспособления, 
налични в инструменталните складове 
на производството.

Библиотека с инструменти
•  Лесно създаване на собствена библио-

тека инструменти.
•  Импортиране каталози на производи-

тели.
•  Сглобяване на инструменти,създаване 

на указания и инструкции.
•  Архив на режими на рязане.
•  Безплатен модул за преглед и разпе-

чатване.
•  Сървърно лицензиране и управление 

правата на потребители.
•  Работи с терминални сървъри
•  Работи с SQLServer (или Access)

Графичен интерфейс
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•  DXF-генератор за инструменти и дър-
жачи

•  Интерактивно графично сглобяване с 
измерване

•  3D контур-генератор
•  3D модел-генератор за STLи STEP 

формати.
•  CAD система за дефиниране на стан-

дартни инструменти

Опции заразширяване на базовия-
модул
•  Контрол на инструменталните данни
•  Стандартни CAM интерфейси.
•  NC файлмениджър (CNC Архив)
Допълващите модули на WinTool Shop 
решават различни задачи по подготов-
ката на CNC производството по лесен 
и ефективен начин. Дублирането на 
инструменти по машините и шкафове-
те се управлява прозрачно и гъвкаво. 
Залага се на прецизна и навременна 
доставка на консумативи. Ефективността 
на процеса се подобрява допълнително 
при свързване на WinToolс ERP системи, 
разпределителни и складови системи, 
баркодчетци и устройства за извън 
машинна настройка на инструменти.

Типични приложения
•  Доставка на точнитеконсумативи в 

точния момент
•  Управлява ефективно дублиране на 

инструменти
•  Автоматизира настройки, заприходя-

ване и поръчки
•  Подходящ за фирми с централизирана 

настройка и управление на инстру-
ментите

Ползи за потребителя
•  Редуцира драстично времето за на-

стройка на машините
•  Лесно проследява наличните инстру-

менти и моментното им местополо-
жение

•  Прави заявки на база точните данни за 
налични инструменти

•  Прави отчети за използването и ана-
лиз за бракуване

•  Контролира варианти на инструменти-
те и минималните заготовки

Модули, опция по желание
•  Модул Логистика. Контрол на на-

личностите и автоматични заявки. 
Заприходява, отписва, прехвърля или 
променя инструменти към съответни-
те потребители и складове. Контрол, 
анализ и оптимизация на подбора и 
ползването на инструменти. Поддържа 
работа с баркодове

•  Модул Процеси. Управлява информа-
ция за дублирането на инструменти по 
машините, шкафовете и склада. Пре-
смята нужните по машините инстру-
менти при работа по няколко поръчки

•  Модул Интерфейси. Стандартен интер-
фейс за извънмашинна настройка за 
прехвърляне на размери на инстру-
мента и инструкции. ERP трансфер на 
данни, бройки и изисквания. Контрол 
на складови системи. Интеграция за 
данни от външни системи към WinTool

Подробна информация за WinTool мо-
жете да намерите на www.spacecad.bg



73

И
Н

О
ВА

Ц
И

И

Интегрирани индивидуални системи за 
решаването на общи задачи
Както и при природните модели, така 
и мравките BionicANTs работят заедно 
спазвайки определени правила. Те 
комуникират помежду си и съгласуват 
движенията и действията си. Така мравки-
роботи демонстрират как автономни, 
индивидуални обекти могат заедно да 
разрешат сложна задача, работейки като 
една свързана в мрежа система.

Най-новите методи и технологии за 
производство
Груповото поведение на мравките-роботи  

не е единствената забележителност. 
Методът им за производство също 
е уникален. Лазерно синтерованите 
компоненти са украсени с видими 
проводници, изработени с 3D MIT 
технология. Така не само се извършва 
електрическата функционалност, но им се 
придава и уникален дизайн.  

За задвижванията в краката Festo използва 
добрите характеристики на пиезо 
технологията. Използваните огъващи се 
актуатори могат да бъдат управлявани 
бързо и прецизно, консумират малко 
енергия и не изискват много място.

BIONICANTS – 
СЪВМЕСТЕНО ПОВЕДЕНИЕ  

БАЗИРАНО НА ПРИРОДНИЯ МОДЕЛ НА 
МРАВКИТЕ
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JUNGHEIRICH СПЕЧЕЛИ 
НАГРАДА

В КАТЕГОРИЯТА „МАШИНИ С  
ПРОТИВОТЕЖЕСТ С ТОВАРОПОДЕМНОСТ  

ДО 3,5 ТОНА“ НА INTERNATIONAL FORKLIFT 
TRUCK OF THE YEAR /IFOY/ 2015

На специална церемония в Мюнхен през месец май 2015 г. бяха обявени официално 
победителите в различните категории преминали през тестовете с най-висок 
резултат. В категорията „Машини с противотежест с товароподемност до 3,5 
тона“ журито определи като победител машината EFG S30s на Jungheinrich.
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Ключовият фактор в реше-
нието на журито е изцяло 
промененото работното 
място за оператора с множе-
ство иновации. Jungheinrich 
мисли в перспектива, когато 
разработва новата EFG S30s, 
заяви журито, като доба-
ви, че това е една машина 
изключително ергономична 
с предсказуемо управление, 
което предлага комфортна 
работа. Журито нарича EFG 
S30s перфектен и многофунк-
ционален за масовия пазар, с 
ергономично и интелигентно 
проектирано работно място, 
което отговаря на нуждите 
на новото поколение на 
водачите. Лесната и авто-
матична функция за смяна 
на батерията и концепция-
та“PureEnergy“ позволяват 
работа на две смени без да е 
необходимо да смените батерията, кое-
то е допълнителна иновативна характе-
ристика, която не е била приложена по 
такъв систематичен начин преди.
Jungheinrich въведе преработената EFG 
S серия миналата година. Подобно на 
машините с горивни двигатели моде-
лите в S гамата, също са оборудвани с 
увеличено разстояние на центъра на 
тежестта (600 мм вместо 500 мм) и раз-
полагат с подсилено шаси и оси, така 
че да могат да се справят с по-тежки 
товари. Поради това EFG S30s е изклю-
чително подходящ за тежкотоварните 
операции в тесни пространства.
Просторната кабина на новия EFG е 
лесно достъпна и благодарение на осо-
бено тънката кормилна колона, която 
при необходимост може да се настрой-
ва по височина и наклон. Jungheinrich е 

разработила изцяло нова концепция за 
хидравличните функции и управление-
то им е интегрирано в новия подлакът-
ник. Лостовете за управление са ерго-
номични и както левият (за повдигане, 
сваляне, накланяне), така и десният 
лост са многофункционални. Също така 
лесно се оперира и с новия превключ-
вател за управление на посоката.
Под подлакътника има допълнително 
отделение за багаж, което увеличава 
опциите за водача за съхранение на не-
обходими вещи.  Кабината е оборудва-
на с USB изход за зареждане. Основната 
информация като примерно режимът 
на каране, състоянието на акумулатори-
те и позицията на колелата е показана 
на съвременен добре осветен дисплей, 
който също е нов. Видимостта от каби-
ната на този електрокар е впечатлява-
ща. Колоните са тънки и интелигентно 
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разположени. Мачтата е новоразрабо-
тена и независимо от много пълното 
й оборудване, видимостта през нея е 
отлична.
Тестваният EFG S30s е оборудван и с 
електрически задвижвана система за 
смяна на акумулаторите, която улесня-
ва изключително много подменянето 
им.  Чрез бутон, разположен в задната 
част на кабината на водача, се задей-
ства релса, която се изнася встрани от 
машината и комплектът акумулатори се 
плъзва по нея. 
В IFOY теста EFG S30s постига над сред-
ните резултати за производителност 
в режим 5. Продуктивността му в еко-
режима 3 е под средната, но машината 
използва значително по-малко енергия 
в този режим. Този електрокар демон-

стрира впечатляваща стабилност при 
завои с висока скорост и водачът може 
отлично да предвиди реакцията. Като 
цяло – много добра стабилност, много 
лесен за маневриране и много добър за 
водача.
EFG S30s е снабден с множество 
иновативни характеристики, които са 
комбинирани така, че резултатът да е 
много добра машина с противотежест. 
Енергийната ефективност на модела 
и добрата производителност, добавят 
още точки в плюс при избора на подхо-
дяща машина.

Информацията ни е предоставена от 
г-н Валери Петрунов, Търговски дирек-
тор на „ГОТИ“ ООД.
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Parker Hannifin, глобалният лидер в 
областта на технологиите, техниче-
ските решения и разработката на 
системите за задвижване и управле-
ние на процеси в индустрията, пред-
стави новата серия хидравлични 
маркучи GlobalCore, която включва 
пет размера хидравлични маркуча 
и две серии фитинги за тях, с което 
значително намалява инженеринга и 
сложността в процеса на подръжка 
на хидравличните системи. Parker 
GlobalCore е първата по рода си фа-
милия хидравлични маркучи на па-
зара предлагаща пълна продуктова 
гама, която покрива всички най-чес-
то използвани работни налягания в 
хидравличните системи, работещи 
при постоянно налягане.

 
Разработени да покриват всички 
най-често използвани работни 
налягания в хидравличните системи  
хидравличните маркучи от фами-
лията GlobalCore са разработени 
в съответствие с изискванията на 
международния стандарт ISO 18752 
и са тествани при двойно по-високи 
стойности на параметрите посочени 
в стандарта.
При използване на маркучите от 
фамилията Parker GlobalCore в хи-
дравлични системи, работещи при 
сурови работни условия и наличие 
на високи пулсации на налягането 
в тях, дългият живот и безотказната 
работа са гарантирани. 

НОВИЯТ PARKER  
GLOBALCORE

РЕШЕНИЕ ЗА ХИДРАВЛИЧЕН МАРКУЧ С ДЪЛЪГ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ

НАМАЛЯВА ИНЖЕНЕРИНГА В РАБОТАТА И 
СЛОЖНОСТТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ

Пет размера хидравлични маркуча и две серии фитинги за тях покриват всички 
основни  приложения в хидравличните инсталации, с които оперират Клиентите
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GlobalCore е унифицирана система, 
която предлага хидравлични мар-
кучи проектирани в съответствие 
със спецификацията на ISO 18752, 
която е разработена въз основа на 
начина на подбор и използване на 
хидравличните маркучи от клиен-
тите -  по клас на налягане, а не по 
конструкция. GlobalCore разширява 
гамата от хидравличните маркучи 
на Parker покриващи стандарта ISO 
18752 и дава варианти за използва-
нето им при най-критичните работ-
ни налягания ( от 21,0 MPa (3,000 psi) 
до 42,0 MPa (6,000 psi)) и размери (от 
-4 до -32).
Parker GlobalCore се произвеждат в 
заводите на Parker Hannifin, пози-
ционирани в най-важните точки от 
света – Европа, Северна Америка и 
Азия – при експлоатацията на мар-
кучите в хидравличните системи, те 
работят безотказно независимо от 
това къде са били произведени или 
се използват в момента.
Системата GlobalCore е оптимално 
опростена. Включените в нея само 
пет размера хидравлични маркуча 
ще улеснят проектантите и спе-
циалистите по поддръжка, които 
да могат лесно и бързо да избират 
подходящия размер хидравличен 
маркуч за съответното работно 
налягане.
Подборът на подходящи фитинги е 
още по-опростен, сведен е до избор 
между две серии 43/48 и 77. Изборът 

се прави в зависимост от размера на 
хидравличния маркуч и работното 
налягане в системата.
Иновативната конструкция на 
хидравличните маркучите на Parker 
позволява намаляване наполовина 
на радиуса на огъване в сравнение 
с обикновен хидравличен маркуч, 
което улеснява в голяма степен 
монтажа и увеличава областите на 
приложението им.
Фамилията хидравлични маркучи 
GlobalCore е съвместима с оборуд-
ването на Parker  за запресоване 
на хидравлични маркучи Parkrimp. 
Системата е разработена с No-Skive 
технологията на Parker за монтаж 
без пристъргване на повърхностите 
и външно покритие максимално 
устойчиво на абразивно износване, 
което осигурява на потребителите 
по-малко аварии и време за престой 
и по-дълги интервали между подмя-
ната на маркучите. 
Повече информация за фамилията 
хидравлични маркучи GlobalCore, 
можете да намерите на www.
parkerglobalcore.com.

За Паркър Ханифин
С годишен оборот от продажби 
над $ 13 мл щ.д., Паркър Ханифин e 
световен диверсифициран произво-
дител и лидер в областта на техно-
логиите, техническите решения и 
разработката на системите за зад-
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вижване и управление на процеси в 
индустрията. Паркър непрекъснато 
създава, усъвършенства и внедрява 
модерни прецизни инженерингови 
решения за различни приложения 
- от  мобилната техника, всякакви 
индустриални приложения и се 
стигне до космическите технологии. 
С близо стогодишна история, ком-
панията днес присъства директно в 
над 50 страни по света и има около 
58 000 служители. За последните 58 
години Паркър постоянно увеличава 
изплащаните дивиденти на собстве-
ниците на акции, което я поставя в 
топ 5 на рекордите на S&P 500 index, 
за дългосрочно функциониращи 
компании с постоянно увеличаван 
дивидент към собствениците на ак-
ции. За повече информация можете 
да посетите интернет страницата на 
компанията www.parker.com или ин-
формационната страница за инвес-

титорите www.phstock.com.

За контакти:

Търговското предсавителство на 
Паркър за България

Гр. София 1301, ул Позитано №9, бл 
1, вх, Б, ет 2, офис №3.

Инж. Даниел Кузманов

Тел: +359 888 765 455

Факс: +359 2 980 13 44

е-mail:daniel.kouzmanov@parker.com

www.parker.com

Видеоматериал: https://www.youtube.
com/watch?v=yL3dXCyHPZs

Източник на снимковия материал: 
Parker Hannifin
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SCHAEFFLER  
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА СУПЕР ПРЕЦИЗНИ ЛАГЕРИ
Новото безплатно приложение от 
Schaeffler - „Precision Desk“, включва 
услуги за супер прецизните търкаля-
щи и линейни лагери. Това приложе-
ние може да се използва от мобилни 
устройства с Android, iOS и Windows 
и подпомага техниците и инженерите 
при избора на лагери и монтирането 
им. Иновативност на приложението е 
възможността за проверка автентич-
ността на лагерите, които са снабдени 
с матричен баркод. За целта е дос-
татъчно да се сканира този матри-
чен баркод върху лагера или върху 
опаковката му. Така всеки потребител 
чрез прочитането на матричния 
баркод може да използва всички-
те възможности на приложението, 
независимо дали е със смартфон или 
таблет. В процес на разработка е и уеб 
базираното приложение, чрез което 

ще е възможно използването му от 
нормален компютър със свързано 
ръчно сканиращо устройство.
За клиентите на Schaeffler приложе-
нието ще предлага възможност да 
следят складовите си наличности и да 
повишават качеството на монтаж чрез 
ефикасно комплектоване на лагери 
с валове или съответно с отвори. 
Достъп до каталожни, продуктови 
информации или директен достъп 
до Schaeffler библиотеката също са 
възможни през приложението. 
Първоначално приложението ще бъде 
достъпно на английски и немски език. 
Можете да го изтеглите от: http://www.
schaeffler.com/content.schaeffler.com/
en/press_area/mediathek/apps/apps.jsp

www.schaeffler.bg
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Металообработващите машини поставят 
високи изисквания към прецизността 
и здравината на използваните линейни 
системи. Това се отнася както за носе-
щите, така и за спомагателните оси за 
зареждане и разтоварване на детайли, 
смяна на инструмента и поддръжка. С 
обновеното си портфолио от системи за 
линейни задвижвания Rexroth подкрепя 
развитието на ориентираната към при-
ложението автоматизация. Линейните 
направляващи и задвижвания гарантират 
висока издръжливост и прецизност на 
системата в съчетание с оптимална защи-
та срещу стружки и отлична устойчивост 
на химически агенти (охлаждащи флуиди 
и др.)

Според актуални данни от бранша, про-
изводителите в сектор машиностроене 
понастоящем предлагат от 70 до 90% от 
машините си с интегрирана автоматиза-
ция. С нарастването на мрежовата свър-
заност в производството се очаква този 
процент допълнително да нарасне. Така 

смяната на инструменталната екипиров-
ка и зареждането/разтоварването на де-
тайли се превръщат във водеща фокусна 
точка. “С богатата си гама линейни оси за 
движение и електромеханични цилиндри 
Rexroth покрива широк спектър от при-
ложения в областта, свързани с работа с 
детайли с най-различни размери и тегло 
и транспортирането им на разстояния 
от няколко милиметра до десет метра”, 
споделят от Бюро за Развитие Техника.

Моделите линейни модули CKK/CKR и 
MKK/MKR са гъвкаво решение за смяна 
на инструменти или зареждане/разто-
варване на детайли. Те представляват 
сачмени релсови направляващи с висока 
здравина и устойчивост на вибрации. 
Корпусът на осите е изработен от алу-
миний и е снабден с уплътняваща лента, 
която защитава интегрираните механич-
ни елементи от стружките и охлаждащия 
флуид. Достъпни са версии със СВД 
(сачмено-винтова двойка) монтаж или 
зъбчата ремъчна предавка в зависимост 

BOSCH REXROTH 
ПРЕДСТАВИ НОВИ 

ЛИНЕЙНИ СИСТЕМИ
ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА 

МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ
Bosch Rexroth разшири портфолиото си от готови за инсталиране системи за 
линейно движение, подходящи за приложения в машиностроенето, съобщиха от 
Бюро за Развитие Техника, основен търговски партньор и сертифициран сервизен 
център на компанията у нас. Актуалните предложения на Рексрот включват нови 
модели електромеханични цилиндри и линейни оси.
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от изискванията на приложението към 
динамика и точност. За по-лесна под-
дръжка, направляващите разполагат с 
функция за едновременно смазване на 
двете страни на модулите. 

Новият модел електромеханичен цилин-
дър от Rexroth може да бъде използван за 
приложения, в които са налице постъпа-
телни или въртеливи движения. При него 
гъвкавостта и енергийната ефективност 
на електрическата задвижваща техно-
логия и свободното позициониране са 
съчетани с предимствата на компактните 
цилиндри. Потребителите разполагат 
с възможността свободно да задават 
стойности на различни параметри, като 
сила, позиция и скорост, и гъвкаво да ги 
адаптират към нови приложения по вся-
ко време. В допълнение, с новия дизайн 
на зоните за смазка е възможно интегри-
рането на електромеханичните цилиндри 

и в системи с централно смазване. 

Rexroth предлага цялостни системи 
за линейно задвижване във версии с 
механично асемблиране или завършени 
направляващи системи с различни мото-
ри и задвижващи контролери. “Дългого-
дишното партньорство на компанията с 
производителите на металообработващи 
машини помага на Rexroth да е винаги 
наясно с актуалните специфични изиск-
вания (например при уплътняващите 
технологии) и да разработва персонали-
зирани варианти на линейните системи. 
Компанията предлага и специално проек-
тирани решения със стабилна стоманена 
конструкция на линейните модули за 
работа с особено тежки детайли, като е 
внедрила в различни производства мно-
гоосни направляващи системи за детайли 
с тегло до 300 кг, допълват от БР Техника.
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PARKER HANNIFIN, 
СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР В ОБЛАСТТА НА 
ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ!

PARKER HANNIFIN (Паркър) е фирма 
с почти 100 годишна история. От 
създаването си през 1918 година 
в Кливланд, щата Охайо, Паркър 
непрестанно създава, усъвършен-
ства и внедрява технологии, модер-
ни технически решения и системи 
във вички сектори на индустията. С 
оборот от $13 миларда US долара, 
Паркър се е утвърдил като световен 
лидер в областта на задвижването и 
управлението на процеси във всички 
индустриални приложения. Фирмата 
разработва и предлага прецизни 
ноу-хау инженерингови решения за 
самолетостроене и космонавтика, 
енергетика, тежка индустрия, мобил-
ни машини и техника, фармацефтич-
ни производства, производства на 
храни и напитки, и т.н.

Паркър е структурирана и развива 
дейността си в седем основни техно-

логични направления
- самолетостроене, въздухоплаване 
и космически програми;
- електромеханика;
- филтриращи системи и елементи;
- пренос и съхранение на флуиди и 
газове;
- хидравлични системи и елементи;
- пневматични системи и елементи;
- уплътнителни системи и екранира-
не;

Паркър има открити търговски 
офиси и представителства в над 100 
страни по света, в които работят над 
60,000 служители. Фирмата работи 
и обслужва директно над 50,000 
клиента. Дистрибуторската мрежа е 
изградена от над 160,000 дистрибу-
тора в цял свят. Разнообразието на 
продуктовото портфолио на Паркър 
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то намират приложение във всички 
сектори на индустрията. За послед-
ните 60 години Паркър постоанно 
увеличава изплащаните дивиденти 
на акционерите си, което я поставя в 
топ 5 на рекордите на S&P 500 index, 
за дългосрочно функциониращи 
компании с постоянно увеличаван 
дивидент към собствениците на 
акции. 

За да гарантира на партньорите си 
най-доброто качество на продуктите 
и услугите си, Паркър непрекъснато 
развива фирмената си структура, 
процесите и продуктовото портфо-
лио и в паралел с това придобива 
собствеността на фирми, произвеж-
дащи нишови продукти и системи.
Основните характеристики на 
бизнеса на Паркър, които ни разгра-
ничават от останалите участници на 
пазара, а така също са и предпостав-
ка за дългасрочния ни успех, са
- бизнес стратегията на Пракър „Win 
Strategy“, саздадена и внедрена през 
2001 г.; 
- Печеливша фирмена култура и 
етика;
- Клиенти, които ценим;
- Отдадени на работата служители;
- Ангажирани лидери.
Основният фокус в дейността на 

фирмата е върху нуждите на клиен-
тите. Целта е да достигне най-бързо 
и най-близо до клиента за да може да 
му предостави решенията, които са 
най-ефективни за неговото конкрет-
но приложение. Политиката на фир-
мата е да предоставя на партньорите 
си комплексно решение, а не само 
отделни компоненти или елементи 
от него.Чрез разработка и внедрява-
не на системни решения и условия 
за повишаване на производител-
ността, ефективността и дохоността 
на партньорите си, Паркър създава 
условия за едно по-ясно и енергиино 
ефективно бъдеще за всички. 
За развитието на бизнеса си, а така 
също и за да осигури възможно 
най-добото обслужване на клиентите 
си по цял свят, Паркър е възприел 
бизнес модел, които се основава на 
добре изградена и развита дистри-
буторска мрежа и директно обслуж-
ване на глобални и локални ключови 
клиенти (ОЕМ). 

В световен мащаб приблизително 
пловината от оборота на фирмата се 
реализира през дистрибутори. Пора-
ди тази причина Паркър отделя голя-
мо внимание и усилия в изграждане 
на добре развита мрежа от местни 
фирми дистрибутори във всяка дър-
жава. Подборът на фирми, потенци-
ални дистрибутори се извършва на 
база на дейността им, като се цели 



85

КО
Н

СУ
Л

ТА
Н

ТС
КА

 И
  С

ЕР
ТИ

Ф
И

КА
Ц

И
О

Н
Н

А
 Д

ЕЙ
Н

О
СТпродуктите, за които те ще бъдат 

оторизирани да представляват, да 
бъдат свързани с основния им биз-
нес. По този начин се гарантира, че 
тези продукти ще бъдат бързо усвое-
ни от дистрибутора. Това е най-крят-
кия път до крайния потребител на 
пазара. За да гарантира успеха на 
дистрибуторите си и за да могат 
да предлагат по най-добрия начин 
продуктите на Паръкър на клиентите 
си, Паркър обучава партньорите си 
да познават отлично спецификите на 
продуктите и тяхното приложение. 

В България Паркър присъства от 
началото на 2013 г. с отриването 
на търговско представителство в 
София. Основнният фокус в дей-
ността на фирмата ще бъде върху 
успешното изграждане и развитие 
в България на ефективно работеща 
дистрибуторска мрежа. За момента 
Паркър има 10 ефективно работещи 
дистрибутора в България. Целта е 
да бъдат над 20. В момента стартира 
програма за подбор на нови фирми, 
потенциални дистрибутори.

С инвестицията си в България, Пар-
кър категорично заявява потенциа-
ла, които е регистрирал в страната 
ни за развитие на бизнеса си! Това 
е много добър атестат за България, 
който може да послужи като пример 
за много други световни техноло-

гични лидери да последват добрия 
пример на Паркър и преоткрият въз-
можностите, предлагани от България 
за тяхното бъдещо развитие. 
Присъствието в България на фирми 
като Паркър, които са носители на 
новото и на прогреса, е една ста-
билна платформа за гарантиране 
на успешното бъдеще развитие на 
страната. Като резултат от това Бъл-
гария ще има възможност да развива 
икономиката и индустрията си и по 
този начин да стане привлекателно 
място за младите хора, за да виждат 
и планират бъдещите си развитие и 
живот тук в България. 

За повече информация можете да 
посетите интернет страницата на 
компанията www.parker.com или ин-
формационната страница за инвес-
титори  www.phstock.com.

За контакти:
Търговското предсавителство на 
Паркър за България
Гр. София 1301, ул Позитано №9, 
бл 1, вх, Б, ет 2, офис №3.
Инж. Даниел Кузманов
Тел: +359 888 765 455
Факс: +359 2 980 13 44
е-mail:daniel.kouzmanov@parker.com
www.parker.com
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Адрес:
1797, София, бул. „Климент Охридски” № 8, 
бл. 3 на ТУСофия, офис 3221
Телефон              02/ 965 25 74
Телефон/Факс     02/ 965 25 74
email              cadlab@tusofia.bg 
                                 http://www.3clab.com 
Ръководител: 
доц. др инж. Георги Тодоров
За контакти: 
тел.: 02/965 25 74; email : gdt@tusofia.bg
Година на основаване: 
1990 г.
Брой служители:
Екипът на Лабораторията включва трима 
доктори, изявени специалисти в областа 
на CAD/CAM/CAE, и седем дипломирани 
магистри.
Дейност:          
За своите клиенти и партьори, екипът на 
лабораторията осигурява инженеринг 
и консултации при развитие и усъвър
шен  стване на нови продукти, тяхното 
про    тотипиране и индустриализиране, с 
цел бързо и ефективно реализиране на 
нови идеи и съкращаване на времето за 
достигане до пазара. 
Дейността ни включва концепиране, проек
тиране, моделиране, инженерни анализи и 
оптимизация, прототипиране и създаване 
на интерактивна техническа документация, 
както и повишаване на професионалната 
квалификация в областта на CAD/CAM/
CAE технологиите. Лабораторията успеш но 
участва, като партньор на фирми и пре
дпри ятия, в подготовката и изпъл не ни ето на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АТЛАС ТЕХНИК ЕООД ATLAS TECHNIK LTD.
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

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

BULGARIAN 
BUSINESS SYSTEMS Ltd.

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

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

БУЛАВТО АД BULAVTO PLC
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

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

БУЛТРАФ ООД BULTRAF LTD.
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Адрес:
5800, Плевен, Гривишко шосе №6
Телефон              +359 64 882 111
Телефон/Факс     +359 64 882 117
email:              office@vaphydro.bg
www.vaphydro.bg
Ръководител: 
Ваньо Минев
За контакти: 
Васил Влайчев
Година на основаване: 
2001 г.
Дейност:          
Конструиране, производство, монтаж, 
супервизия и следпродажбено обслужване 
на пълно водноенергетично оборудване, 
затвори и запорни съоръжения; 
производство на големи заваръчни 
и механично обработени метални 
конструкции.
Продукти: 
Водни турбини, клапи, шибъри, затвори, 
заваръчни конструкции, механично 
обработени конструкции. 
Партньорство: 
ВАПРЕС ЕООД, ВАП Продакшън ЕООД, ВАП 
Сервиз ЕООД

Address:
5800, Pleven, 6, Grivishko shose
phone:      +359 64 882 111
fax:             +359 64 882 117
email:  office@vaphydro.bg
www.vaphydro.bg  
Executive: 
Vanyo Minev
Contacts: 
Vasil Vlaychev
Established: 
2001 
Scope of activity:          
Design, manufacturing, installation, supervi
sion and after sales services for turnkey 
hydropower equipment, gates and valves; 
manufacturing of heavy welded and machined 
structures.
Products: 
Hydraulic turbines, gates, valves, welded struc
tures, machined structures.
Business partnership: 
VAPRESS, VAP Production, VAP Service

VAP HYDROВАП ХИДРО ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
5800, Плевен, „Гривишко шосе” № 6
Телефон:              064 887208
Телефон/Факс:    064 800140
GSM              0889 224276
email:              office@vapress.bg
www.vapress.bg
Ръководител: 
Емил Илиев
За контакти: 
Веселин Тотев
Година на основаване: 
2002 г.
Дейност:          
Инженеринг и доставка на пресово 
оборудване. 
Продукти: 
Ексцентър преси, хидравлични преси, 
машини за преработка на биомаса, 
пресконтейнери.

Address:
5800, Pleven, 6, Grivishko shose
Phone:  +359 64 887208
Fax:         +359 64 800140
GSM:      +359 889 224276
email:    office@vapress.bg
www.vapress.bg 
Executive: 
Emil Iliev
Contacts: 
 Veselin Totev
Established: 
2002 
Scope of activity:          
Engineering and manufacturing of cold stamp
ing equipment. 
Products: 
Eccentric presses, hydraulic presses, biomass 
machine utilization, waste paper.

ВАПРЕС  ЕООД VAPRESS
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Адрес:
9009, Варна, Ивац 12
Телефон              052/981802
Телефон/Факс     052/730420
GSM:                       088/9228224
email:              Ivan.stamboliev@vde.com
www.vde.com
Ръководител: 
Иван Стамболиев
За контакти: 
Иван Стамболиев
Година на основаване: 
1893 / 2007 г.
Дейност:          
Сертифициране и изпитване на изделия 
от електротехническата промишленост, 
електро уреди и компоненти.

Address:
9009, Varna, 12 Ivac Str.
phone:      +359 52/981802
fax:             +359 52/730420
GSM:          +359 88/9228224
email:  Ivan.stamboliev@vde.com
www.vde.com
Executive: 
Ivan Stamboliev
Contacts: 
Ivan Stamboliev
Established: 
1893 / 2007 
Scope of activity:          
Testing and certification of electrical and 
electronic products for household and industry 
applications.

VDE INSTITUTE, 
Branch Balkans

VDE ИНСТИТУТ, 
Представителство Балкани
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
4002, Пловдив, „Силистра” № 42
Телефон:              032 637166
Телефон/Факс:    032 637165
GSM              0888 910 788
email:              weldtronic@abv.bg
http://www.weldtronic.eu
Ръководител: 
Иван Дошев
За контакти: 
Николай Пейчев
Година на основаване: 
1995 г.
Дейност:          
Производство и ремонт на заваръчна 
техника. Внедряване и сервиз на 
роботизирани заваръчни системи(над 35бр. 
в България). Производство на манипулатори 
и приспособления за заваряване. 
Газокислородно и плазмено рязане на 
детайли от листова стомана. 
Партньорство:: 
CARL CLOOS Schweisstechnik GmbHGermany.

Address:
4002, Plovdiv, Bulgaria, Silistra 42
Phone:  +359 32 637166
Fax:         +359 32 637165
GSM:      +359 888 910 788
email:    weldtronic@abv.bg
http://www.weldtronic.eu
Executive: 
Ivan Doshev
Contacts: 
Nikolay Peytchev
Established: 
1995 
Scope of activity:          
Manufacture and repair of welding equipment. 
Implementation and service of robotic welding 
systems (over 35 In Bulgaria). Production of 
handles and fittings for welding. Oxygen and 
plasma cutting of pieces of sheet steel . 
Business partnership: 
CARL CLOOS Schweisstechnik GmbHGermany.

„УЕЛДТРОНИК” ООД WELDTRONIC LTD
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Адрес:
4003, Пловдив, Пл. Антон Чехов 3
Телефон       032/ 945 459, 960 011, 960 012
email:       office@viaexpo.com
www.viaexpo.com
Ръководител: 
Майя Кръстева
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
Организиране на изложби и конференции; 
изграждане,  дизайн и обзавеждане на 
щандове.
Продукти: 
 Международен конгрес и изложба за 
енер  гийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници за Югоизточна Европа. 
Стратегически партньор  Германия, Фокус
страна  Италия. Дата на провеждане: 1416 
април 2010, София.
 Разумно използване на енергията и водата 
за опазване на Планетата   международна 
конференция и изложба за енергийна ефек
тивност, управление на водните ресур си и 
отпадъците, рециклиране. Дата на про веж
дане:  35 юни 2010, София. 
Партньорство: 
EPIA (Европейска асоциация за фотоволтаич
на индустрия), COGEN Europe (Европейска 
асоциация за промоция на когенерацията), 
Bayern Innovativ, ACORE (Американски съ вет 
за възобновяема енергия),  EGEC (Евро
пейски съвет за геотермална енергия), 
ESTIF (Европейска асоциация за слънчева и 
термална енергия)  и др

Address:
4003, Plovdiv, 3 Anton Chehov Sq.
phone:     +359 32/ 945 459, 960 011, 960 012
email: office@viaexpo.com
www.viaexpo.com  
Executive: 
Ms. Maya Krasteva
Contacts: 
Ms. Maya Krasteva
Established: 
1992 
Scope of activity:          
Organizing exhibitions and conferences, build
ing design and furnishing of stands.
Products: 
 Energy Efficiency and Renewable Energy 
Sources  6th  International Congress and 
Exhibition for SouthEast Europe.  Germany  
Strategic Partner, Italy  Country in Focus  Date: 
14–16 April 2010, Sofia, Bulgaria
 SAVE Energy, SAVE Water, SAVE the Planet – 
1st International Conference and Exhibition for 
Energy Efficiency, Water & Sewage Technolo
gies, and Waste Management & Recycling. 
Date: 35 June 2010, Sofia, Bulgaria.
Business partnership: 
EPIA (European Photovoltaic Industry Associa
tion), COGEN Europe (the European Association 
for the Promotion of Cogeneration), Bayern 
Innovativ, ACORE (The American Council on Re
newable Energy),  EGEC (European Geothermal 
Energy Council), ESTIF (European Solar Thermal 
Industry Federation), etc

VIA EXPO LTD.ВИА ЕКСПО ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1407, София, Др Борис Вълчев №20
Телефон:              +359 2 862 42 17
Телефон/Факс:    +359 2 862 42 13  
                                  +359 2 962 56 70
GSM:               +359 885 828 912
email:              office@vdinternational.com
www.vdinternational.com
Ръководител: 
Вержиния Данаилова
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Внос и дистрибуция на индустриални стоки за 
първо вграждане и за ремонтна дейност. 
Продукти: 
Уплътнения, металообработващи, 
металорежещи и монтажни инструменти, 
дозиращи помпи, епоксидни смоли за 
ремонт, специални високотемпературни 
смазочни материали, тефлонови заготовки 
и др.
Партньорство: 
SIMRIT, Walter, Wikus, Dress, Stahlwille, SERA, 
DEVCON, OKS.

Address:
1407, Sofia, 20 Dr. Boris Valchev Str.
Phone:  +359 2 862 42 17
Fax:         +359 2 862 42 13  
                +359 2 962 56 70
GSM:      +359 885 828 912
email:    office@vdinternational.com
www.vdinternational.com 
Executive: 
Verzinia Danailova
Established: 
1990 
Scope of activity:          
EImport and distribution of industrial goods for 
first incorporation and repair. 
Products: 
Gaskets, machine tools and assembly, metering 
pumps, epoxy repair, special hightemperature 
lubricants, Teflon blanks, etc..
Business partnership: 
SIMRIT, Walter, Wikus, Dress, Stahlwille, SERA, 
DEVCON, OKS.

В И Д 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД V&D INTERNATIONAL LTD.
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„ВК-КОНВЕРТ”ООД “VC- CONVERT”LTD

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

Ръководител:
Маргарита Александрова-Управител

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

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

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

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

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

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“ ООД работи 
с лицензирани специализирани софтуерни 
програми и предлага високо качествени 
оригинални резервни части. От 2008г. „ГОТИ“ 
ООД е сертифицирана съгласно изискванията на 
стандарта ISO 9001.

Представител на немската марка HOPPECKE 
за България, „ГОТИ“ 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“ ООД също 
предлага пълно сервизно обслужване и 
оригинални резервни части.
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„ГОТИ“ ООД GOTHI LTD.

Като официален представител на марката 
STABAU за България, предлагаме 
специализирани прикачни вилични 
съоръжения, ротационни устройства, 
кламери, странични изравнители и други.

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

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

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

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

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

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

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

Executivе:
Stoyan Petrunov

Contacts:
0878 33 22 11

Established:
1997

Staff:
30

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

As exclusive representative for Bulgaria of DULEVO 
INTERNATIONAL company offers sales and full 
service of cleaning machines DULEVO, supply and 
installation of original spare parts. Service teams 
hold certificates for completed training with the 
manufacturer of the equipment, which testifies the 
high quality of the repairs offered to the customers.
As exclusive representative for Bulgaria of the 
German brand HUBTEX, we offer trucks with load ca-
pacity from 1.5 to 80 tons. For large-sized and bulky 
goods; stackers with electric drive with capacity 
from 1.5 to 50 tons, designed for universal handling 
of long loads, metal sheets, wooden logs, rolls and 
cylinders, oversized pallets and others. Available 
with control system for tight spaces and for outdoor 
and indoor applications. For the equipment with the 
brand HUBTEX, GOTHI Ltd. also offers full service and 
original spare parts.
As official representative of the brand STABAU for 
Bulgaria we offer specialized fork attachments, rota-
ry equipment, paper clips, and other side equalizers.
As representative of CARER, we offer specialized 
high tonnage electric forklifts. The application of the 
CARER machines is in almost all areas due to the flex-
ibility in their creation: from wide pallet of the wood 
industry to the specific requirements of the market 
for fruit and vegetables, large rolls of paper, steel and 
aluminum, ports unloading of cargo containers etc.
Representative of Dutch Company TERBERG, 
specialized in the production of terminal tow trucks 
for ports and airports, wide range of forklift trucks 
with the possibility to be attached to lorries under 
the brand KingLifter. Forklifts KingLifter of TERBERG 
offer flexibility and reliability - can load and unload 
lorries without the need to look for a lifting machine 
for each load and unload work, more supplies for - 
less time. It is possible to attach KingLifter models to 
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different lorries, do not have to manually load and 
unload, have a very good maneuverability and you 
are not dependent by the presence of equipment for 
loading - unloading at the customer`s premises.

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

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

Company relation
Jungheinrich AG (Germany), HOPPECKE (Germany), 
HUBTEX GmbH&Co. KG (Germany), STABAU  (Germa-
ny),  DULEVO INTERNATIONAL (Italy), Carer Slr (Italy), 
Terberg (The Netherlands)
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Адрес:
1592, София, „Източна Тангента” 100
Телефон       02 49 22 200
Факс:                02 49 22 201
email:       bulgaria@grundfos.com
www.grundfos.bg
Ръководител: 
Ленко Георгиев
За контакти:
02 49 22 200
Година на основаване: 
1999 г.
Дейност:          
Производство и търговия на помпи и 
помпено оборудване.
Представяне на нови високотехнологични 
решения и нововъведения в областта 
с особен акцент върху икономията на 
енергия, възобновяемите енергийни 
източници и опазване на околната среда. 
Продукти: 
Центробежни помпи в областта на: 
 Отоплението; 
 Климатизацията; 
 Домашното водоснабдяване; 
 Преноса на дренажни, отпадни и фекални води; 
 Водоснабдяване от подпочвени води и 
кладенци; 
 Помпи и помпени системи за нагнетяване; 
 Дозиращи помпи и системи за дезинфекция; 
 Санитарни помпи за хранителновкусовата 
промишленост; 
 Противопожарни помпи и помпени систе ми

Address:
4003, Plovdiv, 3 Anton Chehov Sq.
phone:     +359 2 49 22 200
Fax:            +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.com
www.grundfos.bg  
Executive: 
Lenko Georgiev
Contacts: 
+359 2 49 22 200
Established: 
1999 
Scope of activity:          
Production and trade of pumps and pump 
equipment
Presentation of hightechnology solutions and 
innovations in the field of pumps and pumping 
systems, placing special emphasis upon the 
Energy savings, using of alternative energy 
sources and Environmental care. 
Building a Distribution network in Bulgaria.
Products: 
Centrifugal pumps for: 
 Heating; 
 Air conditioning; 
 Domestic water supply; 
 Transfer of draining, sewage and waste water; 
 Water supply from ground wells; 
 Pumps and pumping systems for pressure 
boosting;  
 Dosing pumps and disinfection systems; 
 Sanitary pumps; 
 Firefighting pumps and pumping systems.

GRUNDFOS BULGARIA EOODГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9004, Варна, Васил Априлов 13
Телефон:              052/63 41 82;69 99 55
Телефон/Факс:    052/69 99 56
GSM:               0888/306 104; 0887/59 11 24
email:              todorov_rumen@abv.bg
www.darubg.com
Ръководител: 
Румен Тодоров
Година на основаване: 
1993 г.
Дейност:          
Внос от Германия на: металорежещи, 
измервателни и ръчни инструменти, 
заваръчна  техника и соларни маски, 
повдигателни инструменти, индустриални 
лепила и металпластици, специални 
греси, смазочноохлаждащи течности, 
индустриални миещи препарати за детайли, 
машини и ръце,  инженерни пластмаси, 
отрезни ленти и дискове.
Партньорство: 
SPIRAL, KEMPPI, VOGEL, BASS, YALE.

Address:
9004, Varna, 13 Vasil Aprilov Str.
Phone:  +359 52/63 41 82;69 99 55
Fax:         +359 52/69 99 56
GSM:      +359 888/306 104; 0887/59 11 24
email:    todorov_rumen@abv.bg
www.darubg.com 
Executive: 
Rumen Todorov
Established: 
1993 
Scope of activity:          
Import from Germany : cutting, measuring and 
hand tools, welding equipment and solar masks, 
lifting tools, industrial adhesives and metalplas
titsi, special greases, detergents for industrial 
parts, machinery and hands, engineering plas
tics, cutting ribbons and discs.
Business partnership: 
SPIRAL, KEMPPI, VOGEL, BASS, YALE.

ДАРУ ЕООД DARU LTD.
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Адрес:
1592, София, Ул. Източна тангента 94, 
Терминал DHL Freight
Телефон        02 970 80 10
Факс:                02 970 80 55
email:       Dhlfreight.bg@dhl.com
www.dhl.bg
Ръководител: 
Калоян Стефанов
За контакти:
+359 2 970 80 49
Година на основаване: 
1997 г.
Дейност:          
Сухопътен транспорт и спедиция. 
Продукти: 
 DHL EUROCONNECT  транспорт на 
групажни пратки, 

 DHL EUROLINE  транспорт на частични и 
цели товари, 

 DHL EURONET – индивидулани решения и 
дизайн за цялостни транспортни нужди

Address:
1592, Sofia, 94, Iztochna tangenta Str,, Termi
nal DHL Freight
phone:     +359 2 970 80 10
Fax:            +359 2 970 80 55
email: Dhlfreight.bg@dhl.com
www.dhl.bg
Executive: 
Kaloyan Stefanov
Contacts: 
+359 2 970 80 49
Established: 
1997 
Scope of activity:          
Road transport and freight forwarding.
Products: 
 DHL EUROCONNECT  transportation of 
groupage shipments, 

 DHL EUROLINE  transportation of part and 
full truck loads, 

 DHL EURONET  individual solutions for overall 
transportation needs.

DHL FREIGHTDHL FREIGHT
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
18000, гр. Бургас, Ул. Александровска 69, ет.1
Телефон       056/843101
Факс:                056/843101
email:       selenatur@mail.orbitel.bg, 
post@dynamics.ru
www.dynamics.ru
Ръководител: 
Владимир Николаевич Костюков
За контакти:
Татьяна Атанасова  представителство в 
България
Година на основаване: 
1991 г.
Дейност:          
Разработва и внедрява решения за безо
пас на, ресурсоспестяваща експлоатация 
на обо рудването в непрекъснатите про из 
водства, основаваща се на познава не то на 
фактическото му техническо със то яние с 
помощта системите за авто ма тична ви бро
ди агностика и комплексен мо ни то ринг на 
оборудването КОМПАКС, предоставяща на 
мениджмънта реал на кар тина на състо
янието на производ стве ното обо руд ва не. 
Прилагането на Тех нологи ята дава про зрач
ност на процесите за упра вление, оси  гурява 
икономически ефек тивна безо пасност и 
увеличава капи тализа цията на предприятието. 
Продукти: 
 Стационарни системи за мониторинг и 
диагностика КОМПАКС®, 
 КОМПАКС®КСА, 
 портативни системи Compacsmicro, 
 стен дови системи за контрол на качеството 
на ре монта.

Address:
8000, Burgas, 69 Aleksandrovska str
phone:     +359 56/843101
Fax:            +359 56/843101
email: selenatur@mail.orbitel.bg, 
post@dynamics.ru
www.dynamics.ru
Executive: 
Vladimir Kostykov
Contacts: 
Tatiana Atanasova – Bulgarian representative 
office
Established: 
1991 
Scope of activity:          
Develops and commissions solutions for safe, 
energysaving equipment operation in continu
ous process industries, based on the knowledge 
of equipment’s actual current state, using 
COMPACS  Systems for automatic vibrodiag
nostics and complex monitoring of equipment, 
providing the management with an objective 
realtime view of the operation equipment 
state. The application of the technology allows 
for transparency of the basic production funds 
control, provides a costeffective safety and 
increases the capitalization of the enterprise.
Products: 
 COMPACS® stationary monitoring systems
 COMPACS®  control alarm systems, 
 portable  Compacsmicro systems
 quality of repairs control stand systems
all connected into one diagnostic network 
Compacsnet®,

SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
CENTER DYNAMICS - 

Bulgarian representative office

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР 
“ДИНАМИКА” - 

Представителство в България
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Адрес:
4000, Пловдив, „Георги Комитата” 6
Телефон:              032/643395
Телефон/Факс:    032/643395
email:              office@electrogroup07.com
www.electrogroup07.com

Ръководител: 
Величко Минов, Костадин Василев
Година на основаване: 
2007 г.
Дейност:          
Асемблиране и окомплектоване на 
шкафове за управление и контрол на 
електрически уредби, релейни и командни 
табла, табла за сигнализация, силови табла, 
главни разпределителни табла, етажни и 
апартаментни табла.
 Монтаж на електрически съоръжения ниско 
и средно напрежение и табла.
 Полагане и подсъединяване на кабели  
силови и контролни, монтиране на кабелни 
глави, муфи, накрайници, подсъединяване на 
плътни и многожични жила, ошиноване.
 Извършване на структурно окабеляване 
 полагане и подсъединяване на кабели, 
монтиране на накрайници, аранжиране на 
комуникационни шкафове.
 Монтаж на осветителни, силови, телефонни, 
пожароизвестителни инсталации; 
осветителни тела, разклонителни кутии, 
ключове, контакти.
 Монтаж на системи за аварийно 
електрозахранване  дизелгенератори, UPS, 
акумулаторни батерии, токоизправители, 
инвертори.

Address:
4000, Plovdiv,  6 „Georgi Komitata” Str.
Phone:  +359 32/643395
Fax:         +359 32/643395
email:    office@electrogroup07.com
www.electrogroup07.com
 
Executive: 
Velichko Minov, Kostadin Vasilev
Established: 
2007 
Scope of activity:          
Electrical low and medium voltage, CCTV, fire 
alarm systems, access control, lighting systems.

ЕЛЕКТРОГРУП – 07 ООД ELECTROGROUP - 07 LTD.
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9300, Добрич, Бул.Добруджа №2
Телефон       058/683 897
Факс:                058/683 873
email:       elprom@elprombg.com
www.Elprombg.com
Ръководител: 
Инж.Нигохос Едуард Хубесрян 
За контакти:
058/683 897
Година на основаване: 
1967 г.
Дейност:          
Проектиране, производство и доставка:
Продукти: 
 Комплектни транформаторни подстанции  
за 6,10,20/0,4 kV, бетоновопанелен или 
моноблоков тип
 Комплектни разпределителни уредби 
CpH за присъединяване на парково 
изградени вятърни централи към 
електроразпределителната мрежа20 kV
 Едно и двусекционни Електромерни табла за 
открит и закрит монтаж
 Електрически табла : силови, командни 
и табла за управление, предназначени за 
химическата и горивна техника.
Партньорство: 
Електроразпределителните дружества , 
Марица Изток Раднево, Неохим АД

Address:
9300, Dobrich, 2, Dobrudja Bild
phone:     +359 58/683 897
Fax:            +359 58/683 873
email: elprom@elprombg.com
www.Elprombg.com
Executive: 
MSC(Eng) Nigohos Hubeserian
Contacts: 
+359 58/683 897
Established: 
1967 
Scope of activity:          
The Company realizes development production 
and supply of:
Products: 
 Complete transformer substations for 
6,10,,20/0,4 kV, concrete housepanel or mono
block type
 Complete distribution installation AV for 
intengrateing of park builded  wind power to 
the Electricity Distribution  Network 20kV
 One and twosection Elektrometer boards for 
openair and under cover assembly
 Electrical switchboards:power,command and 
switchboards for control intended  for chemical 
and fuel technics

ELPROM-ETJSCЕЛПРОМ-ЕТ АД
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Адрес:
7004, Русе, „Плиска” 124
Телефон:              +359 82 827 350; 
                                  +359 82 822 046
Телефон/Факс:    +359 82 827 352
email:              office@elsybg.com
www.elsybg.com
Ръководител: 
Венцислав Митрофанов
За контакти:
Валери Георгиев
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Инженеринг – проектиране и изграждане 
на системи за автоматично управление 
на производствени линии, машини и 
процеси. Приложен софтуер за управление. 
Дистрибутор на средства за автоматизация 
(PLC, OP), сензори, електроапаратура 
ниско напрежение. Регулируеми 
електрозадвижвания – сервозадвижвания 
и с общо предназначение. Оборудване 
за производство и обработка на тръби – 
стоманени, неръждаеми и цветни метали. 
Оборудване за индукционно нагряване и 
заваряване.
Продукти: 
Система за управление на летяща ножица, 
системи за автоматично управление на 
линия за заварени тръби, линия за надлъжен 
разкрой на ламарина. RE
Партньорство: 
ЕMOELLER, IHWT (THERMATOOL) , LENZE, 
NIVELCO, EUROMAQUINA

Address:
BG7004, Ruse, 124 Pliska str.
Phone:  +359 82 827 350; 
                +359 82 822 046
Fax:         +359 82 827 352
email:    office@elsybg.com
www.elsybg.com
Executive: 
Ventsislav Mitrofanov
Contacts: 
Valeri Georgiev
Established: 
1990 
Scope of activity:          
Engineering – Automatic control systems in 
machine building industry and chemistry – 
hardware and software.. Distribution of automa
tion products, low voltage electric equipment, 
sensors, variable speed drives. Equipment for 
manufacturing and processing tubes and pipes. 
Equipment for induction heating and welding.
Products: 
Control system of “Flying saw”, Automatic 
control systems of tube mills, slitting lines and 
others.
Business partnership: 
MOELLER, LENZE  Germany, IHWT (THERMA
TOO)  UK, NIVELCO  Hungary, EUROMAQUINA 
Spain.

ЕЛСИ ООД ELSY LTD
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9000, Варна, „Капитан Петко войвода“ 13
Телефон       052 614787, 052 741309
Факс:                052 614787, 052 741310
GSM:                 0888 997309
email:       epomp@mail.bg 
www.elektrapomp.com 
Ръководител: 
Инж. Станислав Токмакчиев 
За контакти:
Димитър Киров
Година на основаване: 
2001 г.
Дейност:          
Продажба, монтаж и ремонт на наземни и 
потопяеми помпи и ел. двигатели.
Продукти: 
Наземни и потопяеми помпи за чиста вода 
SAER Elettropompe, потопяеми помпи и 
миксери за отпадна вода Faggiolati Pumps.
Партньорство: 
Официален вносител на  SAER Elettropompe 
 Италия и Faggiolati Pumps  Италия.

Address:
9000, Varna, 13 “Kapitan Petko voivoda” str.
phone:     +359 58/683 897
Fax:            +359 58/683 873
email: elprom@elprombg.com
www.Elprombg.com
Executive: 
MSC(Eng) Stanislav Tokmakchiev
Contacts: 
Dimitar Kirov
Established: 
2001 
Scope of activity:          
TSales, installation and repair of surface and 
submersible pumps and motors.
Products: 
Pumps for clean water  SAER Elettropompe 
– Italy, submersible waste water pumps  and 
mixers Faggiolati Pumps – Italy.
Business partnership: 
Official distributor of  SAER Elettropompe S.p.A. 
 Italy and Faggiolati Pumps S.p.A.  Italy.

ELEKTRA POMP LTD.ЕЛЕКТРА ПОМП ООД
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Адрес:
1784, София, Цариградско шосе 131, АТМ 
Център, ет. 3
Телефон:              02/ 965 85 92/96
Телефон/Факс:    02/ 965 84 63
GSM:                        0889 007 236
email:              office@igolbg.com
www.igolbg.com
Ръководител: 
Ивайло Петров
За контакти:
02/ 965 95 91
Година на основаване: 
1998 г.
Дейност:          
Доставка и търговия със смазочни продукти.
Продукти: 
Масла, греси, антифриз, металообработващи 
течности.
Партньорство: 
Igol  Франция; Avia Bentelon  Германия; 
Statoil  Швеция; Quaker Chemical  САЩ; 
Imperator Raffinerie  Франция и др.

Address:
1784, Sofia, 131 Tzarigradsko shose, ATM Centre, 
fl. 3
Phone:  +359 2/ 965 85 92/96
Fax:         +359 2/ 965 84 63
GSM:        +359 889 007 236
email:    office@igolbg.com
www.igolbg.com
Executive: 
Ivaylo Petrov
Contacts: 
+359 2/ 965 95 91
Established: 
1998 
Scope of activity:          
Delivery and business with lubricants.
Products: 
Oils, greases, antifreeze, metalworking fluids.
Business partnership: 
Igol  France; Avia Bentelon  Germany; Statoil 
 Sweden; Quaker Chemical  USA; Imperator 
Raffinerie – France etc.

ЕВРОРАЛИ ООД EURORALLY LTD.
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
7500, Силистра, „Западна  промишлена зона„ 
ПК  128
Телефон:               086 823 893
Телефон/Факс:    086 820 211
GSM:                        0888 847 095
email:              Elcotechs@infotel.bg
www.elcotechbg.com
Ръководител: 
инж. Димитър Димитров
За контакти:
инж. Димитър Димитров
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
Производство на електрически разклонители 
и удължители с вградени  : детска защита, 
защита против импулсни пренапрежения 
и мълнии ( постъпващи по захранващия 
шнур, а също постъпващи и по кабелите на 
антена TV  и  LAN)  и напреженова защита, 
която се задейства при трайна промяна на 
напрежението над 260 V~ и под 190 V~.
Продукти: 
 65 модела електрически разклонители и 
удължители ,
 защити против импулсни пренапрежения и 
мълнии ,
 напреженови защити ,
 конструиране и изработване на 
инструментална екипировка.
Партньорство: 
Големите търговски вериги в Р България, 
фирма „Шакон”Белгия, фирма „Инко” 
Испания.

Address:
7500, Silistra, “Western  industrial zone” , 
PBOX 128
Phone:   +359 86 823 893
Fax:         +359 86 820 211
GSM:       +359 888 847 095
email:    Elcotechs@infotel.bg
www.elcotechbg.com
Executive: 
MSc(Eng) Dimitar Dimitrov
Contacts: 
MSc(Eng) Dimitar Dimitrov
Established: 
2000 
Scope of activity:          
Manufacturer of electrical power strips and 
extensions.
Products: 
 65 models of electrical power strips
 Surge protectors
 Voltage protectors
 tooling.
Business partnership: 
Large retail chains in Bulgaria , company 
“Chacon”Belgium ,company “Inco”Spain.

ЕЛКОТЕХ – СИНХРОН ООД ELCOTECH-SYNCHRON LTD.
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Адрес:
4400 Пазарджик, Ул. Искра 9
Телефон:              034 444548 ; 034 441751
Телефон/Факс: 034 443438 ; 034 444206
email:                   office@elhimiskra.com
www.elhimiskra.com

Ръководител: 
Инж. Георги Русков – Прокурист

За контакти:
034 444548
Година на основаване: 
1960 г.

Дейност:          
Производство на електрохимически 
източници на ток, резервни части за тях, 
търговия в страната и чужбина; научно
изследователска проектоконструкторска 
и внедрителска дейност в областта 
на електрохимическите източници на 
ток, проектиране и производство на 
инструментална екипировка.

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

Address:
4400 Pazardzhik, 9 Iskra Str.
Phone:   +359 34 444548 ; +359 34 441751
Fax:         +359 34 443438 ; +359 34 444206
email:    office@elhimiskra.com
www.elhimiskra.com

Executive: 
MSc(Eng) Georgi Ruskov

Contacts: 
+359 34 444548

Established: 
1960 

Scope of activity: 
The main activity of „Elhim  Iskra” JSC is manu
facture, sale, warranty and after sales service of a 
wide range of starter, traction, semitraction and 
stationary batteries meeting the  EN.

Products: 
Starter, traction, semitraction and stationary 
batteries.

ЕЛХИМ-ИСКРА  АД ELHIM-ISKRA JSC

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

Ръководител:
Инж. Георги Русков – Прокурист

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

Година на основаване:
1960 г.

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

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

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

Executive:
Dipl. Eng. Georgi Ruskov – Procurator 

Contacts:
Albena Dimitrova – IR Director
+35934444548

Established:
1960 

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

Products:
Starter, traction, semi-traction and stationary batteries.
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1000, София, „Ангел Кънчев” 5 Център, ет. 3
Телефон:              02/986 58 55
Телефон/Факс:    02/981 61 29
GSM:                        0889 440 320
email:              office@zandm.net
www.zandm.net
Ръководител: 
Николай Младжов
За контакти:
Цвети Матеева
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Продажба на минна,строителна и пътна 
техника и рез.части за тях;изключителен 
дилър на HitachiЯпония и Thyssen KruppFoe
rdertechnik.
Продукти: 
Едрогабаритна техника за минни,строителни 
и пътни предприятия.
Партньорство: 
HitachiЯпония; Thyssen KruppFoerdertechnik.

Address:
1000, Sofia, Angel Kunchev,5
Phone:  +359 2/986 58 55
Fax:         +359 2/981 61 29
GSM:        +359 889 440 320
email:    office@zandm.net
www.zandm.net
Executive: 
Nikolay Mladjov
Contacts: 
Tzveti Mateeva
Established: 
1990 
Scope of activity:          
Sales of mining construction and road equip
ment and parts for them.Exclusive dealer 
of HitachiJapan and Thyssen Krupp Foerd
ertechnik.
Business partnership: 
HitachiJapan,ThyssenKrupp Foerdertechnik.

ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО. Z&M PRIVATE CO.   
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Адрес:
4400, Пазарджик, Синитевска 4
Телефон       034 443477 / 990635
Факс:               034 445294 / 448302
email:       metalik@metalik.com;
marketing@metalik.com 
www.metalik.com 
Ръководител: 
Инж. Чавдар Младенов 
Инж. Ангел Тончев 
За контакти:
Енчо Чолаков
Година на основаване: 
1948 г.
Дейност:          
 Производство на металорежещи машини – 
универсални и с ЦПУ. 
 Производство на резервни части и 
чугунена отливка
 Металорежещи и металообработващи 
услуги
 Производство на оригинална 
окомплектовка.
Продукти: 
Колонни и радиални бормашини, Фрези 
с ЦПУ и Вертикални обработващи центри, 
Прецизни стругове  универсални и с ЦПУ.
Партньорство: 
Рекерман Машиненбау, Солинген Германия
Алцметал Веркцойгмашинен, Алтенмаркт 
Германия
ГДВ Веркцойгмашинен Херцогенаурах, 
Херцогенаурах Германия.

Address:
4400, Pazardjik, 4, Sinitevska str.
phone:     +359 34 443477 / 990635
Fax:            +359 34 445294 / 448302
email: metalik@metalik.com;
marketing@metalik.com 
www.metalik.com 
Executive: 
MSC(Eng) Chavdar Mladenov
MSC(Eng) Angel Tonchev
Contacts: 
Encho Cholakov
Established: 
1948 
Scope of activity:          
 Production of universal and CNC machine tools.
 Production of spare parts and cast iron
 Machining and metal cutting services
 OEM.
Business partnership:
RECKERMANN Maschinenbau GmbH, Solingen, 
Germany
“ALZMETALL Werkzeugmaschinen GmbH&Co, 
Altenmarkt, Germany
GDW Werkzeugmaschinen Herzogenaurach 
GmbH, Herzogenaurach Germany.

ZMM METALIK JSCЗММ МЕТАЛИК АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1113, София, Тинтява № 1517
Телефон       +35929629385
Факс:               +35929629385
email:       contactus@ivastech.com
www. ivastech.com
Ръководител: 
Алексей Стратев
За контакти:
Цветелина Костадинова
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
Производство на оборудване за 
повърхностен монтаж.
Продукти: 
 HBSM  машини за запояване на Луксеон 
диоди посредством HotBar
 PLM2000  Pick&Place машини с линейни 
лвигатели, “On the fly” система за 
разпознаване на компоненти и фидушал 
марки със 1.3 Мега пиксела CMOS камера 
(IEEE 1394 интерфейс) и CAN интерфейс 
 VIS6400  машини за оптическа инспекция
 СтенсилПринтери
 Лазерно изрязани стелсили за спойваща 
паста
 Пещи за спояване на печатни платки
 Термоди
 Диспенсващи системи
 Конвейрни модули.

Address:
1113, Sofia, 1517 Tintjava Str.
phone:      +35929629385
Fax:            +35929629385
email: contactus@ivastech.com
www. ivastech.com 
Executive: 
Aleksey Stratev
Contacts: 
Tsvetelina Kostadinova
Established: 
2000 
Scope of activity:          
Surface mount manufacturing solutions.
Products: 
 HBSM  HotBar Soldering machines for as
sembly and soldering of Lumiled LEDs
 PLM2000  Pick&Place machines with linear 
motors gantry, “On the fly” full Vision System 
for component and fiducial recognition  CMOS 
camera (1.3 Mpixels with IEEE 1394 interface) 
and CAN Interface
 VIS6400  Optical inspection systems
 StencilPrinters
 Laser Cuting Stencils
 Reflow Ovens
 Thermode Soldering Machines
 Dispensing systems
 Conveyor modules
 Heat sealing machines.

IVASTECH LTD.ИВАС ТЕХ ООД
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Адрес:
4002, Пловдив, Ул. „Георги Измирлиев” 61А
Телефон       +359 32 640 805
Факс:               +359 32 642 312
GSM:                +359 88 8 260 524
email:       office@isomaticcomplect.com
www.isomaticcomplect.com
Ръководител: 
Никола Атларски 
За контакти:
Венко Божков
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
Проектиране, производство и внедряване 
на технически средства и системи за 
автоматизация.
Продукти: 
 Системи за автоматизация в 
промишлеността
 Универсални и специализирани 
контролери, регулатори
 Електронни релета SSR
 Трансмитери на термодвойки, 
терморезистори
 Маломощни захранващи блокове
 Термостанции (темпериращи устройства 
за валове)
 Специализирани устройства по заявка.

Address:
4002, Plovdiv, 61A, “Georgi Izmirliev” str.
Phone:     +359 32 640 805
Fax:            +359 32 642 312
GSM:         +359 88 8 260 524
email: office@isomaticcomplect.com
www.isomaticcomplect.com 
Executive: 
Nikola Atlarski
Contacts: 
Venko Bozkov
Established: 
1992 
Scope of activity:          
Design, manufacture and put into production of 
technical equipment and automation.
Products: 
 Measurement and control systems
 Programmable controllers, regulators
 Solid State Relays SSR
 Temperature Control Unit TCW9020.

ISOMATIC COMPLECT LTDИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1000, София, „Трапезица” № 2, вх. 1, ет. 4, ап.8
Телефон       980 99 34
Факс:               868 50 64
email:       office@isacert.bg
www.isacert.bg
Ръководител: 
Димитър Запрянов
За контакти:
Димитър Запрянов
Година на основаване: 
2006 г.
Дейност:          
Сертификационни одити на производители 
на храни и продукти.
Партньорство: 
Холандия, Сърбия, Македония, Латвия, 
Турция.

Address:
1000, Sofia, 2 Trapezitsa Str.
phone:      +359 2 980 99 34
Fax:            +359 2 868 50 64
email: office@isacert.bg
www.isacert.bg 
Executive: 
Dimitar Zaprianov
Contacts: 
Dimitar Zaprianov
Established: 
2006 
Scope of activity:          
Certifications activity.
Business partnership: 
Nederland, Serbia,  Macedonia, Latvia, Turkey.

ISACERT BULGARIA LTD.ИЗАСЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
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Адрес:
1680, София, Нишава 62
Телефон       02 856 98 97
Факс:               02 856 98 97
GSM:                0889 245 916
email:       vmoskov@gmail.com
www.inexbg.eu
Ръководител: 
Веселин Москов 
За контакти:
Веселин Москов
Година на основаване: 
1997 г.
Дейност:          
Производство на зимна / лятна комунална 
техника, нестандартно оборудване, метални 
конструкции и ремонт на двигатели.
Продукти: 
Снегорини, опесъчители.

Address:
1680, Sofia, 62B Nishava str.
phone:     +359 2 856 98 97
Fax:            +359 2 856 98 97
GSM:         +359 889 245 916
email: vmoskov@gmail.com
www.inexbg.eu 
Executive: 
Vesselin Moskov
Contacts: 
Vesselin Moskov
Established: 
1997 
Scope of activity:          
Snow – removal equipment, metal construc
tions, non – standard equipment, motor 
overhaul.
Products: 
Snow ploughs, spreaders, snow  blowers.

INEX INTERNATIONAL LTD.ИНЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
6100, Казанлък, Старозагорска 1
Телефон       0431 66045
Факс:               0431 62557
GSM:                0888 202 713
email:       apostoloviscar@gmail.com
www.iscar.com
Ръководител: 
Атанас Апостолов 
За контакти:
0888 202 713
Година на основаване: 
2004 г.
Дейност:          
Продажба на металорежещи инструменти.
Продукти: 
Производител на уникални металорежещи 
инструменти за всяка технологична
операция като:
 струговане 
 фрезоване
 отрязване 
 пробиване
 разстъргване 
 правене на резби и др.

Address:
6100, Kazanlak, Starozagorska 1
Phone:     +359 431 66045
Fax:            +359 431 62557
GSM:         +359 888 202 713
email: apostoloviscar@gmail.com
www.iscar.com 
Executive: 
Atanas Apostolov
Contacts: 
+359 888 202 713
Established: 
2004 
Scope of activity:          
Distribution of metal cutting tools.
Products: 
Manufacturer of cutting tools, unique to each 
technological operation, such as: 
 Turning 
 Milling 
 cutting 
 drilling 
 boring e.t.c.

ISCAR BULGARIA LTD.ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
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ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД ORBICO BULGARIA LTD

Адрес:
1592,София, Източна Тангента 161
Телефон +359 2 4024937
Факс: +359 2 4024988
e mail:  shell.lubricants@kavenorbico.bg
www.kavenorbico.bg

Ръководител:
Александрина Маринова

За контакти:
Петя Дончева

Година на основаване:
2003 

Дейност:
Орбико България  ЕООД е Макро Дистрибутор 
на смазочни продукти Shell Lubricants 
на българския пазар. Предлага широка 
гама висококачествени греси и масла за 
разнообразни приложения – хидравлични, 
редукторни, компресорни, турбинни, 
трансмисионни, двигателни и др. 
Предоставя услугата Shell LubeAnalyst за 
мониторинг състоянието на оборудването и 
смазочните продукти

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

Партньорство:
Shell Lubricants

Address:
1592, Sofia, 161 Iztochna Tangenta str.
phone: +359 2 4024937
Fax: +359 2 4024988
e mail:  shell.lubricants@kavenorbico.bg
www.kavenorbico.bg 

Executive:
Alexandrina Marinova

Contacts:
Milen Nedev/ Maia Hadzhieva

Established:
2003 

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

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

Business partnership:
Shell Lubricants
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

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

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

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

CARBONADO LTDКАРБОНАДО-ДМ ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

 Form Fittings Ltd.   Великобритания.
Поддоставчик за :

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

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

 FORM FITTINGS Ltd.  Great Britain
Subcontactor for:

 EKER  FRANKONIA  Germany
 JETTER  France
 EPIQ, FESTO  Bulgarian branches.

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

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

KIMEX TECHNOLOGYКИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИ
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

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

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

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

KNEZIM JSKКНЕЗИМ  АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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

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

COVES LTD.КОВЕС ЕООД
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КОМИКОН ООД COMICON  LTD.   

Адрес:
София 1715, Младост 4 
Ул. “Александър Паскалев”, Битов комбинат, ет.2  
Тел./факс: 02/ 974 51 96, 974 43 24
E-mail: comicon@comicon.bg  
Web: www.comicon.bg  
Ръководител: Александър Савов 
Предмет на дейност:
Индустриална автоматизация.
Разработка и производство на ZigBee и EnOcean 
модули за безжична комуникация, гейтуеи, 
телеметрични и специализирани контролери, 
програмируеми логически контролери (PLC) и 
отдалечени I/O, интерфейс конвертори (RS232, RS485, 
RS422, current loop) и др.
R&D на хардуер, фърмуер и софтуер за индустриална 
автоматизация по задание на клиента.   
Цялостни решения за автоматизация на индустриални 
процеси и системи: проектиране от правоспособни 
проектанти, изработка на контролни табла, монтаж, 
софтуер за PLC, HMI & SCADA, ПНР.
Решения за енергиен мениджмънт и BMS.  
Телеметрични системи за безжичен контрол и 
мониторинг на отдалечени инсталации. 
Внедряване на PLC, HMI и SCADA (Schneider Electric, 
OAS, Allen Bradley, 7T, Siemens, Iconics, Kepware, Comi-
con), включително SIL3.
Проектиране, доставка и внедряване на видеостени за 
контролни зали и други приложения.
Доставка на продукти за детекция на газ и пламък за 
критични индустриални приложения.

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

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

Executive: Alexander Savov

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

Partnership with foreign companies:
HMS Industrial Networks AB - products for industrial 
communication
Eyevis GmbH – equipment for videowall systems
Detector Electronics Corporation (Det-Tronics) - fire alarm 
and gas detection systems
Huggenberger AG - physical measuring solutions
Wenglor Sensoric GmbH – optoelectronic and inductive 
sensors
Comitronic-BTI– electronic safety switches and relays
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
6000, Стара Загора, „Индустриална”
Телефон        042 600145
Факс:                042 600129
GSM:                + 359 878 842 802
email:       office@contragent.com
www.contragent.com
Ръководител: 
Инж. Станчо Пантов
За контакти:
Инж. Станчо Пантов
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Търговска дейност:
• Съоръжения и материали за производство, 
пренос и разпределение на електроенергия
• Електрообзавеждане на енергетичните 
части на промишлените предприятия. 
• Оборудване за електроенергийни обекти - 
подстанции, електропроводи, трафопостове
• Внос и износ на електрооборудване.
Производствена дейност
• Производство на електрически съоръже-
ния и електрически табла
• Производство на разединители за средно 
напрежение
• Производство на основи за високоволтови 
предпазители и др.
Инженерингова дейност
• консултантски дейности относно 
комплексно електрообзавеждане на обекти
• проектиране и изпълнение на обекти в 
електроразпределението, електропреноса, 
индустриалната автоматизация и контрол
Партньорство: 
ABB, Plymouth Rubber Company, SUDKABEL 
GmbH, CELLPACK, RITZ, BENNING GmbH, SERW 
Sedlec, WEBER AG, ERGOМ и др.

Address:
BG6000, Stara Zagora, Industrialna Str.
Phone:       +359 42 600129
Fax:             +359  42 600129
GSM:          + 359 878 842 802
email: office@contragent.com
www.contragent.com
Executive: 
MSc(Eng) Stancho Pantov
Contacts: 
MSc(Eng) Stancho Pantov
Established: 
1990
Scope of activity:          
• Delivery of electrical materials and equipment 
for all industries related to power generation, 
power transmission, electrical distribution and 
control.
• Delivery of complete equipment for electrical 
substations, transformer substations and over
head power transmission lines.
Production of:
• Switchboards
• Medium voltage disconnectors
• High voltage fuse bases
• Low voltage and medium voltage portable 
earthing devices
• Insulating sticks
• Voltage detectors.
Engineering:
Consulting, design and building of projects 
in power distribution, power transmission, 
industrial automation and control.
Business partnership:
ABB, Plymouth Rubber Company, SUDKABEL 
GmbH, CELLPACK, RITZ, BENNING GmbH, 
SERW Sedlec, WEBER AG, ERGOМ.

CONTRAGENT 35 LTD.„КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД
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Адрес:
1421, София, Орфей 19
Телефон        866 60 60
Факс:                963 42 51
GSM:                0888 26 96 62
email:       xelex@technolink.com
Ръководител: 
Тодор Стефанов
За контакти:
Тодор Стефанов
Година на основаване: 
1994 г.
Дейност:          
Внос на машини и съоръжения за 
пречиствателни станции
за отпадни води.
Продукти: 
Помпи, миксери, аерационни системи, 
решетки, въздуходувки.
Партньорство: 
ABS, MEVA, SEEPEX, PROBIG, KUBICEK, COSME.

Address:
BG6000, Stara Zagora, Industrialna Str.
Phone:       +359 2 866 60 60
Fax:             +359  2 963 42 51
GSM:          + 359 888 26 96 62
email: xelex@technolink.com
Executive: 
Todor Stefanov
Contacts: 
Todor Stefanov
Established: 
1994
Scope of activity:          
Import of machines for waste water treatment 
plants.
Products: 
Pumps, mixers, aeration systems, screens,air 
blowers.
Business partnership:
ABS, MEVA, SEEPEX, PROBIG, KUBICEK, COSME.

XELEX LTD.КСЕЛЕКС ООД

XELEX
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1324, София, Царица Йоана 49
Телефон       02/ 933 08 и 0 700 10 666
Факс:               02/ 933 08 14/ 15/ 24/ 57
GSM:                0888 08 88 68
email:       office@kirov.net
www.kirov.net
Ръководител: 
Киро Киров и Иван Киров 
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Внос, продажба и поддръжка на 
строителнa техника и професионални 
електроинструменти.
Продукти: 
Едра строителна техника, пътностроителна 
и минна техника, електрокари, мотокари 
и газокари, въздушни винтови, бутални, 
мобилни и турбокомпресори, хидравлични 
и електроинструменти, консумативи и 
принадлежности за тях, заваръчна техника, 
ръчни инструменти, лека строителна меха
низация, скрепителна техника, гра динска 
техника, дървообработващи машини и 
мебелен обков, режещи инстру менти, 
абразиви, тръбообработваща тех ника, 
генератори, авточасти и принад лежности, 
машини и оборудване за голф игрища, 
извънбордови двигатели, лодки и др.
Партньорство: 
Компанията е представител на над 80 све
товни марки производители на строителна 
техника, професионална техника. Някои от 
тях са: KOMATSU, METABO, BOSCH.

Address:
1324, Sofia, Tzaritza Joana 49
Phone:     +359 2/ 933 08; 0 700 10 666
Fax:            +359 2/ 933 08 14/ 15/ 24/ 57
GSM:         +359 888 08 88 68
email: office@kirov.net
www.kirov.net
Executive: 
Kiro Kirov and Ivan Kirov
Established: 
1990 
Scope of activity:          
KIROV PLC. is a Bulgarian company competent 
in the fields of import, sales and servicing of 
construction equipment, professional, electrical 
and hand tools.
Products: 
SQuality earthmoving and construction 
equipment; professional, electrical and hand 
tools; facilities and accessories for electrical 
tools; welding equipment; air compressors, 
fixing equipment; car equipment; metal and 
woodworking machines; electrical, diesel 
and warehouse trucks; spare parts, furniture 
fittings.
Business partnership:
KIROV PLC is executive distributor of over 80 
leading companies established on the produc
ing brand of professional machines and tools. 
Some of them  KOMATSU, METABO, BOSCH, 
DYNAPAC, HONDA, METSO MINERALS.

KIROV LTD КИРОВ АД
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Адрес:
9009, Варна
бул. ”Сливница’’ 230
Телефон       052/910 810
Факс:               052/910 810
GSM:                0889 190 009
email:       assistant@kris.bg
www.kris.bg

Ръководител: 
Павлета Кънева / Красимир Кънев

Година на основаване: 
2004 

Брой служители: 
50

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

Address:
9009, Varna
230 ’’Slivnitsa’’ Blvd
Phone:     +359 52/910 810
Fax:            +359 52/910 810
GSM:         +359 889 190 009
email: assistant@kris.bg
www.kris.bg

Executive: 
Pavleta Kaneva / Krasimir Kanev

Established: 
2004 

Staff: 
50

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

KRIS 94 LTDКРИС 94 00Д
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1202, София, Цар Самуил 116
Телефон        +359 2 931 97 30
Факс:                 +359 2 926 90 25
GSM:                  +359 884 190 306
email:       info@ldgmbh.com
www.ldgmbh.com
Ръководител: 
Здравка Дабижева
За контакти:
Богдан Станков
Година на основаване: 
1993 г.
Дейност:          
Внос на машини и компоненти, резервни 
части,  инженеринг, сервиз.
Продукти:
Пневматика, магнетвентили, промишлена 
арматура, ротационни съединения, 
вакуумтехника, сферични кранове и 
бътерфлайклапи, шлаух и термопластични 
маркучи, хидравлика, подготовка на сгъстен 
въздух, компресори, технически лепила 
и уплътнители, манометри и термометри, 
преси за метали, изтеглящи машини, преси 
за прахове.
Партньорство: 
CAMOZZI, ODE, MECAIR, CONFLOW, DEUBLIN, 
VUOTOTEHNICA, VALBIA, VALPRES, ZEC, ATOS, 
MTA, MATTEI, BOGE Kompresoren, LOXEAL, 
WIKA, SCHULER AG, LEIFELD, KOMAGE.

Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone:       +359 2 931 97 30
Fax:             +359 2 926 90 25
GSM:           +359 884 190 306
email: info@ldgmbh.com
www.ldgmbh.com
Executive: 
Zdrawka Dabijeva
Contacts: 
Bogdan Stankov
Established: 
1993
Scope of activity:          
Import of machines and components, spare 
parts, engineering, service.
Products:
Pneumatic, solenoid valves, control and onoff 
valves, rotating joints, vacuum equipment, 
ball valves, butterfly valves, pneumatic and 
hydraulic thermoplastic hoses, hydraulic 
components, refrigeneration and adsorption 
dryers, industrial Air Compressors, engineer
ing adhesives and sealants, manometers and 
thermometers, metal presses, machines and 
tools for metal spinning, presses for power.
Business partnership:
CAMOZZI, ODE, MECAIR, CONFLOW, DEUBLIN, 
VUOTOTEHNICA, VALBIA, VALPRES, ZEC, ATOS, 
MTA, MATTEI, BOGE Kompresoren, LOXEAL, 
WIKA, SCHULER AG, LEIFELD, KOMAGE.

LD GMBHЛД ООД
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Адрес:
1680, София, Топли дол 2Б
Телефон       +359 2 958 04 15
Факс:               +359 2 958 04 16
GSM:                0888 08 88 68
email:       info@logsys.bg
www.logsys.bg
Ръководител: 
Николай Спасов 
Година на основаване: 
2001 г.
Дейност:          
Консултации, проектиране и реализация на 
архивни и складови системи, логистични и 
дистрибуторски центрове и индустриални 
зони.
Продукти: 
Стелажни системи, елеваторни и асансьорни 
складове системи, подвижни стелажни 
системи, динамични стелажни системи. 
Индустриални работни места и оборудване. 
Транспортни и товароразтоварни системи.
Партньорство: 
BITO Lagertechnik Bittmann GmbH; Hanel 
GmbH&Co. K.G; Forster Metalbau GmbH, Otto 
KIND AG, Caljan RiteHite.

Address:
BG1680, Sofia, Topli dol 2B
Phone:     +359 2 958 04 15
Fax:            +359 2 958 04 16
GSM:         +359 888 86 99 58 
email: info@logsys.bg
www.logsys.bg
Executive: 
Николай Спасов
Established: 
2001 
Scope of activity:          
Consulting, design and accomplishment of 
archive and storage systems. Logistics and 
distribution centers. Industrial zones.
Products: 
Archive and storage shelving and racking 
equipment. Office and industrial automated 
Carousels and LeanLift storage systems. Mo
bile shelving and racking systems. Dynamic 
storage systems. Industrial workshop equip
ment. Transport conveyors and telescopic 
loading and unloading eqipment.
Business partnership:
BITO Lagertechnik Bittmann GmbH; Hanel 
GmbH&Co. K.G; Forster Metalbau GmbH, Otto 
KIND AG, Caljan RiteHite.

LOGISTIC SYSTEMS LTDЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1202, София, Цар Самуил 116
Телефон        02/9621881, 02/9622138
Факс:                 02/9622139
GSM:                  0888641168
email:        lokator@dir.bg, 
                             sales@lokatork.com
www.lokatork.com
Ръководител: 
инж. Милчо Даков
За контакти:
инж. Лозан Гьорев; Красимир Даков
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Продажби и сервиз на специализирана 
контролно  измервателна апаратура и 
лични предпазни средства.
Продукти:
Локатори, кабелотърсачи, ехометри (TDR), 
термовизионни камери, мегаомметри, 
микроомметри, удароимпулсни 
генератори (щос), прибори за откриване 
точното място на повредата по силови и 
телекомуникационни кабели, прогарящи 
устройства и др.
Партньорство: 
INTERENG, DELTATRONIC TECHNOLOGY, 
NEUMANN ELEKTROTECHNIK, SUBSITE, HIGH 
VOLTAGE DIAGNOSTIC, WORK ITALIA, HT ITALIA, 
TEMPOTEXTRON, AMPROBE, BEHA, PEAKTECH, 
KIMO CONSTRUCTEUR, EXTECH INSTRUMENTS, 
HAZDUST, NDB, CROWCON, TELEGAN, TIME 
ELECTRONICS, HAEFELY, TETTEX, HIPOTRONICS, 
MEGABRAS, VANGUARD INSTRUMENTS, SINUS 
MESSTECHNIK, MMF, DYNASONICS, MORGAN 
SCHAFFER, WUHAN GUIDE, TROTEC, KELLER 
HCW и др.

Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone:       +359 2 9621881, 9622138
Fax:             +359 2 9622139
GSM:           +359 888641168
email: lokator@dir.bg,sales@lokatork.com
www.lokatork.com
Executive: 
MSc(Eng) Milcho Dakov
Contacts: 
MSc(Eng) Lozan Giorev; Krassimir Dakov
Established: 
1990
Scope of activity:          
Sales and service of specialized control, meas
uring and safety equipment.
Products:
Locators, tracers, cable avoidance tools, reflec
tometers (TDR), thermal imagers, megaohm
meters (insulation testers), microohmmeters, 
surge generators, fault pinpointing systems 
for HV, MV and LV cables, burn down devices, 
cable selection sets, HV testers, VLF testers, 
dielectric strength test systems, oil testers, 
power network analyzers.
Business partnership:
INTERENG, DELTATRONIC TECHNOLOGY, 
NEUMANN ELEKTROTECHNIK, SUBSITE, HIGH 
VOLTAGE DIAGNOSTIC, WORK ITALIA, HT 
ITALIA, TEMPOTEXTRON, AMPROBE, BEHA, 
PEAKTECH, KIMO CONSTRUCTEUR, EXTECH 
INSTRUMENTS, HAZDUST, NDB, CROWCON, 
TELEGAN, TIME ELECTRONICS, HAEFELY, TET
TEX, HIPOTRONICS, MEGABRAS, VANGUARD 
INSTRUMENTS, SINUS MESSTECHNIK, MMF, 
DYNASONICS, MORGAN SCHAFFER...

LOKATOR-K LTD“ЛОКАТОР-К” ООД
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Адрес:
6100 Kazanlak, “Козлодуй” №68
Телефон       0431 / 65167
Факс:               0431 / 64114
email:       msh@mshydraulic.com
www.mshydraulic.com
Ръководител: 
Инж. Николай Обретенов 
Година на основаване: 
1963
Дейност:          
Производство и продажба на хидравлични 
мотори, сервоуправления, клапани, 
спирачки и аксесоари към тях..
Продукти: 
Хидравлични мотори, сервоуправления, 
клапани, спирачки, хидравлични колонки.

Address:
6100 Kazanlak, 68, Kozloduy Str.
Phone:     +359 431 / 65167
Fax:            +359 431 / 64114
email: msh@mshydraulic.com
www.mshydraulic.com
Executive: 
MSc(Eng) Nikolay Obretenov
Established: 
1963 
Scope of activity:          
Production and trade of hydraulic motors, 
steering units, valves, brakes and accessories.

Products: 
Hydraulic motors, steering units, valves, brakes 
and accessories.

M+S HYDRAULIC PLCМ+С ХИДРАВЛИК АД

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

Ръководител:
Владимир Спасов – Прокурист

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

Година на основаване:
1963

Дейност: 
Производство и продажба на хидравлични мотори, 
сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари 
към тях..

Продукти:
Хидравлични мотори, сервоуправления, клапани, 
спирачки, хидравлични колонки.

 

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

Executive:
Vladimir Spasov – Procurator 

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

Established:
1963 

Scope of activity: 
Production and trade of hydraulic motors, steering 
units, valves, brakes and accessories.

Products:
Hydraulic motors, steering units, valves, brakes and 
accessories.
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1360, София, ” 3019 ” №1
Телефон       02 925 08 48
Факс:               02 925 26 20
GSM:                0888 602 181
email:       makris@mbox.contact.bg
www.gph.net/bul
Ръководител: 
инж. Ганчо Ганев 
За контакти:
инж. Лилия Милова
Година на основаване: 
1997 г.
Дейност:          
Търговия с продукти за енергетиката и 
електротехниката.
Продукти: 
Електроарматура за кабели и проводници, 
инструменти, електроматериали.
Партньорство: 
Nexans Power Accessories Germany GmbH 
 GPH, Euromold, Cembre S.p.A., Plymouth 
Rubber Europa S.A., DEHN&SÖHNE GmbH+Co.
KG, Intercable s.r.l., Klemsan.

Address:
1360, Sofia, 1, 3019 Str.
Phone:     +359 2 925 08 48
Fax:            +359 2 925 26 20
GSM:         +359 888 602 181 
email: makris@mbox.contact.bg
www.gph.net/bul
Executive: 
MSc(Eng) Gantcho Ganev
Contacts: 
MSc(Eng) Liliya Milova
Established: 
1997 
Scope of activity:          
Trade with products for power and electrical 
engineering.
Products: 
Electrical fittings for cables and conductors, 
tools, installation equipment.
Business partnership:
Nexans Power Accessories Germany GmbH 
 GPH, Euromold, Cembre S.p.A., Plymouth 
Rubber Europa S.A., DEHN&SÖHNE GmbH+Co.
KG, Intercable s.r.l., Klemsan.

MAKRIS-GPH LTD.МАКРИС-ГПХ ООД
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Адрес:
4406 с. Драгор, Област Пазарджик, Ул. 
„Втора” №1
Телефон        034 95 00 05
Факс:                 034 44 47 23
GSM:                  0887 424611
email:        mmmechanics@abv.bg
www.mmmechanics.com
Ръководител: 
Инж. Ангел Чолаков
За контакти:
Росица Йорданова
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
Механична обработка на отливки и детайли 
от стомана и алуминий, прахово и течно 
боядисване, термообработка.
Продукти:
Инструменти за подови покрития, 
линоинструменти.
Партньорство: 
SZAR, Швейцария.

Address:
4406 Dragor, Pazardjik, 1 Second Str.
Phone:       +359 34 95 00 05
Fax:             +359 34 44 47 23
GSM:           +359 887 424611
email: mmmechanics@abv.bg
www.mmmechanics.com
Executive: 
MSc(Eng) Angel Cholakov
Contacts: 
Rositsa Yordanova
Established: 
2000
Scope of activity:          
The company is specialized in mechanical 
processing of aluminum and steel parts, 
production of instrumental equipment, 
production of varied tools for flooring, powder 
coatings and heat treatment. MM Mechanics 
Ltd. also produces different kinds of assem
blies.
Products:
Tools for flooring.
Business partnership:
SZAR, Schweiz.

MM MECHANICS LTD.ММ МЕХАНИКС ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9002, Варна, Бул. „Осми Приморски Полк” 
№ 128 етаж № 2 офис № 26
Телефон       052 / 30 19 26
Факс:               052 / 30 19 26
GSM:                0899 / 136 334
email:       zarena@mail.bg 
www.mssystems.eu 
Ръководител: 
Светозар Захариев 
За контакти:
Светозар Захариев
Година на основаване: 
2005 г.
Дейност:          
Дружеството извършва търговска дейност 
със складово, търговско и хладилно 
оборудване. Предметът на дейност включва 
проектиране, доставка и монтаж на стелажи 
за складове и магазини, както и хладилни 
витрини и изграждане на хладилни камери.
Продукти: 
Стелажи за складове и магазини, щендери, 
хладилни витрини и агрегати.
Партньорство: 
MARKET RAF, EFE, COZUM, NOKTA DIZAYN, 
DIKTAS.

Address:
9002, Varna, Bulv. “Osmi Primorski Polk” No 
128 fl. No 2 office No 26
Phone:     +359 52 / 30 19 26
Fax:            +359 52 / 30 19 26
GSM:         +359 899 / 136 334 
email: zarena@mail.bg 
www.mssystems.eu 
Executive: 
Svetozar Zahariev
Contacts: 
Svetozar Zahariev
Established: 
2005 
Scope of activity:          
The company performs business with storage, 
market refrigeration equipment. Scope of ac
tivities includes design, supply and installation 
of racks for warehouses and stores, as well as 
cabinets and construction of cold rooms.
Products: 
Equipment for markets and storages, standers, 
refrigeration cabinets, aggregates.
Business partnership:
MARKET RAF, EFE, COZUM, NOKTA DIZAYN, 
DIKTAS.

MIS SYSTEMS 70 LTDМИС СИСТЕМИ 70 ЕООД
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Адрес:
1000, София, Ул. “Цар Симеон” № 57
Телефон        983 59 69
Факс:                 983 52 97
GSM:                  0888 95 66 76
email:        multicom@multicom.bg
www.multicom.bg
Ръководител: 
Румен Софков
За контакти:
Румен Софков
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Компютърна техника и сервиз.
Продукти:
Компютри, мрежи, консумативи.
Партньорство: 
HP, IBM, DELL, INTEL, ASUS, ACER, MICROSOFT, 
OKI, APC.

Address:
1000, Sofia, Tsar Simeon str. 57
Phone:       +359 2 983 59 69
Fax:             +359 2 983 52 97
GSM:           +359 888 95 66 76
email: multicom@multicom.bg
www.multicom.bg
Executive: 
Rumen Sofkov
Contacts: 
Rumen Sofkov
Established: 
1990
Scope of activity:          
Service and support of PCs, 
printers,laptops,routers, UPSs, internet service 
provider, networks development, assembling 
of computer equipment.
Products:
PC,LAN, comsumables.
Business partnership:
IHP, IBM, DELL, INTEL, ASUS, ACER, MICRO
SOFT, OKI, APC.

MULTICOM LTD МУЛТИКОМ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1057, София, бул. Драган Цанков 36 
Телефон       +359 2 969 58 21
Факс:               +359 2 969 58 22       
email:       bizdev@musala.com 
www.musala.com 
Ръководител: 
Елена Маринова 
За контакти:
bizdev@musala.com
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
 Изграждане, реинженеринг и интеграция 
на информационни системи, и ИТ консулти
ране; 
 Мусала Софт е сертифицирана по стандарта 
за управление на качеството ISO 9001:2000, 
притежава ИТ Марк и CMMI Level 3 сертифи
кати. Компанията е IBM Premier Business 
Partner for Software, Microsoft Gold Certi
fied Partner, Oracle Certified Partner и TIBCO 
Consulting Partner. Висококвалифицираните 
професионалисти на компанията са серти
фи цирани от лидерите в бранша  IBM, 
Cognos, Macromedia, Microsoft, Oracle, BEA, 
Sun, TIBCO.
 Мусала Софт е с доказана репутация на 
надежден бизнес партньор благодарение на 
множеството си успешни проекти.
Партньорство: 
 IBM Premier Business Partner for Software
 Microsoft Gold Certified Partner
 Oracle Certified Partner
 TIBCO Consulting Partner

Address:
1057, Sofia, 36 Dragan Tsankov blvd. 
Phone:     +359 2 969 58 21
Fax:            +359 2 969 58 22 
email: bizdev@musala.com 
www.musala.com 
Executive: 
Elena Marinova
Contacts: 
bizdev@musala.com
Established: 
2000 
Scope of activity:          
 Musala Soft is a software engineering services 
company, specialized in execution of complex 
geographically distributed software projects, IT 
consulting and solution implementation. 
 Musala Soft is ISO 9001:2000 certified, holds 
IT Mark and CMMI Level 3 certifications. We are 
an IBM Premier Business Partner for Software, 
Microsoft Gold Certified Partner, Oracle Certi
fied Partner and TIBCO Consulting Partner. 
Members of our highly skilled staff hold profes
sional certifications from leading technology 
providers  IBM, Cognos, Macromedia, Micro
soft, Oracle, BEA, Sun, TIBCO and have extensive 
experience with enterpriselevel projects.
 Musala Soft reputation as a reliable service 
provider is result from our track record of suc
cessful projects and satisfied clients.
Business partnership:
 IBM Premier Business Partner for Software
 Microsoft Gold Certified Partner
 Oracle Certified Partner
 TIBCO Consulting Partner.

MUSALA SOFTМУСАЛА СОФТ
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Адрес:
7005, Русе, бул. Липник No 38
Телефон        +359/82/844 132
Факс:                 +359/82/844 136
GSM:                  +359/82/844 136
email:        office@naidenkirov.com
www.naidenkirov.com
Ръководител: 
Илан Илани
За контакти:
Венцеслав Неделков производствен 
мениджър
Година на основаване: 
1901 г.
Дейност:          
Производство и търговия с 
електроинсталационни изделия.
Продукти:
Ключове и контакти за открит и скрит 
монтаж; всички видове преносими 
контакти и разклонители; водозащитени 
серии; осветителни тела, включително 
всички видове фасунги; щепсели и 
щекери; клавишни ключове; електрически 
табла за скрит и открит монтаж и други 
електроинсталационни изделия за ниско 
напрежение и за домакинството.

Address:
7005, Rousse, 38, Lipnik Blvd.
Phone:       +359/82/844 132
Fax:             +359/82/844 136
GSM:           +359/82/844 136
email: office@naidenkirov.com
www.naidenkirov.com
Executive: 
Ilan Ilani
Contacts: 
Ventseslav Nedelkov  Production Manager
Established: 
1901
Scope of activity:          
Production and trade with electrotechnical 
accessories.
Products:
Switches and socket outlets for surface and 
flush mounting; all types of portable socket 
outlets and multisockets; waterproof series; 
lighting features including all types of lam
pholders; plugs and plug connectors; switches 
for electrical appliances; electrical boardss for 
flush and surface mounting and other house
hold and low voltage accessorie.

NAIDEN KIROV JSCНАЙДЕН КИРОВ АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1504, София, ул. Стара планина №41
Телефон       02 4396860
Факс:               02 4396865
email:       office@omegasoft.bg
www.omegasoft.bg
Ръководител: 
Веселин Гергинов 
За контакти:
Весела Йорданова
Година на основаване: 
1994 г.
Дейност:          
Проектиране, разработка, внедряване 
и поддръжка на софтуерни решения за 
управление на бизнеса – ЕRP, CRM, HRM.
Продукти: 
Omeks 2000, Omeks CRM, Omeks SAFE, Omeks 
Enterprise, RENTAOMEKS .
Партньорство: 
Microsoft Dynamics NAV, Ажур®L5.5.

Address:
1504, Sofia, Stara planina str.41
Phone:     +359 2 4396860
Fax:            +359 2 4396865
email: office@omegasoft.bg
www.omegasoft.bg
Executive: 
Veselin Gerginov
Contacts: 
Vesela Jordanova
Established: 
1994 
Scope of activity:          
Design, development and support of economi
cal software  ЕRP, CRM, HRM.
Products: 
Омекс 2000, Омекс СРМ, Омекс Сейф, Омекс 
Ентърпрайз, RENTAOMEKS.
Business partnership:
Microsoft Dynamics NAV, Ажур®L5.5.

OMEGA SOFT LTD.ОМЕГА СОФТ ООД
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Адрес:
7000, Русе, Пл.”Дунав” №2
Телефон        082 820234
Факс:                 082 820234
GSM:                  0899970670
email:        paris_ood@abv.bg
gutmansystems.com
Ръководител: 
Анатоли Паришков
За контакти:
Анатоли Паришков
Година на основаване: 
2004 г.
Дейност:          
Внос и търговия на машини и съоръжения    
в областта на подемно  транспортната 
техника.

Address:
7000, Ruse, Dunav 2
Phone:       +359 82 820234
Fax:             +359 82 820234
GSM:           +359 899970670
email: paris_ood@abv.bg
gutmansystems.com
Executive: 
Anatoli Parishkov
Contacts: 
Anatoli Parishkov
Established: 
2004
Scope of activity:          
Import and trade business of lifting equip
ment, material handling and storage equip
ment, chain, wire rope and hydraulic tools.
Products:
Lifting equipment, material handling and stor
age equipment.

“PARIS” LTD„ПАРИС” ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9300, Добрич, бул. 25.септември, 39, ап.22
Телефон       058 605377
Факс:               058 604308
GSM:                089 8631395; 089 8662306
email:       polypac@abv.bg
www.polypac.dir.bg
Ръководител: 
Стефан Керанов 
За контакти:
Стефан Керанов
Година на основаване: 
2003 г.
Дейност:          
Внос и продажба на антикорозионни 
материали по метода VCI (хартия, 
полиетилен, течности) за всички видове 
метали и изделия от тях и на специални 
опаковъчни хартии.
Продукти: 
Aнтикорозионни хартии и полиетилен, 
крепирана хартия, битумна хартия, 
силиконизирана хартия.
Партньорство: 
Германия.

Address:
9300, Dobrich, 25.september boul., 39, ap.22
Phone:     +359 58 605377
Fax:            +359 58 604308
GSM:         +359 89 8631395; 
+359 89 8662306 
email: polypac@abv.bg
www.polypac.dir.bg
Executive: 
Stefan Keranov
Contacts: 
Stefan Keranov
Established: 
2003 
Scope of activity:          
Import of anticorrosion materials based on VCI 
method  (papers, polythene, fluids) for all met
als and metal products and of special packing 
papers.
Products: 
Anticorrosion papers and polythene, crepe 
papers, bitumen papers, silicon papers.
Business partnership:
Germany.

POLYPAC LTD.ПОЛИПАК ООД
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Адрес:
7330 Завет, Ул. Освобождение № 3
Телефон       08442 3300; 2126
Факс:               08442 2071
GSM       0889385523
email:       order@ralomex.com
www.ralomex.com
Ръководител: 
инж.Мехмед Узунов 
За контакти:
08442 3311
Година на основаване: 
1976
Дейност:          
Производство на плугове, култиватори, 
дискови брани и други земеделски машини.
Продукти: 
Плуговенавесни и прикачни, култиватори 
окопни и за слято култивиране, дискови 
брани.

Address:
7330 Zavet, 3 Osvobozdenie Str.
Phone:     +359 8442 3300; 2126
Fax:            +359 8442 2071
GSM           +359 889385523
email: order@ralomex.com
www.ralomex.com
Executive: 
MSc(Eng) Mehmed Uzunov
Contacts: 
+359 8442 3311
Established: 
1976 
Scope of activity:          
Production of ploughs, cultivators and disk 
harrows.
Products: 
Production of ploughs, and deep ploughing, 
cultivators for blind soil preparation and row 
crop cultivators, heavyduty disk harrows with 
improved bearing.

RALOMEX AD“РАЛОМЕКС”АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1407, София, бул. „Черни връх” 51Б, FPI 
Бизнес Център
Телефон        (02) 962 52 95
Факс:                 (02) 962 54 27  
email:        boschbg@bg.bosch.com
www.bosch.bg
Ръководител: 
Лена Петкова   изпълнителен директор
Мартин Василев   ръководител 
направление електроинструменти
За контакти:
Лена Петкова   изпълнителен директор
Мартин Василев   ръководител 
направление електроинструменти
Николай Хрусанов  мениджър ключови 
клиенти
Година на основаване: 
1993 г.
Дейност:          
Продажба и сервиз на Електроинструменти 
Bosch, CST/berger, Skil, Skil Masters, Dremel и 
градинска техника Bosch 
Продажба на консуматив Bosch.
Продукти:
Локатори, кабелотърсачи, ехометри (TDR), 
Професионални електроинструменти Bosch
Измерватeлна техника CST/berger 
Електроинструменти за домашния майстор 
и градинска техника Bosch
Електроинструменти Skil  и Skil Masters
Електроинструменти Dremel.
Партньорство: 
Киров АД, Евромаркет ООД, Крос3 ООД, 
Тръпкови ООД,
Войнишки ООД и др.

Address:
1407, Sofia, 51B Cherni Vrah Blvd. , FPI Busi
ness Center
Phone:       + 359 2 962 52 95
Fax:             + 359 2 962 54 27
email: lboschbg@bg.bosch.com
www.bosch.bg
Executive: 
Lena Petkova  Executive Director
Martin Vassilev  Country Sales Director  Divi
sion Power Tools
Contacts: 
Lena Petkova  Executive Director
Martin Vassilev  Country Sales Director  Divi
sion Power Tools
Nikolay Hrussanov  KPM
Established: 
1993
Scope of activity:          
SSales and Service of Power Tools Bosch, CST/ 
berger, Skil, Skil Masters, Dremel  and Lawn 
and Garden Tools Bosch,  
Sales of Accessories Bosch.
Products:
Professional Power Tools Bosch
Intelligent Measuring Tools CST/berger
DIY Power Tools Bosch
DIY Lawn and Garden Tools Bosch
DIY Power Tools Skil
Power Tools Skil Masters
Power Tools Dremel.
Business partnership:
Kirov JSC, Evromarket Ltd, Kross3 Ltd., Trap
kovi Ltd,
Voinishki Ltd etc.

ROBERT BOSCH EOOD
Division Power Tools

РОБЕРТ БОШ  ЕООД
Направление Електроинструменти
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Адрес:
2000 Самоков, Преспа 18
Телефон       0722/68240
Факс:               0722/66337
email:       office@samel90.com,
marketing@samel90.com
www.samel90.com
Ръководител: 
инж. Петър Георгиев 
За контакти:
0722/668240
Година на основаване: 
1964 г.
Дейност:          
Проектиране, производство и търговия с: 
продукти със специално предназначение, 
радарни системи, електронни продукти с 
гражданско предназначение, механични 
части и възли, инструментално оборудване, 
детайли и възли от бакелит, гума и 
пластмаса, галванично и лакобояджийско 
покритие, феритни и пиезокерамични 
детайли, гама енергоспестяващи 
осветителни тела с мощни светодиоди.

Address:
2000, Samokov, 18 Prespa Str.
Phone:     +359 722/68240
Fax:            +359 722/66337
email: office@samel90.com,
marketing@samel90.com
www.samel90.com
Executive: 
MSc(Eng) Petar Georgiev
Contacts: 
+359 722/668240
Established: 
1964 
Scope of activity:          
Design, production and trade: products for 
specific purposes, radar systems, electronic 
products for civil use, mechanical parts and 
assemblies, tooling equipment, components 
and assemblies of bakelite, rubber and plastic, 
plated and epoxy coating ferrite and piezocer
amic details, gamma energy saving lamps with 
power LEDs .

САМЕЛ-90 LTD.“САМЕЛ-90” АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1504, София, Цар Освободител 25А
Телефон       +359 2 9 10 15
Факс:               +359 2 981 81 43
email:       sgs_bulgaria@sgs.com
www.sgs.com; www.sgs.bg; 
Ръководител: 
Димитър Марикин 
За контакти:
Димитър Марикин
Година на основаване: 
1991 г.
Дейност:          
Контрол, сертификация и освидетелстване 
на стоки и производствени процеси, 
консултации по организационни и 
технически въпроси, независим надзор, 
фумигация, дезинсекция, дезинфекция 
и дератизация, складови и спедиторски 
услуги, създаване и експлоатация на 
лаборатории за анализи, експертизи по 
защита на здравето и опазване на околната 
среда, изграждане и сертификация на 
системи по качеството, съгласно стандарти, 
верификация, съгласно Европейската 
схема за търговия с емисии на парникови 
газове; екологични анализи  например 
стационарни източници на емисии, води, 
почви.

Address:
1504, Sofia, 25A Tzar Osvoboditel blvd.
Phone:       +359 2 9 10 15
Fax:            +359 2 981 81 43 
email: sgs_bulgaria@sgs.com
www.sgs.com; www.sgs.bg; 
Executive: 
Dimitar Marikin
Contacts: 
Dimitar Marikin
Established: 
1991 
Scope of activity:          
Control, certification and evaluation of products 
and production processes, consultation on 
organizational and technical issues, independ
ent supervision, fumigation, desinsection, 
disinfection and deratisation, warehouse and 
logistic services, creation and exploitation of 
laboratories for analysis, expertise on health 
protection and environmental protection, 
implementation and certification of quality 
management systems, according to standards, 
verification, according to European scheme for 
greenhouse gas emissions trading; ecological 
analysis – for example stationary sources of 
emissions, water, soil.

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

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

SIEMENS EOODСИМЕНС ЕООД
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Адрес:
1504, София, Кракра 19А
Телефон       02 944 14 04
Факс:               02 946 12 15
GSM:                0884 852 720
email:       synchrons@synchrons.com
www.synchrons.com
Ръководител: 
Николай Стойчев 
За контакти:
Николай Стойчев
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ НА СИСТЕМИ ЗА 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ: 
Проектиране, узаконяване и изграждане 
на спринклерни и известителни противо
пожарни инсталации, системи за пожаро
гасене с водна мъгла и пяна, системи за 
по жарогасене с газ, системи за превенция на 
пожара; Интеграция на системи за сигурност 
като охрана, контрол на достъп, отчитане 
на работно време и видеонаблюдение; 
Мълниезащитни и заземителни системи.
Продукти: 
Системи за пожарогасене и пожароизвес
тяване; Системи за сигурност  контрол 
на достъп, отчитане на работно време, 
охрана и видеонаблюдение; Системи за 
мълниезащита и заземяване..
Партньорство: 
LPG Tecnicas en Extincion  изкл. представител
SIEMENS FSP  оторизиран представител
ROLLAND SPRINKLERS  изкл. представител

Address:
1504, Sofia, 19A Krakra Str.
Phone:     + 359 2 944 14 04
Fax:            + 359 2 946 12 15
GSM:         + 359 884 852 720 
email: synchrons@synchrons.com
www.synchrons.com
Executive: 
Nikolay Stoytchev
Contacts: 
Nikolay Stoytchev
Established: 
1992 
Scope of activity:          
COMPLETE ENGINEERING OF FIRE SAFETY AND 
SECURITY SYSTEMS: Design, Project Legaliza
tion and Installation of Fire Alarm Systems, 
Conventional Sprinkler Systems, Fire Extin
guishing Systems with water mist and foam, 
Fire Extinguishing Systems with gas, Active Fire 
Prevention Systems; Integration of Security 
Systems such as Intrusion Detection, Access 
Control, Time Attendance and Video Surveil
lance; Lightning Protection Systems.
Products: 
Fire Alarm and Fire Extinguishing Systems; 
Security Systems  Intrusion Detection, Access 
Control, Time Attendance and Video Surveil
lance; Lightning Protection Systems.
Business partnership:
LPG Tecnicas en Extincion  exclusive repre
sentative
SIEMENS FSP  representative
ROLLAND SPRINKLERS  exclusive representa
tive.

SYNCHRON-S LTD.СИНХРОН-С ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
8000, Бургас, „Морска” 26
Телефон        056 840974
Факс:                 056 840974
GSM:                  0889 814 830
email:        spider1ltd@abv.bg
http://electronicssp.com/
Ръководител: 
Димитър Пешев
За контакти:
0889 814 830
Година на основаване: 
2005 г.
Дейност:          
Професионално проектиране, 
изграждане, поддръжка и експлоатация 
на ветроенергийни съоръжения и 
фотоволтаични електроцентрали.

Address:
8000, Burgas, Morska 26
Phone:       +359 56 840974
Fax:             +359 56 840974
GSM:           +359 889 814 830
email: spider1ltd@abv.bg
http://electronicssp.com/
Executive: 
Dimitar Peshev
Contacts: 
+359 889 814 830
Established: 
2005
Scope of activity:          
Professional projection, installation, mainte
nance and exploitation of wind and photo
voltaic power stations.

SPIDER-1 LTD.„СПАЙДЪР-1” ООД
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СПАРТАК АД SPARTAK JSC

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

Ръководител
Кирил Яков – изпълнителен директор

Година на основаване:
1928

Дейност: 
Основният български производител на 
вентилационна и горивна техника. 

Продукти: 
Метални изделия
Вентилатори и вентилационна техника 
Горивна техника 
 

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

Executive:
Kiril Yakov – Executive Director

Established:
1928 

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

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



158176
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1517, София, „Бесарабия” № 24
Телефон        (02) 91 945
Факс:                 (02) 945 5959
GSM:                  0898 777 319
email:        sbs@sbs.bg
www.sbs.bg,  www.homepc.bg
Ръководител: 
Кирил Желязков
За контакти:
kjeliazkov@sbs.bg
Година на основаване: 
1989 г.
Дейност:          
 Внос и износ, дистрибуция и сервизиране 
на PC компоненти и системи;
 Доставка, инсталация и сервизиране на 
компютърна техника и офис автоматизация;
 Системна интеграция  изграждане на 
цялостни решения за информационни 
системи  Персонални компютри, Сървъри, 
Базов и приложен софтуер – монтаж, 
обучение и консултации и др.
Продукти:
Компютърни системи, асемблирани в 
България, под запазена търговската марка 
“SBS”   конфигурации от сериите Home PC, 
Easy Line, Speedy Line, Profi Line, Eraser и 
Atlantis. Марките за продукти “SBS”, “Home 
PC” и за услуги “City LAN” са регистрирани в 
Патентно ведомство на Република България. 
Компанията е единствен представител за 
България на марките MediaTech и Active Jet.
Партньорство: 
Microsoft, Samsung, BULL SA , упълномо щен 
търговец на IBM / Lenovo, Acer Computer, 
Hewllet Packard, Fujitsu Siemens, Benq, Canon, 
Intel, 3Com, Lexmark,  Toshiba 

Address:
1517, Sofia, 24 Besarabia str.
Phone:       +359 2 91 945
Fax:             +359 2 945 5959
GSM:           +359 898 777 319
email: lsbs@sbs.bg
www.sbs.bg,  www.homepc.bg
Executive: 
Kiril Jeliazkov
Contacts: 
kjeliazkov@sbs.bg
Established: 
1989
Scope of activity:          
 Engineering of computer networks and 
integrated solutions for office;
 Import and export, distribution and service of 
PC components and systems;
 Personal computers – assembly, technical 
support, training and consultancy.
Products:
The company offers its partners and clients com
puter systems assembled in Bulgaria under the 
trademarks “SBS” and “Home PC”, which undergo 
the obligatory thermal and onstand tests and 
internetbased services called “City Lan” wich are 
registered in Bulgarian Patent Department.
Business partnership:
Business and service partner of a number of 
world famous IT leaders as Microsoft, Sam
sung, BULL SA , IBM / Lenovo, Acer Computer, 
Hewllet Packard, Fujitsu Siemens, Benq, 
Canon, Intel, 3Com, Lexmark,  Toshiba etc.
SBS PLC is an exclusive representative of 
MediaTech Polska SP. Z O.O. and ACTION.

„SPECIALIZED BUSINESS SYSTEMS” 
PLC

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ” АД
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Адрес:
1113 София , ул. „Фр. Жолио Кюри” № 20, ет. 9 
Телефон       +359 2 9634161
Факс:               +359 2 9634159
email:       investor@sphold.com
http://www.sphold.com/bg

Ръководители: 
Евгений Узунов / Васил Велев 

За контакти:
Николай Митанкин

Година на основаване: 
1996

Дейност:          
Придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества; финансиране на 
дружества, в които участва холдинговото 
дружество.

Address:
1113 Sofia, 20 Fr. Joliot Curie Str., floor 9
Phone:     +359 2 9634161
Fax:            +359 58 604308 
email: investor@sphold.com
http://www.sphold.com/bg

Executives: 
Evgeniy Uzunov/ Vasil Velev

Contacts: 
Nikolai Mitankin

Established: 
1996 

Scope of activity:          
Acquisition, management, evaluation and 
sale of share participations in Bulgarian and 
foreign companies; financing of companies, in 
which the holding public limited company has 
participation.

STARA PLANINA HOLD PLCСТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД 

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

Ръководители:
Евгений Узунов и Васил Велев 

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

Година на основаване:
1996

Дейност: 
Придобиване, управление, оценка и продажба на 
участия в български и чуждестранни дружества; 
финансиране на дружества, в които участва 
холдинговото дружество.

 

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

Executives:
Evgeniy Uzunov and Vasil Velev

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

Established:
1996 

Scope of activity: 
Acquisition, management, evaluation and sale of share 
participations in Bulgarian and foreign companies; 
financing of companies, in which the holding public 
limited company has participation.
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
София 1220, ул. Локомотив №3
тел:           02/ 936 03 73
факс:        02/ 931 07 68
GSM:        089/ 8690 666
email:     office@starteng.com
www.starteng.com
Ръководител: 
инж. Георги Емилов  изп. директор
инж. Стоил Колев  председател на СД
инж. Димитър Нинов  търговски директор 
За контакти:
инж. Димитър Нинов  02/ 931 61 46
инж. Методи Николов  02/ 931 07 84
Дейност:          
 Електроапаратура и съоръжения;
  КИП и автоматизация;
 Отопление, вентилация и климатизация;
 Производствена дейност;
 Консултантска дейност.
Фирмата разполага с повече от 70 успешно 
реализирани проекта в следните области и 
отрасли на приложение:
 Електроенергетика;
 Топлофикация;
 Химическа и циментова промишленост;
 Металургия;
 Транспортна инфраструктура;
 Екология  съоръжения за опазване на 
околната среда.
Партньорство: 
ABB, Air Trade Centre, Alstom, Areva, BTG, 
Emerson,General Electric, METSO Automa
tion, Siemens, Schenk, Schneider Electric, Vilo, 
Yokogawa, TAISEI Corporation Japan.

Address:
1220 Sofia, №3 Lokomotiv str.
tel:            +359 2/ 936 03 73
fax:           +359 2/ 931 07 68
mobile:   +359 89/ 8690 666
email:     office@starteng.com
www.starteng.coml
Executive: 
MSc(Eng) Georgi Emilov  Executive Director
MSc(Eng)  Stoil Kolev  Chairman of the MB
MSc(Eng)  Dimitar Ninov  Trade Manager
Contacts: 
MSc(Eng) Dimitar Ninov  +359 2/ 931 61 46
MSc(Eng) Metodi Nikolov  +359 2/ 931 07 84
Scope of activity:          
 Electrical equipment and facilities;
 I&C and automation;
 Airconditioning and Ventilation;
 Manufacturing;
 Feasibility and consult activities.
The company has more than 70 projects suc
cessfully implemented, covering the following 
areas of application:
 Energetics  production and distribution;
 Central Heating Plants;
 Chemical and Cement industries;
 Metallurgy;
 Transport Infrastructure;
 Ecology  equipment for environmental 
protection..
Business partnership:
ABB, Air Trade Centre, Alstom, Areva, BTG, 
Emerson, General Electric, METSO Automa
tion, Siemens, Schenk, Schneider Electric, Vilo, 
Yokogawa, TAISEI Corporation Japan.

START ENGINEERING JSCOСТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
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Адрес:
1138, София, бул. Самоковско шосе 1, ТЦ 
Боила, ет. 2
Телефон       02/ 943 40 36
Факс:               02/ 943 40 59
email:       bulgaria@teximp.com
www.teximp.com
За контакти:
Георги Пенчев  Мениджър Продажби
GSM: 088/ 683 92 65
george.penchev@teximp.com
Цветелина Димитрова – Офис 
администрация
GSM: 088/ 444 97 36
tsvetelina.dimitrova@teximp.com
Дейност:          
TEXIMP e представител на редица известни 
производители на металорежещи машини 
с ЦПУ. Продажби, инсталация и пускане в 
експлоатация на машините, обучение на 
кадри, технически и технологични пред пи
сания, гаранционно и извън гаранционно 
обслужване.
Партньорство: 
Вносител на:
HAAS AUTOMATION Inc (САЩ), TORNOS SA 
(Швейцария), INDEXWERKE GmbH (Герма
ния), TRAUB AG (Германия), KELLENBERGER AG 
(Швейцария), UNISIGN (Холандия), MATSU
URA Machinery (Япония), NAKAMURATOME 
(Япония) ESPRIT, CIMCO, KELCH (Германия), 
W&F Werkzeug Technik (Германия), HEIMATEC 
(Германия), ROHM (Германия)

Address:
1138, Sofia, 1 Samokovsko shouse Blvd., 
Boilla Commercial Centre, fl. 2 
Phone:     +359 2/ 943 40 36
Fax:            +359 2/ 943 40 59
email: bulgaria@teximp.com
www.teximp.com
Contacts: 
George Penchev  Sales Manager 
GSM: 088/ 683 92 65
george.penchev@teximp.com
Tsvetelina Dimitrova – Office Administration
Scope of activity:          
Representative of many wellknown manufac
turers of CNC machine tools. Sales, installation 
and commissioning of machinery, personnel 
training, technical and technological require
ments, warranty and post warranty service .
Business partnership:
Importer  of:
HAAS AUTOMATION Inc, TORNOS SA, INDEX
WERKE GmbH, TRAUB AG, KELLENBERGER AG, 
UNISIGN, MATSUURA Machinery, NAKAMURA
TOME, ESPRIT, CIMCO, KELCH, W&F Werkzeug 
Technik, HEIMATEC, ROHM.

TEXIMP SAТЕКСИМП
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Адрес:
1592, София, Бул. „Проф. Цветан Лазаров” 35
Телефон        02/ 969 47 47, 02/ 969 46 77
Факс:                 02 979 17 87
GSM:                  0888 222 287
email:        teletek@teletek.bg
www.teletek.bg
Ръководител: 
Анелия Стоянова
Година на основаване: 
1991 г.
Дейност:          
Дистрибутор на електрообурудване, 
системи за сигурност и осветление.
Продукти:
Пълна гама електрооборудване, 
инсталационни материали, кабелни 
трасета и крепежни елементи, структурно 
окабеляване, акумулаторни батерии, 
осветителни тела, широка гама системи за 
сигурност.

Address:
1592, Sofia, 35 “ Tzvetan Lazarov “ Blvd.
Phone:       (+359 2) 969 46 17; 969 46 77
Fax:             (+359 2) 979 17 87
GSM:           (+359) 888 222 287
email: teletek@teletek.bg
www.teletek.bg
Executive: 
Anellia Stoyanova
Established: 
1991
Scope of activity:          
Wholesaler.
Products:
Electrical equipment, Security Systems, 
Lighting.

TELETEK LTDТЕЛЕТЕК ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1784, София, Ул.Георги Беолов 2
Телефон        02/9740904, 02/9750765, 
02/0750766
Факс:                 02/9740905
GSM:                  0897859320
email:        office@terrabulgaria.bg
www.terrabulgaria.bg
Ръководител: 
Юрий Манолов
За контакти:
Николай Нешков
Година на основаване: 
2002 г.
Дейност:          
Продажба и отдаване под наем на 
строителна, пътностроителна и складова 
техника. Обучение на оператори. Сервиз и 
резервни части.
Партньорство: 
IJCB,JCB Vibromax, Nissan Forklift, Crown, 
Jumbo, HBM Nobas, Rubble Master.

Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone:       +359 2 9740904, 2/9750765, 
2/0750766
Fax:             +359 2 9740905
GSM:           +359 897859320
email: office@terrabulgaria.bg
www.terrabulgaria.bg
Executive: 
Yuri Manolov
Contacts: 
Mr Nikolay Neshkov
Established: 
1990
Scope of activity:          
Sales and service of specialized control, meas
uring and safety equipment.
Products:
Sale and renting of Construction, Road con
struction, and Industrial Equipment. Operators 
training. Service and Spare parts.
Business partnership:
IJCB,JCB Vibromax, Nissan Forklift, Crown, 
Jumbo, HBM Nobas, Rubble Master.

TERRA BULGARIA ТЕРРА БЪЛГАРИЯ ЕООД
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УНИТРАФ АД UNITRAF JSC

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

Ръководител: 
Юлиян Йорданов – изпълнителен директор

Година на основаване:
1962

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

Продукти: 
Трансформатори и дросели, зарядни устройства за 
тягови батерии
 

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

Executive:
Yulian Yordanov – Executive Director

Established:
1962 

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

Products:
Transformers, Chokes, Traction battery chargers
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1309, София, Ул. Кукуш 1
Телефон        02 9295133, 828 9276
Факс:                 02 828 9176
GSM:                  0887 798079
email:        office@hyster.bg
www.hyster.bg
Ръководител: 
Инж. Ангел Гочев
Дейност:          
Продажба, сервиз, наем на складова и 
подемнотранспортна техника от 1 до 52т.
Продукти:
Палетни колички, ел.транспортьори, 
ел.високоповдигачи, електро, газо, мотокари 
от 1 до 48т, контейнерообработващи 
машини, ножични товрноизравнителни 
платформи.
Партньорство: 
Hyster, Jihab.

Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone:       +359 2 9295133, 828 9276
Fax:             +359 2 828 9176
GSM:           +359 887 798079
email: office@hyster.bg
www.hyster.bg
Executive: 
MSc(Eng) Angel Gochev
Scope of activity:          
Sales, service, rent of warehouse equipment 
and forklift trucks from 1 to 52 tons.
Products:
HPT, electric power pallet trucks, stackers, 
Reack Trucks, El., LPG, Diesel Forklift trucks, 
scissors lift tables.
Business partnership:
Hyster, Jihab.

HYSTER BULGARIA LTDХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД
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Адрес:
4000, Пловдив, Константин Величков 69
Телефон       032/621 929, 032/511326
Факс:               032/621 929
GSM:                0887 59 57 59
email:       office@hennlich.bg 
www.hennlich.bg 
Ръководител: 
Красимир Чотов 
Дейност:          
Официален представител на водещи фирми 
производители на индустриална техника.
Продукти: 
* LECHLER  индустриални дюзи;
* IGUS  plastics for longer life®  кабеловодещи 
вериги и специални кабели, плъзгащи 
лагери;
* HALLITE  хидравлични уплътнения и 
елементи;
* THK  линеарна техника, направляващи и 
съчмено  винтови двойки;
* MAIER  ротиращи уплътнителни глави;
* WALTHER  Praezision  куплунзи и бързо
смен ници;
* PONNDORF, MASO, CAT Pumps  индустриал
ни помпи;
* МÖLLERBALG  маншони и покрития на 
опорно  направляващи ленти;
* PAPENMEIER  люкове за наблюдение;
* HONSBERG  измервателна и регулираща 
апаратура и друга индустриална техника;
* MAZURCZAK загряване, регулиране, 
контролиране (електротермия) и др.

Address:
4000, Plovdiv, Konstantin Velichkov 69
Phone:     +359 2 925 08 48
Fax:            +359 2 925 26 20
GSM:         +359 888 602 181 
email: office@hennlich.bg 
www.hennlich.bg 
Executive: 
Krasimir Chotov
Scope of activity:          
Offizieler Vertreter von weltbekannte Herseller 
der Industrietechnik.
Products: 
* LECHLER  Düsentechnik;
* HALLITE  Hydraulik und Pneumatik Dich
telemente;
*CARCO  Rotationsdichtungen
* THK  Lineartechnik, Linearachse, Kugelket
tentechnik, Hennlich Engineering   Verladee
inrichtungen;
* IGUS  plastics for longer life®  E  Ketten, 
Leitungen, Gleitlager, Gelenklager;
* MAIER  Dichtköpfe;
* DITEC  Kompensatoren;
* WALTHER  Präzision  Schenllkupplungssys
temen;
* PONNDORF, MASO, CAT  Pumps;
* SERA  Pumpen;
* МÖLLERBALG  Faltenbälge, Führungs
bahnabdeckungen;
* PAPENMEIER  Schaugläser und Leuchten;
* HONSBERG  Mess und Regeltechnik;
* MAZURCZAK, TYCO  Elektrowärme und s.w.

HENNLICH LTD.ХЕНЛИХ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1404, София, ж. к. Гоце Делчев, бл. 47Е, 
магазин 2
Телефон        02 958 59 01
Факс:                 02 859 83 99
GSM:                  0897 823 456, 0896 715 277
email:        office@hermle.bg
www.hermle.bg
Ръководител: 
Гюнтер Бек, Германия
За контакти:
икон. Екатерина Коева, инж. Георги Цанков
Година на основаване: 
2009 г.
Дейност:          
Производство и продажба на обработващи 
центри Хермле.
Продукти:
Обработващи центри Хермле.
Партньорство: 
IМашиненфабрик Бертолд Хермле, Госхайм, 
Германия.

Address:
1404, Sofia, Residential Quarter Gotse 
Delchev, Block 47E, Magazin 2
Phone:       +359 2 958 59 01
Fax:             +359 2 859 83 99
GSM:           +359 +359 897 823 456, +359 
896 715 277
email: office@hermle.bg
www.hermle.bg
Executive: 
Günther Beck, Germany
Contacts: 
Econ. Ekaterina Koeva, MSc(Eng) Georgi 
Tzankov
Established: 
2009
Scope of activity:          
Production and trade of Machining Centres 
Hermle.
Products:
Machining Centres Hermle.
Business partnership:
 Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gos
heim, Germany.

Trade representation MASCHINEN-
FABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Търговско представителство 
„МАШИНЕНФАБРИК БЕРТОЛД 

ХЕРМЛЕ АД”
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Адрес:
1574, София, Бул. Искърско шосе 12, ет. 5
Телефон       02 9706060, 042 650100, 
                          052 730050
Факс:               02 9706075, 042 240002, 
                          052 731661
GSM:                0887 888022, 0887 402432, 
                          0887 661249
email:       office@hydac.bg
www.hydac.bg, www.hydac.com
Ръководител: 
Инж. Красимир Методиев 
За контакти:
Инж. Велин Нинов, инж. Веселин Динев
Година на основаване: 
1997 г.
Дейност:          
Внос и търговия с хидравлични компоненти 
и системи, производство на хидравлични 
агрегати, диагностика и ремонт.
Продукти: 
 Маслени филтри и филтърни агрегати
 Маслообработващи машини
 Лабораторна техника за масла
 Филтри за технологични процеси
 Хидроакумулатори и станции
 Маслени охладители
 Пластинчати топлообменници
 Хидравлични станции
 Хидроразпределители
 Компактна хидравлика
 Маслени помпи
 Измервателна техника.
Партньорство: 
HYDAC Hydraulik GmbH, EMB, ROEHRENKON
TOR, VOSWINKEL.

Address:
1574, Sofia, Iskarsko Chaussee Blvd. 12
Phone:     +359 2 9706060, 42 650100, 
                   52 730050
Fax:            +359 2 9706075, 42 240002, 
                    52 731661
GSM:         +359 887 888022, 887 402432, 
                    887 661249 
email: office@hydac.bg
www.hydac.bg, www.hydac.com
Executive: 
MSc(Eng) Krasimir Metodiev
Contacts: 
MSc(Eng) Velin Ninov, MSc(Eng) Veselin Dinev
Established: 
1997 
Scope of activity:          
Import and trade with hydraulic components 
and systems, пroduction of hydraulic aggre
gates, дiagnostics and repaiр.
Products: 
 Oil filters and filtration units
 Dewatering and filtration units
 Oil laboratory equipment
 Process filters
 Hydraulic accumulators
 Oil coolers
 Plate heat exchangers
 Hydraulic valves
 Hydraulic aggregates
 Oil pumps
 Joints, couplings, bends, Tjunctions
 Pipes, pipe connections, hydraulic hoses
Business partnership:
HYDAC Hydraulik GmbH, EMB, ROEHRENKON
TOR, VOSWINKEL.

HYDAC LTDХИДАК ЕООД
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Адрес:
8600 Ямбол, Пирин №1
Телефон       +359 46 661464
Факс:               +359 46 661456
email:       info@hesco.com
www.hesco.com

Ръководител: 
Петър Бъчваров / Георги Георгиев 

За контакти:
Венцислав Калудов

Година на основаване: 
1968

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

Продукти:
Хидравлични цилиндри

Address:
8600 Yambol, 1 Pirin Str.
Phone:     +359 46 661464
Fax:            +359 58 604308 
email: info@hesco.com
www.hesco.com

Executive: 
Peter Bachvarov / Georgi Georgiev

Contacts: 
Vencyslav Kaludov

Established: 
1968 

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

Products:
Hydraulic cylinders

HYDRAULIC ELEMENTS & SYSTEMS 
PLC

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И 
СИСТЕМИ АД

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

Ръководител:
Георги Георгиев – Прокурист 

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

Година на основаване:
1968

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

Продукти:
Хидравлични цилиндри

 

Address:
1, Pirin Str., 8600 Yambol
Phone:  +35946661464
Fax: +35958604308
e-mail:  info@hes-co.com
www.hes-co.com

Executive:
Georgi Georgiev – Procurator 

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

Established:
1968 

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

Products:
Hydraulic cylinders
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
6000, Стара Загора, ул. „Индустриална”2
Телефон        +359 42/620 368
Факс:                 +359 42/602 377
GSM:                  +359 887 598 697
email:        ctec@ctecsz.com 
www.ctecsz.com 
Ръководител: 
инж. Благовеста Шинева 
За контакти:
Даниела Иванова
Година на основаване: 
2002 г.
Дейност:          
Изпитване и оценяване съответствието 
на технически продукти, сертификация на 
системи за управление, контрол, технически 
надзор на съоръжения, енергийна ефектив
ност на сгради и обучения.
Продукти:
Нотифициран пред EK ор ган (NB 1871) за 
оценяване съответ ствието на:
Машини по Директива 98/37/EC
Електрически съоръжения – LVD body 
Директива 2006/95/EC
Строителни продукти  Директива 89/106/
EEC
Излъчван шум от машини и съоръжения, 
които работят на открито  Директива 
2000/14/EC
Обследване на сгради и промишлени 
системи, сертифициране на сгради за 
енергийна ефективност
Акредитирана лаборатория за 
изпитване на машини, съоръжения 
и устройства в съответствие с БДС EN 
ISO/IEC 17025 – извършва изпитване на 
показатели за безопасност, шум, вибрации, 
електромагнитна съвместимост и др.

Address:
6000, Stara Zagora, 2 “Industrialna” str.
Phone:       +359 42/620 368
Fax:             +359 42/602 377
GSM:           +359 887 598 697
email: ctec@ctecsz.com 
www.ctecsz.com 
Executive: 
MSc(Eng) . Blagovesta Shineva
Contacts: 
Daniela Ivanova
Established: 
2002
Scope of activity:          
Certification and testing of technical products, 
management system certification, control, 
equipment technical surveillance, energy 
efficiency, and training.
Products:
Notified body NB 1871 by the European com
mission for conformity assessment of:
MACHINERY  Directive – 98/37/EC; 
CONSTRUCTION PRODUCTS Directive – 
89/106/EEC;
ELECTRICAL EQUIPMENT  Low voltage Direc
tive  2006/95/EC 
NOISE EMISSION BY MACHINERY OUTDOORS 
 2000/14/EC. 
Machinery, equipment and devices testing 
laboratory accredited to BDS EN ISO/IEC 17025 
carry out testing of different technical prod
ucts and parameters – electrical safety, EMC, 
noise, vibration. 

CENTER FOR TESTING AND EU-
ROPEAN CERTIFICATION /CTEC/ 

LTD.

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И 
ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ 

/ЦИЕС/ ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
2227 Божурище, Бул. Европа 1А
Телефон        +359 2 9429 100
Факс:                 +359 2 9753 055
email:        schenker@schenker.bg
www.dbschenker.com/bg
Ръководител: 
Франк Марковиц
За контакти:
+359 2 9429 100
Година на основаване: 
1993
Дейност:          
Шенкер ЕООД разполага с представителства 
в градовете София, Бургас, Варна, Пловдив, 
Русе и Севлиево. Централният офис за 
България е в Божурище (София).
Компанията предлага пълна гама от услуги 
в областта на националния и международен 
транспорт, както и договорна логистика.
Продукти:

• Логистика
• Сухопътен транспорт
• Железопътен транспорт
• Морски и речен транспорт
• Въздушен транспорт
• Специални товари
• Премествания и др.

Address:
2227 Bozhurishte, 1A Evropa BLVD.
Phone:       +359 2 9429 100
Fax:             +359 2 9753 055
email: schenker@schenker.bg
www.dbschenker.com/bg
Executive: 
Frank Markovits
Contacts: 
+359 2 9429 100
Established: 
1993
Scope of activity:          
Schenker EOOD has branch offices in Bourgas, 
Varna, Plovdiv, Rousse and Sevlievo. The head
quarters for Bulgaria is in Bozhurishte (Sofia).
The company offers a full range of services 
for domestic and international transport and 
contract logistics.
Products:

• Contract logistics
• Land transport
• Transport by rail
• Ocean and river transport
• Air freights
• Special freights
• Moving services and etc

SCHENKER EOODШЕНКЕР ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1504, София, бул. Дондукoв 62
Телефон        02 946 3900
Факс:                 02 943 4134 
email:        info.bg@schaeffler.com
www.fag.bg
Ръководител: 
Михаил Кръшняк
За контакти:
Михаил Кръшняк
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
Tърговия с лагери марки INA и FAG, части за 
тях, лагерни тела, продукти за поддръжка на 
лагери, греси.
Продукти:
Лагери с марките INA и FAG.
Партньорство: 
T ърговско дружество на Schaeffler KG.

Address:
1504, Sofia, 62 Dondukov Blvd.
Phone:       +359 2 946 3900
Fax:             +359 2 943 4134
email: info.bg@schaeffler.com
www.fag.bg
Executive: 
Michail Krishniak
Contacts: 
Michail Krishniak
Established: 
1992
Products:
Bearings INA and FAG, parts, bearing hous
ings, product support bearings, greases.
Business partnership:
Company of Schaeffler KG.

SCHAEFFLER BULGARIAШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД
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Адрес:
1582, София
ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров 162
Телефон       02 8907913
Факс:               02 8907930
GSM:                0878 362724
email:       sofia@schrack.bg 
www.schrack.bg 
Ръководител: 
инж. Петър Копев  управител
За контакти: 
инж. Петър Копев
Дейност:          
Внос и търговия с електрически съоръжения 
и компоненти.
Продукти: 
Значими продукти:
 миниатюрни автоматични предпазители;
 дефектно токови защити;
 защита от пренапрежение;
 потребителски разпределителни табла;
 метални шкафове и електро таблаIP66;
 автоматични прекъсвачи с лят корпус  до 
6 300 A;
 контактори и моторни защити;
 релета  миниатюрни, мултифункционални, 
мощностни;
 осветителни тела;
 оптични и медни кабели.
Партньорство: 
SCHRACK TECHNIK GmbH, Austria

Address:
1582, Sofia
Druzhba 2, 162 Tsvetan Lazarov Blvd.
Phone:     +359 2 8907913
Fax:            +359 2 8907930
GSM:         +359 878 362724 
email: sofia@schrack.bg 
www.schrack.bg 
Executive: 
Peter Kopev MSc(Eng)  Manager
Contacts: 
Peter Kopev MSc(Eng) 
Scope of activity:          
Import and trade with electrical equipment and 
components.
Products: 
Main products:
 miniature circuit breakers (MCB);
 residual current devices (RCD);
 surge voltage protection;
 consumer distribution boards;
 steel enclosures and electrical boardsIP66;
 moulded case circuit breakers (MCCB) – up to 
6 300 A;
 contactors and motor protection;
 relays – miniature, multimode, power;
 lightings;
 optical and copper cables.

Business partnership:
SCHRACK TECHNIK GmbH, Austria

SCHRACK TECHNIK EOODШРАК ТЕХНИК ЕООД
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ФИЛКАБ АД FILKAB JSC

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

Ръководители:
Атанас Танчев – Изп. директор
Нонка Черпокова – Изп. директор

За контакти:
Соня Пеева – Координатор Търговски процеси и 
анализи

Година на основаване:
1999

Брой служители:
197

Предмет на дейност - Електрооборудване и 
комплексни решения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Executive Director:
Atanas Tanchev – CEO
Nonka Cherpokova – CEO

Contact person:
Sonya Peeva – Business Development and Analysis 
Coordinator

Established:
1999

Staff:
197

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

HYDRAULIC ELEMENTS & SYSTEMS PLC

MANUFACTORING HYDRAULIC CYLINDERS OF ALL TYPESMANUFACTORING HYDRAULIC CYLINDERS OF ALL TYPES

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

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

Îðáèêî Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, Äèñòðèáóòîð íà Shell Lubricants çà Áúëãàðèÿ
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