издание на Приста Ойл Холдинг ЕАД
година XIII, брой 2, 2016 г.

Консолидираните приходи
на Приста Ойл Холдинг ЕАД
бележат ръст с около 3%

4
Приста ойл освен като
крупен играч на масления пазар в региона, се утвърждава
и като компания, която работи последователно в подкрепа развитието на младите и иновативни хора.
Доказателство за това
е конкурсът за нова премиум
еднолитрова бутилка и етикет. Висока оценка бе дадена както за резултатите и
представянето на младите
дизайнери, така и за инициативата да се търсят практически решения сред онези,
които все още вярват и търсят реализация в страната.
Участието в конкурса на
студенти и докторанти от
Националната художествена академия даде възможност един друг кръг хора да
станат съпричастни към
производството на смазочни продукти, към дейността
на Приста ойл, към създаване
на форми, в които съдържанието да стигне още по-лес-

Р. Николаев
Гл. редактор

но до крайния потребител.
По този начин те стават
съпричастни към маркетинга и успешните продажби на
.
продуктите с марка
Радващо е, че целият
творчески процес сред участниците е изисквал да добият широки познания за
производството и начина на
дистрибутиране на смазочни продукти, за да могат да
предложат проект, готов
или до голяма степен близък
до опаковките, които са на
пазара.
Чрез този конкурс се преплитат
индивидуалните
творчески нагласи на участниците, на индивидуалния
стил на опаковките с марка
, подчинени едновременно на едни задължителни изисквания, които да
гарантират безпроблемно
транспортиране и използване от крайните клиенти.
Радващо е, че в този конкурс победителите демонстрираха творческо вдъхновение, които като краен
резултат даде едни наистина уникални предложения,
напълно отговарящи на класата на компания като Приста ойл.

Ат. Бобоков: Как се става голям
интервю
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Атрактивен проект за нова премиум
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отчет

Консолидираните приходи
на Приста Ойл Холдинг ЕАД
бележат ръст с около 3%
Печалбата преди данъци, амортизации и финансови
разходи (EBITDA) нараства с 12% до 13,9 млн. евро
2. Ръст в реализираните обеми от продажба на греси с около
26%
3. Ръст в реализираните акумулаторни батерии с 12%

Николай Костадинов
Групов главен счетоводител на
Приста Ойл Груп

Консолидираните цифри на
Приста Ойл Холдинг ЕАД за първото полугодие на 2016 година
показват следните оперативни
резултати:
1. Запазват се обемите на реализираните смазочни масла
спрямо съпоставимия период от
предходната година.
4
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Консолидираните приходи от
продажби на холдинга бележат
спад от 9% спрямо първото полугодие на 2015, дължащ се
основно на приноса към този
показател за 2015 на приходите
реализирани от Богдани Петрол
(Унгария) – дружество, което
беше продадено в края на м.май
2015. Игнорирайки този ефект,
консолидираните приходи на
Приста Ойл Холдинг ЕАД дори
бележат ръст с около 3%.
Печалбата преди данъци,
амортизации и финансови разходи (EBITDA) нараства с 12% до
13,9 млн. евро, спрямо 12,2 млн.
евро за първото полугодие на
2015.
Нетната печалба преди обла-

гане с данъци нараства с 9% до 8
млн. евро.
Сред основните приоритети
на мениджмънта на Холдинга до
края на 2016 година са:
1. Устойчив ръст на продажбите на традиционните за дружеството пазари.
2. Активно участие в търгови
процедури за доставка на смазочни масла както в страната, така
и чужбина – особено в региони,
където продуцията на дружеството е добре позната и се възприема като такава с произход
от страна член на Европейския
Съюз.
3. Развитие на дистрибуторския клъстър включващ дъщерните търговски дружества на
компанията в Чехия, Унгария и
Словакия.

отчет

Консолидиран Отчет за приходите и разходите на Приста Ойл Холдинг ЕАД, 2016 г.
Всички суми са в хил. евро

1-во полугодие 2016

Общ обем (MT)
Лубриканти (MT)
17 636
- Произведени
13 655
- Търговски
3 981
Греси (MT)
1 125
- Произведени
1 053
- Търговски
72
Базови масла (MT)
3 085
Батерии ( бр. )
1 231 360
2 136
Други (MT)
Бруто продажби
Продажби на Търговски стоки
9 789
Лубриканти
7 105
Греси
273
Базови масла
2 059
Олово и други
352
Продажби на Произведени стоки
76 925
Лубриканти
18 528
Греси
2 027
Батерии
54 988
Други
1 382
Продажба на услуги
753
Продажба на други
2 880
Общо
90 347
Разходи за продажби
Разходи за продадени търговски стоки
7 886
Лубриканти
5 381
Греси
212
Базови масла
1 944
Олово и други
349
Разходи за произведени продадени стоки 54 164
Лубриканти
12 063
Греси
1 339
Батерии
39 785
Други
977
Разходи за продадени услуги
258
Разходи за други продажби
109
Общо
62 417
Печалба или загуба от брутни продажби

Разходи за дейността
Разходи за маркетинг,
продажби и дистрибуция
Общи и административни разходи
Подсбор Оперативни разходи
EBITDA
Обезценка
Общо разходи
Оперативна печалба или загуба
Финансов приход
Приходи от лихва
Валутни разлики
Общо
Финансови разходи
Банкови такси и хонорари
Разходи за лихва
Валутни загуби
Общо
Печалба / загуба от финансови дейности
Печалба или загуба за текущия период
Провизия за данък върху доходите
Нетна печалба/загуба за периода
Притежателите на собствения
капитал от Дружеството
Притежателите на собствения
капитал трети страни
Нетна печалба/загуба за периода

5 952
8 095
14 047
13 883
3 739
17 786
10 144
1 337
1 063
2 400
491
1 935
2 155
4 581
-2 181
7 963
443
7 520
3 258
4 262
7 520
0

27 930
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Как се става голям
За 17 години „Монбат“ успя да се превърне в един от големите
производители на акумулатори за Европа

Атанас Бобоков

Инвестиции, иновации и нови
пазари. Макар да звучи като по
учебник, точно това стои зад успеха на производителя на акумулаторни батерии „Монбат“.
За 17 години от приватизацията
на дружеството то успя да стане
една от водещите компании в
Европа в своята сфера и планът
е растежът да продължи. С приходите си от почти 300 млн. лв.
за 2015 г. компанията е най-голямата от сектор „Машини и оборудване“ в класацията „Капитал
100“, която има българи за основатели и основни акционери.
Когато в края на 1998 г. „Прис-

6

сп. Приста бр. 2`16

та ойл“ купува завода за акумулаторни батерии „Акумикар“ в
Монтана, той продава малко над
100 хил. батерии годишно, спомня си Атанас Бобоков, председател на съвета на директорите
и един от големите акционери
в компанията, която вече носи
името „Монбат“. По думите му
сега тези количества се произвеждат за по-малко от две седмици. „За тези 17 години фирмата наистина стана голяма и много
ефективна“, допълва той. По думите му в момента ефективността на „Монбат“ е над средната за
Европа.

Промяната идва чрез инвестициите, които се правят всяка
година за разширяване и модернизация на производството.
През 2007 г. компанията купува и завода за производство на
акумулаторни батерии в Добрич
„Старт“, като по този начин разширява производствената си
база. Според Бобоков от значение за израстването е и сътрудничеството с института по електрохимия и енергийни системи,
който съдейства за разработването на нови технологии и продукти. „Важни за фирмата са и
хората, екипът, който се справя
много добре“, допълва Бобоков.
В основата на развитието на
компанията обаче е моделът на
„Монбат“ за интегриране с рециклиращи мощности, които да
покриват 100% нуждите от олово в производството, коментира Бобоков. В момента групата
„Монбат“ разполага с три такива завода в Монтана, Румъния и
Сърбия, обединени в дружеството „Монбат рисайклинг“.

Рециклираща подкрепа

Заводите за рециклиране
преработват скрап от акумулаторите, като полученото олово е
по-евтино от това на пазара. То е

нови проекти

стратегическа суровина за компанията, тъй като е основна за
производството на акумулаторни батерии. Така рециклиращата
фирма прави собствена печалба, като продава на „Монбат“, а
самият производител намалява
значително разходите си и себестойността на продукция. Около
90% от оловото, което се произвежда в рециклиращите заводи,
отиват за нуждите на „Монбат“.
Първият от тройката е открит
през 2000 г. в Монтана и работи
почти с пълния си капацитет. За
разлика от него заводът в Сърбия, който отвори през 2010 г. и
в който „Монбат“ вложи 12 млн.
евро, има малко по-различна
съдба, тъй като заради интереси
на сръбски фирми към суровината, административни пречки
и политически натиск почти не
работи. Така през 2014 г. идва решението за неговата продажба.
Две години по-късно Бобоков
обяснява, че тези планове са се
променили „по сръбски“ и от
края на миналата година компанията получава субсидия от
държавата за всеки килограм
обработени акумулатори. „Заводът работи от края на миналата
година и тази очакваме да е на
малка печалба, а за 2017 г. на ху-

бава печалба, но субсидията не е
чак толкова голяма, за да направи предприятието много печелившо“, коментира Бобоков.
В същото време заводът в
Румъния, открит през 2011 г. и
изграден с инвестиция от 13 млн.
евро, също е натоварен почти
100%, преработвайки акумулатори от местния пазар и внос.
Неговият капацитет е до 40 хил.
тона батерии и акумулатори на
година.

Новите проекти

Един от ключовете за успеха
на „Монбат“ според Бобоков е
постоянното увеличение на производството и внедряването на
нови технологии. Сред идеите
на компанията е да премине към
роботизация на част от дейностите, които изискват тежък труд.
„Естествено няма да се хвърляме
в нови роботи, ще гледаме втора
ръка, отговарящи на целите, за
които са ни необходими“, коментира той. По думите му това не е
много голяма инвестиция и ще
се случи, когато бъде намерена
фирма, която да интегрира тази
услуга за нуждите на „Монбат“,
защото „роботи много, а интегратори малко“, посочва Бобоков.
Идеята е чрез роботизира-

нето да се заместят дейности,
свързани със свалянето на акумулаторите от монтажните линии, тъй като тежестта на някои
от тях достига до 50 тона. „Точно
този непривлекателен труд ще
бъде заместен“, допълва той. По
думите му в двата завода се произвеждат на смяна между 600
и 1400 батерии, което е наистина много тонове, които минават
през ръцете на хората. Въпреки
роботизацията броят на хората
ще бъде запазен, тъй като идеята на компанията е да увеличава
производството. „За тази година
планираме увеличение от 1520%“, посочи Бобоков.
Други интересни проекти,
които компанията планира, са
свързани с рециклиращия бизнес. Един от тях е за производство на калай в Монтана, който
трябва да бъде завършен до края
на 2017 г., а инвестицията в него е
9 млн. евро. „Това е една суровина, която извличаме от оловните
сплави и струва 17 хил. долара
на тон. За сравнение - оловото
е 1500 евро на тон“, казва Бобоков. И обяснява, че този метал
е нужен, за да се произвеждат
модерни акумулатори, които са
по-лесни за обслужване. За целта ще бъде изграден нов малък
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завод, като водещата технология
в него ще е китайска, тъй като те
са лидери в производството. Калаят е ценен и защото в целия
свят се добиват само 300 хил.
тона, а има много приложения и
в области като електротехника и
електроника.
Друг проект в Румъния е за
преработка на отпадъка, който
остава от рециклирането на батериите. „Сега трябва да го караме
в Германия, което е много сложно
и скъпо за депониране“, посочва
Бобоков. По думите му „Монбат“
е намерила начин да използва
патента на една българска фирма
и ще може да извлича полезната
съставка от този опасен боклук,
който е аморфен силиций. „Той
струва пари, така че от харчене
ще отидем на печелене на едни
по-големи пари“, смята Боков.
„Нашето рециклиране трябва да
стане най-ефективното, което съществува“, допълва той. Идеята
е освен с отпадък от заводите на
„Монбат“ сепараторът да работи
и с отпадък от гръцки и полски
заводи, които дори ще плащат
за тази услуга. Веднъж започнал,
заводът в Румъния ще предложи
тази технология и за продажба.
Планът е той да е готов в края на
следващата година, а този в Монтана - в края на тази.
8

сп. Приста бр. 2`16

Основните пазари

Една от съществените разлики между „Акумикар“ и това,
което компанията е в момента,
е ясната стратегия за експорт на
продукцията и завземането на
нови пазари. Основно компанията продава в Западна и Централа Европа и на Балканите, а като
държави - за Франция, следвана
от Испания, Германия и Италия.
„Сега сме се концентрирали върху развитие в Украйна и Русия,
два пазара, на които много не
сме им обръщали внимание. Искаме да разширим и продажбите
в Турция. В Африка голям пазар
е Нигерия, в Южна Африка също
имаме малки доставки“, описва
плановете за развитието на компанията Бобоков. Общо компанията продава в 64 държави, като
все още сред тях не са такива от
Далечния изток. „Засега стигаме
до Мианмар, а скоро вероятно
ще стигнем и до Виетнам.“
Основната цел на постоянното излизане на нови пазари
е диверсификацията на риска.
„Логиката да имаш голям пазарен дял в една държава не сме я
възприели още в самото начало“,
коментира Бобоков. „Когато си
на много пазари, ти няма как да
бъдеш ударен от конкуренцията“, допълва той.

„Монбат“ никога не се е стремяла да заеме водеща роля на
пазара в България, въпреки че
пазарният й дял тук е 40-50%,
„без да се налага да правим
нищо“, тъй като цените за вътрешния и външния пазар сме ги
изравнили. „Ние не печелим повече от България, за да влагаме в
реклама и маркетинг. Ако бяхме
огромен пазар с 50 млн. население, определено щях да ви кажа,
че това е най-важният пазар за
фирмата и тук на всяка цена гоним дял от 70-80%“, посочва той.
Според Бобоков затварянето
на конкурентните фирми в Китай
преди три години не се е отразило изобщо на компанията, както
се очакваше. По думите му причината е, че китайските акумулатори никога не са се продавали
масово в Европа и регионът никога не е бил обект на инвазия
в тази сфера. „Те винаги са се
стремели да изнасят в близките
страни от Далечния изток и Америка“, допълва той. „Това, което
беше направено от Китай, всъщност бе да екологизират производството си, но и да концентрират бизнеса, така че той да стане
по-контролируем от държавата и
да не се замърсява толкова.“

резултати

Приносът на светодиодите

През 2010 г. „Монбат“ решава да развие бизнеса си и в една
малко по-различна от акумулаторната ниша, инвестирайки в
завод за производство на светодиоди, в който държи 51% от акциите, а останалите са на българската „Октагон интернешънъл“.
Заводът на новосъздаденото дружество, наречено „Окта лайт“, се
намира край София и по думите
на Бобоков предстои да започне
да дава и своя принос. „Инвестицията в този завод дотук е 10
млн. евро, но тя не се е отразила
негативно на паричните потоци
и резултатите на компанията, а
сега за първа година ще повлияе
положително, а догодина ще е
много силна година“, коментира
Бобоков.
„Вече сме на фаза на пускане
на продукти за пазара в големи
количества. Над 50% от продукцията ще отиват за Близкия
изток, а останалото за Европа.
Има големи възможности, това е
единственото осветление, което
ще остане в Европа“, коментира
той. По думите му стратегически
важно е, че в този бизнес има
много малко компании, като плановете на „Окта лайт“ са да стане
една от водещите. Според Бобо-

ков това е било инвестиция на
зелено и за 5 години е трябвало
да се разработят собствена технология и продукти. „Истината е,
че сега имаме много качествени
продукти на много добри цени. В
началото мислехме, че ще е много по-лесно и изпълнимо, но се
оказа, че в тази индустрия няма
нищо лесно.“ В Европа обаче
има не повече от пет производствени компании, които не внасят от Китай, за да препродават.
Според Бобоков в бъдеще производствените мощности ще се
увеличат и все по-малко стока ще
идва от Китай.

Резултатите

Въпреки че на консолидирана база компанията отчита понижение на печалбата си преди
данъци с 9.25% за 2015 г. спрямо предходната, на индивидуално ниво „Монбат“ има ръст
и на приходите с 18%, и на печалбата с 34%, показва финансовият отчет на дружеството.
Според Бобоков това се дължи
на увеличението на продажбите на акумулатори през годината въпреки по-ниската им цена,
която следва тази на оловото.
По думите му това увеличение на продажбите е резултат от по-голямата ефек-

тивност на двата завода,
което се дължи на инвестициите.
„Същото ще се получи и тази
година, тъй като предвиждаме
ръст от 10-15%, който ще се запази и през следващата година.
През 2016 г. ще достигнем производство на 3.15 млн. батерии от
различни типове“, посочи той.
Увеличението на цената на
оловото не се отразява негативно на компанията, тъй като тогава се усеща най-силно ефектът от
по-ниската цена на рециклираното олово, казва мениджърът.
Точно заради това при спад на
цените, какъвто се наблюдаваше в края на миналата година,
компанията реализира по-ниски
маржове.
Бобоков обяснява, че от големите три, които са на пазара,
два не са в добро финансово състояние и в техен интерес е много стриктно да следят цените на
оловото, тъй като постоянно са
на загуба. Така основната компания в сектора остава VARTA, но и
тя няма кой знае какви маржове
и се стреми да следва цената на
оловото. „В това отношение ние
сме облагодетелствани, защото
няма сляпа конкуренция на пазара, тъй като оловото има еднаква цена за всички“, коментира
Бобоков. „Щом можеш да си засп. Приста бр. 2`16
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интервю

пазиш маржа, значи твоят модел
е добър. Това е много рядко в нашия бизнес“, допълва той.
„Монбат“ продължава да
следва политиката си да продава
продукцията си само на вторичния пазар. Според Бобоков причината е, че компанията няма
достатъчно мощности, за да отиде на първичен пазар (за вграждане в нови автомобили), а и там
цените са по-ниски.

Фотограф: Цветелина Белутова
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За акционерите и борсата

Основният акционер в „Монбат“, който в момента държи
42.73%, е „Приста ойл холдинг“,
контролиран от братята Атанас
и Пламен Бобокови. Именно
„Приста ойл“ е дружеството, което през 1998-1999 г. купува първия завод в Монтана. През 2007
г. компанията решава да излезе
на фондовата борса. „Капиталовият пазар изигра своята роля в
един момент, когато трябваше
да изградим три завода за рециклиране и трябваше да се намери
дофинансиране. Мисля, че това
беше много важно да се направи, дори можеше да е една година по-рано, но имаше известни
колебания дали това е начинът“,
коментира Бобоков.
През 2013 г. базираната в Холандия „Приста холко
кооператиф“, в която собственици с равно участие са регистрираният в Хонконг фонд за дялови
инвестиции ADM Capital и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), придоби
20.78% от капитала на „Монбат“. Така към края на миналата
година „Приста ойл“ чрез свързани дружества притежава 49.79%,
а „Приста холко кооператиф“ –
25.78%. Останалите са на други

физически и юридически лица.
По отношение на „Приста холко
кооператиф“ Бобоков смята, че
те са инвеститори с хоризонт от
5-6 години, така че е въпрос на
време да излязат от компанията.
Той обаче е убеден, че ще дойдат
други инвеститори с апетит за
българска инвестиция.
А за „Монбат“ на капиталовия пазар Бобоков коментира,
че слабият момент е, че борсата
няма ликвидност, което затруднява инвеститорите. Въпреки
това засега компанията не мисли
да напусне пазара, въпреки че
тази възможност е била обмисляна. „За да излезеш от борсата значи, че трябва да отделиш
голям ресурс, за да откупиш акциите си, което не е невъзможно,
но не е много логично“, допълва
Бобоков.

приходи

МОНБАТ АД с ръст на печалбата
от близо 16 процента за полугодието
дуална база на стойност 10 443
хил. лв. Това представлява ръст
на печалбата, преди облагане с
данъци на МОНБАТ АД на индивидуална база с 16,65 %.
Към 30.06.2016 г. МОНБАТ АД
отчита на индивидуална база
нетни приходи от продажби на
стойност 156 578 хил. лв., което представлява увеличение с
18,03% в сравнение с реализираните за същия период на 2015
г. нетни приходи от продажби в
размер на 132 655 хил. лв.
Реализираната печалба преди
облагане с данъци на МОНБАТ
АД на индивидуална база към
30.06.2016 г. e в размер на 12
182 хил. лева, спрямо отчетената
към 30.06.2015 г. печалба преди
облагане с данъци на индиви-

Нетната печалба на МОНБАТ
АД на индивидуална база към
30.06.2016 г. е в размер на 10
964 хил. лв. и нараства с 16,71%
в сравнение с нетната печалба на
дружеството на индивидуална
база за същия период на 2015 г.,
която е на стойност 9 394 хил. лв.
Към 30.06.2016 г. печалбата
преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на
МОНБАТ на индивидуална база
е в размер на 14 749 хил. лв. в
сравнение с регистрираната за
същия период на 2015 г. EBITDA

на стойност 12 433 хил. лв.
Печалбата, преди облагане с
данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи
дружеството към 30.06.2016 г.
регистрира ръст от 18.62% спрямо същия период на 2015 г.
Към 30.06.2016 г. печалбата,
преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи
и намалена с финансовите приходи (EBIT) на МОНБАТ АД на индивидуална база е на стойност
12 021 хил. лв., спрямо EBIT към
30.06.2015 г. в размер на 9 957
хил. лв., което представлява ръст
от 20.72. %.

сп. Приста бр. 2`16
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номинации

МОНБАТ АД във финалните
номинации (SHORT LIST)
на второто издание на
CEE CAPITAL MARKETS AWARDS

Монбат АД е включено във
финалните номинации (Short
list) на второто издание на CEE
Capital Markets Awards, в категория: Най-добър отдел по връзки с инвеститорите на листвана
компания в Централна Източна
Европа.
Церемонията по награждаването на победителите в категориите ще се прове на 15 септември 2016 г. във Варшавския
Хотел Интерконтинетал в присъствието на представители на
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водещи листвани компании от
Централна източна Европа и седем регионални борси.
Членове на журито са представители на институционални
инвеститори, фонд мениджъри,
инвестиционни
посредници,
банки, седем регионални борси
от Централна Източна Европа,
финансови медии.

Gulf Oil International и Boss
Oil Ltd. започнаха дистрибуция
на смазочни продукти в Полша
чрез новосъздаденият джойнт
венчър Gulf Polska.
„Gulf Polska ще поеме контрол
над операциите на Oil Trading
Poland, понастоящем лицензиран дистрибутор на смазочните
продукти Gulf в Европейската
държава, като ще се стреми да
разшири досегашната й дейност”, сподели за Lube Report
директорът на компанията Роб
Ван ден Бош.
“Първоначално ще развиваме дейност като вносител и ще
доставяме за Полша чрез мрежа
от дистрибутори.” каза той. “Планираме също и изграждането на
верига от бензиностанции Gulf
в страната. Това ще ни помогне
да популяризираме още повече
бранда в Полша.”
Компанията не планира да
открие завод за производство
на смазочни продукти в Полша,
каза Бош. “На този етап не се
планира изграждането на инсталация за блендинг. Всички
продукти, които продаваме в
Полша, понастоящем се произвеждат в завода в Антверпен,

нови пазари

Gulf Oil навлиза в Полша
от Джордж Джил • 8 юни, 2016

Белгия.”
Kuwait Petroleum International,
известен с бранда си Q8, търгува
със смазочни и други нефтопродукти, и има два завода за блендинг в Европа – един в Антверпен
и още един в Милано, Италия.
През юни миналата година Gulf
Oil International съобщи, че ще
обедини усилия с Q8Oils за доставката на готови смазочни продукти в Европа, като продуктите
Gulf ще се произвеждат в завода
за блендинг на Q8Oils в Антверпен.
“Това ще бъде важна стъпка
напред за Gulf в Полша,” каза в
прессъобщение Камий Нехме,
вицепрезидентът на Gulf Oil за
Европа. “Имаме амбициозни
планове за страната, и едно силно присъствие на Полския пазар
е ключов елемент от разрастването на Gulf в Европа, което от
друга страна е част от големите
планове на Gulf за международен растеж.”
Бош сподели, че компанията
очаква до края на годината да
осъществи доставки към веригите за търговия на дребно в Полша. “Все пак, ние няма да доставяме там, където има официален

дистрибутор на Gulf в съседните
държави,” каза той.
Консултантката Гита С. Агаше, президент на Geeta Agashe
& Associates LLC, каза за Lube
Report, “По наша оценка, през
2016 г. на Полския пазар за
смазочни продукти се търгуват
около 240,000 до 250,000 метрични тона. Приблизително 55
% от тях са индустриални масла,
използвани основно в машинното производство, при производството на желязо и стомана,
добив на въглища, химичната и
корабостроителната индустрии.
Останалите 45% обслужват автомобилната индустрия.”
Агаше отбеляза, че PNK Orlen
и Grupa Lotus имат значителен
пазарен дял, като присъстват и
ExxonMobil, Shell, BP, Total и други големи компании. “Petronas
Lubricants също е смятана за
един от играчите, предвид тесните й връзки с Fiat,” каза тя. “Fiat и
VW държат водещия пазарен дял
от продажбите на автомобили.”
Търговецът на нефт, горива
и смазочни продукти, Gulf Oil
International, е част от индийския
конгломерат Hinduja Group.
Източник: www.lubesngreases.com
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Бургаска фирма избра Приста ойл
за знаков партньор в изграждането на
първия си Автоцентър
Ауто Експерт предлага основно на клиентите си продуктите с марка

Управителят на автокомплекса Павел Станков завършва в
Англия архитектура, но в момента не работи по специалността
си. След дипломирането преди
две години се прибира в България и заема отговорна позиция в
семейния бизнес.
По това време заедно с брат
си и с баща си развиват търговия
с горива. Но отскоро в семейния
бизнес са само с баща си, защото
14
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братът в момента развива успешна политическа кариера.
Фирмата Ауто Ексепрт ООД от
2000 година развива съвместно с
една от най-големите компании
в страната франчайз - вече 4 са
бензиностанциите в Бургас и региона са брандирани с логото на
знаков производител и търговец
на горива, но са изградени и се
обслужват от фирмата на Станкови.

и TEXACO

Другият бизнес, който развива фирмата, е свързан с разнос
на природен газ по хотели, промишлени предприятия….
Идеята за автосервиз
Преди три години това място, на което е изграден автоцентърът, се продава. Върху него е
имало няколко сгради. Целта на
тази инвестиция основно е била
за строителство на модерна бензиностанция. В съседство обаче
се намира хале в сравнително
добро състояние, разказва Павел
Станков. Разбира се, сградата е
имала нужда от реновиране, но
това е било по-добрият вариант,
отколкото да се събаря и да се
търси ново предназначение за
терена.
Така халето е запазено и надградено. Идва ред да се търси
подходящият бизнес, който да се
развива в нея. След няколко срещи, включително и с представители на Приста ойл, е взето окончателното решение.
Ние имахме нужда от компания като Приста ойл, която да ни
бъде учител в новия за нас биз-

автоцентър

да реши и проектира обектите
върху терените, закупени с инвестиционна цел.
Автоцентърът е изграден
върху площ, част от старото общинско предприятие БКС. Само
човек, който е запечатал представата за старата визия за терена, сега би могъл да признае
направеното от Павел в идеен
план.
Впечатляващи са сроковете,
в които автосервизът започва
да работи. Става въпрос за 3-4
месеца, за които сградата е в сенес, да може да се развиваме
динамично, а не от грешките си.
За Приста ойл пък ние бяхме необходимият партньор, който да
ги представлява по един добър
начин в региона, каквато е и нашата цел, разказва Станков.
За нас тази дейност всъщност
бе необходима, за да се допълни
фирменото портфолио. Колкото
и да изглеждат далечни архитектурата и автосервизната дейност,
полученото добро образование
му дава възможност правилно
сп. Приста бр. 2`16

15

партньори

гашния си вид и окомплектован
с необходимата техника за смяна
на масла и извършване на малки
и средни ремонти.
Сервизът е оборудван с четири подемника и три канала,
стенд за реглаж. Една от клетките е пригодена за смяна на масло
и обслужване на тежкотоварни
автомобили. Вече няколко фирми ползват тези услуги на Ауто
експерт, напълно се обслужва
техниката на собствената транспортна фирма.
Тук се работи предимно, да не
звучи максималистично, с масла
и TEXACO.
Персоналът вече може да се
каже, че е подбран така, че да
може да работи екипно. Но това
разбира се, не се получава още в
самото начало. Заплатите тук са
такива, каквато е заработката за
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месеца. Няма как да се плаща за
нещо, което не е изработено или
пък да не се оценява положеният
труд. Няколко души се смениха,
докато се напасне правилният
екип. Тук искаме да работят хора,
научени, с опит, които да решават
максимално точно проблемите и
да отстраняват повредите.
Появата на автосервизния пазар налага повече работа за достигане на авторитета и припознаването от страна на клиентите,
оценява ситуацията Станков. В
никакъв случай ние не може, а
и не трябва да връщаме клиенти- нещо, които автосервизи с
история го правят често. Затова
и нашите сервизни работници и
механици трябва да имат достатъчно умения, за да успеем и да
се наложим на този труден пазар. Има случаи, в които клиен-

тите ни са обиколили 2-3 сервиза
и са получили отказ да им бъде
извършен ремонт. И ние го правим, и то качествено.
Реално дейността при нас в
момента може да бъде сравнена
с тази в Спешна помощ. Никого
не връщаме и даваме живот на
автомобили, които са били в тежко техническо състояние, след
като им е било отказан нужния
ремонт в други сервизи .
Така за много кратко време
вече успяхме да привлечем няколко сериозни фирми като постоянни клиенти – с цени и с качествено извършване на услугата
в оптимален срок.

технологии

Технологията „Deposit Shield“
на Havoline
Повече от 100 години шофьорите се доверяват
на моторните масла Havoline, доказали надеждността си високите си качества по отношение на
ефективност и защита на двигателя навсякъде - от
Формула 1, НАСКАР и Льо Ман до тежките условия
на ежедневното шофиране.
Технологията „Deposit Shield“ на Havoline помага
за защита на компонентите на двигателя от непрекъснатата атака на вредните отлагания и износване
дори при екстремни условия на шофиране.
Наред с усъвършенстването на технологиите за
проектиране надвигатели, които водят до създаване на по-малки, по-мощни двигатели с по-ниски
нива на вредни емисии и по-нисък разход на гориво, трябва да се усъвършенстват и моторните масла,
които ги защитават.
Новите моторни масла Havoline ProDS са специално разработени с помощта на най-новата технология „Deposit Shield“ на Texaco, която защитава проактивно Вашия двигател, за да гарантира оптимална
ефективност при всякакви условия на шофиране.
Произведени с използване на синтетични базови масла от най-високо качество и специално разработени добавки, моторните масла Havoline ProDS
предпазват проактивно Вашия двигател от вредните
отлагания и износване, като постоянно подновяват
защитната бариера на Deposit Shield, която не позволява образуване на вредни отлагания върху повърхностите на изключително важните елементи на
Вашия двигател и същевременно намаляват износването.
Havoline ProDS с технология „Deposit Shield“ защитава проактивно най-важното: ефективността на
двигателя Ви, инвестициите Ви и икономията на горивото*

ПРОАКТИВНА
ЗАЩИТА НА
ВАШИЯ
ДВИГАТЕЛ
Havoline® с технология „Deposit Shield“ отговаря
на изключително високите изисквания на Вашия
двигател, като осигурява ефективна и динамична
защита на най-важните негови компоненти.
Маслата Havoline покриват и дори надвишават
изискванията на най-новите международни
спецификации.
europe.havoline.com

/HavolineEurope
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двигателя, външната температура, условията на шофиране, стила на шофиране, вискозитета на моторното масло и
препоръките за сервизно обслужване на производителя
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Кристиян Леон: Верила може и произвежда
изделия, от които пазарът има нужда
Целта е да се запазят съществуващите клиенти
и да растем заедно с тях, като стигнем и до препоръка
от тяхна страна към нови клиенти

Кристиян Леон
От колко време сте изпълнителен директор на Верила?
Вече една година и половина година, от февруари 2015 г.
Сега управлявате компания, която се занимава и с производство...
Всъщност това е интегрирана система. Управлявам не само производство, но и маркетинга,
продажбите.
Тоест прибавяте една нова дейност към
бизнес опита си….
Всъщност бях на подобна длъжност през 1996
г., когато строихме в Румъния фабрика за хранителни стоки. В рамките на 1 година се занимавах с
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изграждането на тази фабрика, която бе за производство на сладкарски изделия, в близост до Букурещ. Като цяло доста ми харесва тази комбинация
от дейности – продажби и производство, тъй като
имам възможност да контролирам целия процес
от самото начало до завършването му.
Били сте изпълнителен директор още през
1996 г. Явно имате достатъчно опит вече.
Имах шанса да ми се предоставят добри възможности за бизнес и работа през това време.
Кога започнахте в Приста Ойл като директор на дъщерната фирма в Румъния?
През септември 2007 г.

интервю

Много добрите резултати ли са причината да Ви преместят на сегашната работа?
Бих казал екипът ми, не толкова аз самият,
показахме добри резултати. Доста значими трансформации в рамките на самата компания. Тя стана първият финансово независим филиал на Приста Ойл. Също така изплатихме дивиденти преди
няколко години. И сега имаме устойчив бизнес в
Румъния, който се базира на систематичен подход
към пазара и позициониране на цените, което успяваме да задържим вече повече от 5 години.
Основната концепция е съхранена с много
малки промени, което спомогна и за изграждане
на доверие в нашите партньори, дистрибутори,
клиенти. Те вече имат доверие в нашия бизнес,
който всъщност е постоянен и предвидим.
Екипът на Приста Ойл Румъния е доказал, че
системата работи. Всички хора около мен могат да
свършат това, което аз върших, даже и по-добре от
мен. Това е всъщност моят начин на изграждане на
екип. Всеки един, който е отговорен за извършването на дадено нещо, ще може да го направи подобре от мен самия. А ако той не може, тогава ще
го науча. Това се опитвам да направя и във Верила.
В рамките на една година станаха доста подобрения в екипа на Верила. Някои от хората напуснаха компанията, други се присъединиха, трети
пък бяха преместени на друго място, където имат
възможност да се развиват по-добре и да бъдат
по-полезни. Концепцията е всеки един да бъде използван по възможно най-добрия начин, тъй като
няма перфектни служители. Аз не търся перфектни
хора, в всъщност такива, които са изключително отдадени на своята работа и им харесва, това което
правят. За мен да ти харесва нещо означава да вър-

шиш това, в което си най-добър. И това всъщност
допринася за личното ти удовлетворение, както и
спомага за изграждане на духа на екипа.
Да вкараме малко конкретика. Как мина
първият работен ден на едно ново място, където има и производство… познавате го вероятно преди това?
Всъщност аз участвах в този проект още през
ноември 2014 г. Бях при самото пускане на проекта. Имаше големи очаквания от тази компания,
но също така можеше да се видят и недостатъците, които трябваше да бъдат отстранени. А те бяха
много.
Инвестирането в тези промени беше изключително важно и необходимо, но за съжаление
не успя да покрие всичко. За това приоритетът ми
беше да се започне стандартизация на процесите, да се подобри ергономията, да се въведе много строг контрол върху качеството и да се следва
простата концепция да произвеждаме, това от което пазарът има нужда, вместо да имаме продукция
на склад с някакво средно качество.
Процесът на стандартизация стигна и до снабдяването, т.е. да сме сигурни, че всичко, което използваме, независимо дали е продукт или услуга, е
избрано на база на сигурни критерии и правила. Да
сме сигурни, че когато започваме производството
на даден продукт, разполагаме с правилните суровини и материали. Както споменах и преди, това
да бъдеш в т.н. вселена на Приста е все едно си на
увеселително влакче – има движение непрекъснато нагоре- надолу, има динамика.
Винаги има предизвикателства, постоянно
изникват проблеми, което прави нещата доста ин-
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тересни. По-същия начин е във Верила. Но това са
всъщност възможности, които ти се предоставят да
израстваш изключително бързо. В момента това,
което правим, на практика е фейслифт на Верила
на база на историческите традиции.
А какво точно надградихте за това време?
Много, много неща. Първото, което трябва да
кажа, това е един работещ екип. Второ- че сме изградили система, която да гарантира удовлетворение на клиентите.
Придобихме по-голям брой клиенти в различни сфери на икономиката. И то благодарение на
по-добро качество, както и по-надеждна наличност
- една много важна гъвкавост, в зависимост от изискванията на клиента. Това е едно от основните
неща, които всъщност отличават големите компании.
Международните производители никога не
стартират производство на даден продукт само по
искане на двама-трима клиенти. Такива компания
винаги имат някакво стандартизирано производство, портофолио. Но ние можем да си позволим
това, ако е оправдано спрямо обема и стойността
на продукта.
Можете ли да дадете пример?
Да, разбира се. Производството на пелети за
горене. Това е всъщност индустрия, която изисква
греси с изключително добро качество. Същевременно има и много специфични изисквания. Самите греси трябва да издържат на високи налягания и
натоварвания – в пъти повече при едно регулярно
производство.
Друг пример – в стоманената индустрия в Тур20
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ция. Там продаваме висококачествена грес от алуминиев комплекс.
Дори и от гледна точка на маркетинга имаме
взискателни клиенти. Например, имахме искане
от клиент дадена грес да се отличава от гресите на
други клиенти с определен цвят. Ние сме готови да
му осигурим това. Разбира се, ако има смисъл от
гледна точка на доходността за нас. За това имаме
и изисквания за минимално количество поръчано.
Също така, когато говорим и за опаковки...
Имаме клиент, който иска специфична опаковка,
която се произвежда в Германия и е готов да плати
за това. Ние ще изпълним и тази поръчка.
Целта на всичко това е да се запазят съществуващите клиенти и ние да растем заедно с тях, като
естествено стигнем и до препоръка от тяхна страна
към нови клиенти.
Утвърждават ли се очакванията за по-малките разфасовки на гресите?
При всички случаи. Направихме сравнителен
анализ на 2014 г. спрямо 2015 г., за да видим какви
са били продажбите през двете години. Разликата
беше огромна. През 2015 г. сме продали значително повече бройки. Това означава, че се приближаваме все повече до крайния клиент, защото колкото е по-малка опаковката, толкова по-близо сме до
крайните потребители. Имаме доста добър набор
от клиенти, както местни, така и международни
компании, клиенти на Приста.
Продажбите ни са насочени към най-значимите групи клиенти. Една много значима група компании са тези на Приста Ойл, където имаме един много добър екип, който вече продава греси от Верила.
През 2015 г. беше доста лесно за мен да ги убедя
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да вложат повече усилия, да продават повече на
базата не само на техническа поддръжка, но и на
разнообразие и наличност на продуктите.
За да продаваш греси, трябва да разполагаш с
доста добри технически познания. Ключовият фокус е непрекъснато да предоставяме необходимата
информация на клиента, дори и визуално. Новите
технически документи на Верила не само излагат в
писмен вид необходимата информация, но и визуално я изпращат към самия клиент. По този начин,
да бъде по-лесно за този, който чете тази документация. Вече и самият език, на който е написана техническата спецификация не е толкова технически и
труден за разбиране за читател, който не е токова
навътре в нещата. Клиентите на са длъжни да знаят
подробни детайли за гресите. Много от тях знаят,
но тези които не са запознати, разчитат ние да им
предоставим информацията. Това е наше задължение. Това всъщност ни отличава от този, който ще
даде само едно продуктово име и цена.
Вие дойдохте с инвестиция от 3 млн. Имаше ли промяна като цяло в бизнеса на Верила?
Усетихте ли някакъв възход? Беше ли плюс това
за Вас?
Разбира се, имаше видими промени. Имахме
нужда от оборудване, което беше закупено.
До каква степен лабораторията на Верила е лост в ръцете на мениджмънта? До каква
степен успява, както да гарантира качеството, така и да бъде предимство пред останалите производители?
Радвам се, че ми задавате този въпрос. Начинът, по който лабораторията изглежда и работи, е

доста важна причина клиентите да изберат нас. Със
сигурност качеството винаги може да бъде доказано, но също така е много важно като разполагаш с
първокласно оборудване. Бил съм в много цехове
за производство на греси в моята кариера, но дори
и нашите клиенти потвърждават, че производство
и лабораторията ни изглеждат в пъти по-добре от
друг лаборатории. И тук не говоря само за аспект, а
за високи технологии. Наличността на такива, както за тестова, така и за самото производство.
Често сравнявам производството на греси с
гурме ресторанти от висока класа. Можеш да направиш много добър стек от най-добрата част на
месото, но в същото време от същата част може
да се получи и много лош стек. Така че, въпроса
не е само в това да имаме добри суровини, но
също така трябва да се следи много от близо самия процес на производство, самите резултати да
се тестват и чак тогава да се предлага съответната
логистична и клиентска поддръжка. Логистичната,
техническата, клиентската поддръжка, търговските услуги - това са нещата, които ни отличават от
останалите на пазара. Да, трябва да имаш много
добър продукт, набор от суровини, производствено оборудване, тестово оборудване, но също така
и услугите, свързани с всички тези процеси, трябва
да са на високо ниво.
Трябва да можеш да разбираш изискванията
на клиентите, да ги посещаваш, ако е необходимо. Трябва да имаш конкурентоспособен пакет, да
познаваш конкуренцията на пазара и правилно да
позиционираш продукта и услугите си в тази своеобразна вселена.
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Бан Тир - Бургас - когато услугата и
качеството на продуктите отговарят на
изискванията, работим с Приста ойл
Транспортната
фирма бележи
успешно развитие,
залага на нови
автомобили и
ползва единствено
препоръчваните
масла без компромис

Бан Тир ООД - първата част
от името на фирмата идва от кв.
Банево в Бургас. Колкото до ТИРтогава се ползва тази абревиатура от името на конвенцията за
товари, която след като влизаме
в ЕС, вече отпада. Но както знаем, ТИР стана нарицателно на
голям влекач с ремарке, който
пътува в чужбина.
Фирмата започна своята дейност преди 25 години, традиционно за времето си, с един
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тежкотоварен автомобил. Но със
сигурност е една от малкото, която закупува нова Шкода- Европа,
разказва Денко Желев, нейният
собственик.
Както обикновено се случва в
онези години, Желев е работил
до 1989 година в Автокомбинат
Бургас. Горе долу нещата в транспорта ми бяха ясни и затова се
насочих в този бизнес.
След първия камион, годи-

на по-късно е закупен втори, на
третата година вече са четири и
така до сега, като периодично се
подменят.
От самото начало дестинациите основно са към Европа- Германия, Холандия, Белгия, като
товарите обикновено са пакетажни стоки. От 3 години фирмата извършва и вътрешни превози
в сърцето на Европа и Скандинавия, като запазва и релацията
България- Европа.

качество

Автомобилният парк на БАН
ТИР ООД в момента се състои от
40 броя собствени влекачи мега
марка „МЕРЦЕДЕС“ и „ВОЛВО“,
отговарящи на стандартите Евро5 и Евро 6.
Ако има нещо, с което транспортната фирма прави сериозно впечатление, то това е, че
предпочита и закупува само и
единствено нови автомобили.
Преди 3 години е трябвало да
се подменят част от тях и затова
са закупени МЕРЦЕДЕС - Евро 6.
Вероятно това е и причината, да
се разраснем до това положение, коментира Желев. Трябва
да се има предвид, че съвременните автомобили нямат онази
издържливост и живот, каквато
познавахме преди време. Затова
и на три- четири години повечето
фирми си връщат автомобилите
и купуват нови.

първите автомобили Мерцедес
с двигател Евро 5. Оттук нататък
все по-често се налага принципът на сравнение. Това ни дава
по-добра ориентация откъм
цени и всичко останало, свързано с ескплоатационните разходи.
Тази стратегия вече се прилага и
по отношение на ремаркетата.
Така се стигна и до същността
на това представяне - първите
контакти с Приста ойл като производител и търговец на висококачествените масла
и
TEXACO.

Реално тази година стават
вече 10 години, когато се полагат първите контакти. Представител на Приста ойл търси
контакт в Бан Тир и нещата се
случват в интерес на двете страни, спомня си Денко Желев този
момент. Тогава се купуват предимно минерални масла, греси
и други автоконсумативи.
Днес обаче с гордост се отбелязва, че бургаската транспортна компания ползва основно
продукти с марката TEXACO от
най-висок ценови и технологи-

В началото, след Шкодата, на
почит е Волво. Близо 10 години
шведската марка представлява
Бан Тир. След което се появяват
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чен клас. Няма как камионите с
Евро 6 да си позволят компромиси, тъй като въпрос на време е
това да се превърне в елементарен, но скъп тарикатлък.
Така се случва и с AdBlue.
В търсене на цена и на качество на важния за всеки съвременен
товарен
автомобил
консуматив, отново Приста се
оказва печеливша. След няколко експеримента с други вносители се оказва, че предлаганата от русенската компания
течност дава очакваното качество.
И в момента работим и сме доволни от качеството, признава
Желев.
Все още има търговци на автомобили, които упорито продължават да обвързват клиентите си
с условия, които не позволяват
други фирми да предлагат своите продукти. Бан Тир обаче
разполага със собствена база,
където се извършва техническото обслужване на камионите, когато се прибират в страната. И се
държи на собствения избор.
Вече идва време да се разкрие кой е на върха на тази
определено успешна фирма.
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Денко Желев заслужено е застанал на позицията на собственик
и човека с контролните функции, които гарантират успешната
работа на тази не особено проста
машина- транспортната дейност.
А техническите въпроси е оставил да решава неговия син.
Съпругата, Антоанета Димитрова
Желева, е управител. Семейният
кръг се затваря с половинката на
младия Желев, с която са били
състуденти.
Желев младши има собствена фирма от една година, като
бащата очаква да бъде надминат по обеми и финансови
резултати от своя наследник.
Живко Желев е завършил
Техническия университет – специалност „Технология и управление на транспорта“. Случайно или не, но това е точно
специалността, която е необходима на Желев старши за още
по-успешен бизнес.
Колкото до продуктите, които
предлага Приста ойл, младият
мениджър изрази доста позитивни отзиви. Споделял съм с
баща си колко пробег изминава
един камион с масла TEXACO в
сравнение с други, предлагани

от конкурентни фирми. Опитът
показва редица превъзходства,
включително и по-голям пробег
от гарантирания.
Желев старши споделя опита
си как изпробва моторното масло- ако при гарантиран пробег от
100 000 км. се наложи доливане,
това не говори добре за смазочния продукт. А при TEXACO това
не се е случвало. По-скоро се чувства резерв над гарантираните от
производителя километри. Дори
имаме автомобили на над 1 млн.
километри, които ползват предлаганите от
ойл масла и
не се налага доливане, коментира със задоволство Денко Желев.
И двамата мениджъри на Бан
Тир са категорични, че при всяка една нужда от каквато и да
е консултация относно смазочните продукти, получават необходимата информация както от
търговския представител, така и
от специализирания отдел в Завода за смазочни масла в Русе.
Те търсят и получават актуална
информация за продуктите,
които изискват новите двигатели
Евро 6.
…Стана въпрос за новата
фирма, която Живко от година

качество

управлява. Оказва се, че тя е регистрирана и позиционирана в
Германия. Така младият Желев
също започна сравнително самостоятелно развитие - в момента оперира с два камиона, които
следващата година смята да удвои.
Партньорство в конкуренцията или конкуренция в партньорството- въпрос, който се оказа с
еднозначен отговор. Интересен
въпрос, замисля се Живко, за
когото тази ситуация дава възможност за търсене на различни

решения в една или друга ситуация. Новата фирма ще се съсредоточи върху вътрешния транспорт в ЕС.
Иска ми се и вярвам, че
няма да го изпусна от България,
убеден е бащата. След като го
върнах от София, ще се постарая
и да не напусне страната. Тази
убеденост се оказва, че има добра почва…

но причини да работя в Бургас.
Нещата в Европа по отношение
на бизнеса не са това, което изглеждат отстрани. Тук бизнесът
е по-конкурентен, отколкото в
която и да е страна от Централна Европа, твърди Живко. Транспортният ни сектор е доста
по-конкурентен на западния пазар. Затова и много фирми оттам
предпочитат нашите фирми.

Колкото и да търсим само негативни причини и да бягаме от
България, за мен има достатъч-
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Атрактивен проект на докторант от
Националната художествена академия
спечели конкурса на Приста ойл за нова
премиум еднолитрова бутилка и етикет

Докторантът по Индустриален
дизайн Захари Ганчев спечели
безапелационно конкурса на
Приста ойл за нова премиум еднолитрова бутилка и етикет.
Второто място бе отредено на тандема второкурсници
Деница Иванова и Диана Кунчева. На трето място е класиран
идейният проект на докторанта
Мария Василева.
Награждаването на победителите стана в централния офис
на Приста ойл в столицата от изп.
26
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директор инж. Цветомир Анастасов. Той изрази благодарност
към ръководството на Художествената академия в лицето на
доц. Станко Войков, ръководител
катедра „Индустриален дизайн“.
Конкурсът, обявен от Приста
ойл доц. Войков определи като
изключително ползотворен за
творчеството на студентите. При
разглеждането на получените
идейни проекти бяхме приятно
изненадани, че се предлагат интересни виждания. Спечелилият

първо място дизейнерски проект бе коренно различно от това,
което се предлага и има на пазара. Става въпрос за една пирамидално насочена структура, нова,
различна от познатите до момента пластична форма.
Студентите от НХА, най-вече
тези от трети и четвърти курс,
навлизат в т.н. дуална система
на обучение благодарение на
инвеститори като Приста ойл,
които се занимават с интериор,
екстериор, мебели.

победител

Захари Ганчев

Докторантът по Индустриален дизайн

Изпълнителният директор на
Приста ойл холдинг Цветомир
Анастасов благодари на победителите за ангажираността им
към темата и за отличното им
представяне. Ние винаги сме искали и сме търсили възможността да възлагаме и да получаваме
решения от български изпълнители. Какво е значението на една
бутилка може най-добре да се
разбере, ако си представим участие на една компания като Приста ойл в световното изложение
във Франкфурт Automehanika.
При участието на 150 фирми със
свои щандове, ако не си разпознаваем, се сливаш с масата и
трудно някой може да забележи
продуктите сред стотиците изложители.
Конкурсът е провокиран от
практиката на компаниите от
масления бранш да променят

опаковките си на 10 години.
Досегашният дизайн е дело на
преподавател от Русенския университет. Този път решихме да
разширим обхвата на участниците и така се стигна до тази приятна среща, каза още Анастасов.
Очаквах проектът ми да получи признание, въпреки сериозното различие от това, което има
на пазара до момента, сподели победителят Захари Ганчев.
През последните 5 години докторантът към катедра „Индустриален дизайн“ участва в дузина
конкурси, като в два от тях печели първото място- в конкурс на
„Загорка“ и за дизайн на кафемашина за нес кафе.
Конкурсът на Приста ойл е
обявен 2 месеца по-рано пред
студенти и преподаватели от
НХА. Предварително бе проведена разяснителна среща с пред-

ставител на компанията, на която
беше формулирано и разяснено
заданието. По принцип аз имам
афинитет към проектирането на
бутилки, споделя победителят.
Всъщност най-много обича да
проектира автомобили, в тези условия се оказва трудна работа…
Творческият процес при него
протича една седмица. Една седмица изцяло подчинена на творческа работа, почти без сън и без
почивка. В случая направените
скици не са много, т.е. 50-60.
Тогава почва да се обмисля
триизмерният вариант, за да
може да се оформи калъпа за
производството на бутилките.
Нестандартната, почти революционна идея Захари е очаквал
да бъде забелязана и оценена.
За да постигне тази визия, той
изучава съществуващия до този
момент опит, реализирани и неосъществени концепции в интернет.
От лекцията, която е била
изнесена пред студентите, е
взел предвид и проблема след
бластването на бутилката и
изтъняването на стените, който
се появява след наливането на
горещо масло.
Така решава аморфните обли
форми да отпаднат, защото са
изчерпани по принцип. Затова се
насочва към нещо геометрично,
но в същото време да издържа и
като структура. И избира насечените планове на фигурата тетраедър.
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Деница Иванова

Диана Кунчева

втори курс „Индустриален дизайн“
на Художествената академия

втори курс „Индустриален дизайн“
на Художествената академия

Деница Иванова и Диана Кунчева – и двете студентки във втори курс „Индустриален дизайн“
на Художествената академия.
Как двама души изграждат един печеливш проект?
Ние сме заедно през цялото време на този творчески процес,
освен в началото, за да може да
не си влияем на идеите, разказва Деница. Така се стига до 10 от
поне 100 варианта… Търси се и
най-практичния вариант.
Диана изключително добре се
справя с визуалната част, признава Деница, като себе си определя
като практикът. Проблем определено се оказа липсата на практика, да се види на живо процесът
на производство и ползване на
бутилката.
Наслагването на две твор-

чески виждания в един краен
продукт не е лесна задача. Но
в процеса двете дизайнерки се
опознават още по-добре и разбират, че наистина са един добър
творчески екип.
Мария Василева е магистър в
Художествената
академия,
„Индустриален дизайн“ /интериор и екстериор/. Завършила е
рекламен дизайн.
В момента работи с немска
фирма и изработва опаковки от
картон. Ден преди да разбере, че
е на трето място в този конкурс,
нейна разработка е лицензирана
и ще бъде внедрена в края на годината. Занимавала се е и с дизайн на щандове.
Основната цел при разработване на бутилката е тя да
бъде стабилна и лесна за прена-
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сяне. Загуба на пространство, на
пари, на време, Мария не може
да си позволи в този случай.
Разсрочено във времето, до
финала на проекта тя стига за няколко седмици, но чисто, като часове и отнема около 12 часа.

Мария Василева

магистър в Художествената академия
„Индустриален дизайн“

летни бележки

Летни бележки за антифриза

За охлаждане на ДВГ се използват нискозамръзващи течности популярни под името антифириз. Неговите функции са да предотвратява
замръзването през зимата, а през лятото - прегряването, особено за коли с климатични инсталации. Антифризът осигурява и защита от ръжда и
корозия, без да уврежда гумените магистрали и
пластмасата.
Показатели

Освен това, антифризите на базата на ЕГ са
евтини, химически стабилни, без неприятна миризма и не увреждат покритията по автомобила.
Основните съставки на антифриза са вода и етилен гликол. Защо са избрани именно те и какви са
функциите им ще се опитаме да изясним по-долу:

Етилен гликол

Пропилен гликол

Глицерин

Вода

197

187

290

100

Относителна плътност
при 20°С

1.1153

1.0383

1.2636

1

Специфичен топлинен
капацитет (cal/g*°С)

0.574

0.6

0.579

0.998

Вискозитет при 20°С, cP

20.9

60.5

1499

1

Температура на начало на
кристализация, °С
- Чист
- С 50% вода

-13.3
-36.6

-33

13.3
-23

0
-

20.9

60.5

1499

1

Температура на начало на
кипене, °С

Цена
Токсичност LD50 (плъхове), g/kg

От таблицата по-горе става ясно, че етилен гликолът има предимство пред останалите два вида
гликоли. Той има много по-добри нискотемпе-

ратурни свойства, по-нисък вискозитет и отлични
топлоотвеждащи способности. Ето защо масово
на пазара антифризите са на основата на етилен
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гликол. Именно етиленгликолът
е течността, която при правилно
смесване с вода предотвратява замръзване. Неподходящото
съотношение между двете течности може да доведе до влошаване на топлоотвеждането и
прегряване на системата.

водата. Така се намаляват загубите от изпарение и кавитациите по
водната помпа, причинявани от
мигновеното изпаряване (кипене) от всмукателната страна на
помпата и следващото-кипене,
причинено от остатъчната топлина при изключване на двигателя.

Етиленгликолът не трябва да
се използва без вода, защото
има по-висока температура на
кристализация (-13.3°С виж таблицата). Освен това има по-висока плътност и по-висок вискозитет от водата, а това затруднява
отвеждането на топлина и товари водната помпа. По-голямото
количество вода пък има риск
от замръзване, пораженията от
което може да са много сериозни. С повишаване на ефективната мощност на двигателите и
отчасти поради повишаване на
температурата му от охладителната система трябва да се отвежда по-голямо количество топлина, което не е компенсирано с
по-голям обем на охладителната
течност. Допълнителното охлаждане обикновено се постига чрез
увеличаване на налягането в системата и увеличаване на скоростта, което позволява на антифриза
да циркулира при колкото е възможно по-високи температури.
Тук от голяма полза е доста по-високата температура на начало на
кипене на етилен гликола спрямо

Чистите разтвори на етилен
гликол и вода са корозионни
спрямо металите от охлаждащата система на двигателя, което налага влагането на пакет с
присадки. Този пакет с присадки
трябва да е съвместим с пластмасите и еластомерите, използвани
в двигателя или охладителната
система, но и не трябва да образува неразтворими соли при разреждането му с твърда вода.
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При корозия в охладителната
система не само ще се увредят
металните компоненти, но ще се
създадат и неразтворими съединения, които могат да запушат
охлаждащата магистрала, термостатния вентил (клапан) и т.н.,
което ще влоши топлоотвеждането, поради струпването на тези
продукти по топлообменните повърхности.
Ако до преди няколко години
най-типичните и традиционно
използвани в инхибитори включваха борати, фосфати, бензоати,
нитрати, силикати, меркапто-

бензо-диазол и толутриазол, то
сега на пазара масово се предлагат антифризи произведени
с добавки от т. нар органична
технология (органични моно
и дикарбоксилни киселини).
Инхибиторите трябва да са в
достатъчна концентрация, за да
осигуряват необходимата защита за металите. Необходимото
количество зависи от работните
условия, корозивността на водата, която се използва и дължината на периодите при работните
температури.
За някои инхибитори (като нитрити и силикати) е установено,
че те твърде бързо и лесно се изчерпват при работа. Някои други
- фосфати и триазоли- се изчерпват със сравнително по-умерени
темпове. А някои други- като борати и соли на органични киселини - са с много бавни темпове на
изчерпване.
На база на вида на добавките
в момента антифризите са разделят на четири типа:
- Традиционни – съдържат
добавки на основата на борати,
фосфати, бензоати, нитрати,
- Органични - съдържат добавки на основата на моно и дикарбоксилни киселини
- Хибридни – като основен
инхибитор на корозия са добавки на основата на моно и ди-

летни бележки

карбоксилни киселини, но имат
и силикати с цел осигуряване на
бързодействаща защита на алумиевите детайли.
Представяме кратка извадка
на препоръките на различните
производители на двигатели в зависимост от типа на добавките в
антифриза.
За да се различават използваните добавки всички производители използват оцветители, като
цветовете са розово-флуоресцентни, зелени, сини и жълти. Практиката показва, че почти всички
органични антифризи са оцветени
в розово-флуоресцентни, но има
и изключения. Подобна е ситуацията и с традиционни антифриз,
който обичайно е син, а хибридния
зелено-син. Важно е да се отбележи, че цвета е избор на производителя и може да се получи един и
същи цвят от различни производители да е с различна формулация по
отношение на типа на инхибиторите.
В следващия брой ще ви представим
продуктите, които ние предлагаме и
как те отговарят на очакванията и изискванията на пазара.

VW 774 C

Година на
производство
От 1996

Тип на
добавката
Хибрид

VW 774 D

От 1997

Органична

VW 774 F

От 2001

Органична

BMW

BMW N600 69.0

От 2001

Хибрид

Fiat/Iveco

55523/1

Традиционен

Ford

SSM-97B9102-A

Традиционен

WSS-M97B44-D

Органична

MAN 324 Type N

Традиционен

MAN 324 Type NF

Хибрид

MAN 324 Type S

MB 325.2

Органична
Органична +
Нитрати
Традиционен

MB 325.3

Органична

MTL 5048

Хибрид

MTL 5048

Органична

Производител

Спецификация

Audi

MAN

MB

MTU

MB 325.0

Opel

GM B 040 0240

Производител

Спецификация
GM B 040 1065

Porsche
PSA
Renault
Scania

до 2000

Хибрид

Година на
производство
от 2001

Тип на
добавката
Органична

Сходна с VW 774 C

Хибрид

Сходна с VW 774 D

Органична

B 715110
Technical Notes
2274A, 2511A,
2675A
TB 1451

Органична
До Август 1994

Хибрид

От септември 2002 Органична

TI 02-980813

Органична

Volvo

128 6083

Хибрид

VW

VW 774 C

От 1996

Хибрид

VW 774 D

От 1997

Органична

VW 774 F

От 2001

Органична
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Актуализация ACEA

С наближаването на датата
за публикуване на Спецификацията АСЕА - 2016 бихме искали
да разясним какви са новите постижения и някои от предизвикателствата, с които се сблъсква
индустрията, в процеса на ревизирането на спецификацията.
Спецификациите АСЕА определят изисквания за качество,
които гарантират безпроблемна работа на моторното масло в
съвременните автомобили.
Движещите акценти са свързани с бързият технически прогрес за постигане на ефективност,
производителност и качество
във всеки един отрасъл. Динамиката и промените в конструкцията на двигателите, трансмисиите
и хидравличното оборудване
отправя нови предизвикателства
към моторните, трансмисионни
и индустриални масла. Най-съществените изменения в конструкциите на дизеловите двигатели например са: увеличаване
на температурата на най-горния
бутален пръстен до 100° - 150°С,
намаляване на обема на маслото
за конска сила с 1.5-3 пъти, двойно или дори тройно увеличаване
32
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на срока за смяна на маслата,
инсталиране на допълнителни
устройства за третиране на отработените газове. Още в началото
на миналата година, на Международната конференция по Трибология в Еслинген Германия лидерите в бранша отчетоха факта,
че смазочните масла могат да се
считат като част от машините и
оборудването, т.е. разработени
специално за конкретната машина и приложение, като трябва да
гарантират безпроблемна експлоатация, икономия на гориво,
и не на последно намаляване на
замърсяването на околната среда.
Във връзка с това новите спецификации на АСЕА имат за цел
да заменят остарелите тестове
с нови, разработени така, че да
отразяват напредъка при двигателите с вътрешно горене и да
отговорят на нуждите от нарастващата употреба на био-горива. За информация: От 1 януари
Франция пусна Б8 дизелово гориво (съдържанието на метилови естери на мастни киселини е
8%). В момента съгласно действащите директиви е 7%.

Официално на страницата на
АСЕА обявиха, че новото издание
ще се забави, но защо и какви са
причините може само да гадаем.
Най-вероятната причина е разработването на нови тестове, тяхното въвеждане и изпитване на
нови продукти. Към момента за
някои от изпитванията не е ясно
кога точно ще бъдат завършени
ето защо всички страни, участващи в процесите на внедряване се
съгласиха, че е по-добре да се изчака приключването на основните тестове преди публикуването
на спецификацията.
Какви са тестовете и до къде
сме в разработването
Добрата новина е, че СЕС
вече е приключил изпитването
на масло DV6 за дисперсантност,
поради факта, че хардуера за CEC
L-093-04 (DV4) вече е навлязъл в
последната фаза на жизнения си
цикъл. Новият тест е преминал
Фаза 2 за нарастването на вискозитета, и е одобрен от Борда на
Директорите на СЕС. Това означава, че вече е официално признат
за тест на АСЕА и е готов да бъде
пуснат в следващите специфика-
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ции. В СЕС все още се дискутира
въпроса за положителните оценки на буталото.
Разработката на СЕС L-109
стендови тест за окисляване,
който заменя GFC-Lu-43-A-11 тест
за окисляване, е почти завършена и остава на дневен ред.
Много успешно се оказа създаването на СЕС Seals Project
Group (Проектна група за работа с материали за уплътнение).
Проектът допринесе много за
идентифицирането на материали за уплътнение, които отговарят на еластомерите в употреба.
Това се ползва със силната подкрепа на ОЕМ и им предоставя
възможността да използват теста със уплътнение на АСЕА като
единствено изискване за съвместимост на еластомерите.
Въпреки тези постижения, напредъкът за останалите тестове е
строго индивидуален, и продължава да рефлектира върху сроковете за публикуване на спецификацията.
Предизвикателствата остават
Разработването на новия CEC
L-104 OM646 био-тест, който се

изисква при спецификациите за
лекотоварни и тежкотоварни автомобили за оценка на ефекта
от добавянето на био-горивото,
никога не е било лесно. Липсата
на хардуер за двигатели допълнително забавя процеса, което
означава, че е малко вероятно да
бъде готов до средата на 2016.
Разработката на новия ОМ646
био-тест, който изследва чистотата на буталото в среда с биодизел, постави доста предизвикателства.
В момента най-голямата причина за притеснения идва от новия СЕС тест на шлам, който се изпробва върху двигател M271 EVO
на Daimler. Той ще замени стария
СЕС М271 тест, който беше въведен като временен заместител
при липсата на хардуер.
Новият тест, който използва
гориво с етанол, се оказа труден
за разработка. Очакванията са
работата по този доста закъснял
тест да приключи по някое време
в средата на 2016.
Разработката на двигателен тест PSA EP6CDT Euro 5 1.6L
TGDI като заместващ PSA TU5 за
измерване влиянието на окис-

лението на маслото върху отложенията по буталото напредва
бързо. Стана ясно, че този тест
не може да измерва степента на
сгъстяване вследствие окисление, и работата по изследване на
неговата способност да измерва
склонността към формиране на
отложения в турбокомпресора
продължава.
Основна тема на дискусия от
страна на PCMO е предложението за въвеждане на нова категория С5, което се налага от изискванията на ОЕМ за по-добра
икономия на гориво. Въпреки, че
тази спецификация за SAE Xw-20
с HTHS снижен до 2.6mPa.s все
още е обект на обсъждане, това
все пак дава възможност за преглед на настоящите категории.
Друга тема на разговор и за
HDD, и за PCMO, е „завареното
положение“ - процес, при който
„се признават“ и прехвърлят резултатите от старите изпитвания
в новите спецификации. С цел
опростяване на работата и намаляване на разходите, считаме, че
завареното положение следва да
се прилага, колкото е възможно
по-широко.
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Индустриални масла
продължение от предишен брой

СИНТЕТИЧНИ МАСЛА

НЕГОРИМИТЕ ТЕЧНОСТИ

В тази категория попада
маслата произведени от полиалфаолефини, естери и диестери
на различни киселини: фосфорна, силициева, различни органични киселини.
Тези масла се отличават с
висок вискозитетен индекс, пълно отсъствие на серни и азотни
съединения, ниска изпаряемост,
много добри нискотемпературни свойства (ниска температура
на течливост, нисък вискозитет
и много добра течливост при ниски температури), отлична термична и окислителна стабилност.
Благодарение на тези си
свойства, индустриалните масла,
произведени с базови масла от
IV-та група дават възможност за
значително удължаване срока за
тяхната смяна. Основен „недостатък“ на тези масла е по-високата им цена.

Няколко катастрофални пожара бяха в резултат на скъсване на тръбопровод и изтичане
на нефтена течност в запалителен източник. В резултат на все
по-усилващия се акцент върху
програмите за индустриална
безопасност, използването на
пожаро-устойчиви хидравлични
течности нарасна. Негоримите
течности са от два основни типа:
на водна основа и на не-водна
основа.
Течностите на водна основа
включват емулсии от типа „масло-във-вода“ и водните гликоли.
Пожаро-устойчивостта (негоримостта) им е зависима от водното им съдържание. Най-популярните емулсии са сложни смеси от
масло и вода, съдържащи емулгатори, стабилизатори и други
присадки, чието предназначение
е постигането на лесна емулгиру-
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емост и стабилност на емулсията.
Емулсията „масло-във-вода“ се
състои от дребни капчици масло,
диспергирани в непрекъсната
водна фаза. Тъй като непрекъснатата фаза е водата, основните
характеристики на течността са
по-близки, по-подобни на тези
на водата, отколкото на маслото.
Емулсиите „масло във вода“ са с
отлични охладителни свойства и
нисък вискозитет. За да се преодолеят лошите ръждозащитни
свойства на водата, трябва да се
използват специални присадки.
Дребните капчици масло осигуряват на емулсията някакви смазочни качества, но за постигането
на подобрена мазилност са необходими специални присадки.
Противопожарната устойчивост
на емулсиите „масло-във-вода“
е много добра благодарение на
високия процент вода.
Емулсиите
от
типа
„вода-в-масло“ се състоят от

масла

дребни капчици вода, разпръснати в непрекъснатата маслена
фаза. И докато диспергираната
вода осигурява пожаро-устойчивост (не горимост), то непрекъснатата маслена фаза осигурява
добри смазващи качества. На
диспергираната вода се дължат
и по-добрите охлаждащи свойства на емулсията, отколкото на
тези на маслото само. Количеството на водата в използваните емулсии се установява много
внимателно и практически до
достигането на онова оптимално
съотношение, при което се гарантира осигуряването на адекватната пожаро-устойчивост, но
при запазването на необходимите смазочни качества.
Водно-гликоловите течности
се състоят от 60% вода, за да се
обезпечи пожаро-устойчивостта
им, гликол и водоразтворим сгъстител. Сгъстителят придава на
течността желания вискозитет. Те
съдържат присадки, предотвратяващи пенливостта и корозията, и придаващи им антиизносни свойства, но осигуряващи и
удовлетворяваща изискванията
пожарна устойчивост.
Работните
температури
на водно-гликоловите течности
трябва да се ограничат до максимум 49°С, за да се намали
изпаряемостта на течността и
влошаването на качествата й и
обратното, работата при по-ниски от 0°С работни температури
може да причини разделянето
на фазите на течността или по някакъв друг начин да повлияе на
присадките.
За своята „негоримост“
течностите на не-водна или

синтетична основа разчитат на
„вродената“, естествена пожаро-устойчивост на базовия им
материал. Те включват фосфатни естери, халогенирани въглеводороди и техните смеси. Тези
течности зависят от дължат негоримостта си на естествената пожаро-устойчивост на базовия си
материал.
Фосфатните естери се използват като базов материал за
течности, от които се иска да са
негорими, т.е. пожаро-устойчиви. Фосфатните естери са много
по-трудни за запалване и са много по-малко склонни към поддържане на горенето, отколкото
други течности, тъй като пламните им температури са над 200°С,
а температурата на самозапалване е над 480°С.
БИО-РАЗГРАЖДАЩИ
СЕ ТЕЧНОСТИ
Новите екологични съображения и изисквания дадоха
тласък към разработването на
нови типове течности, които да
отговарят на поставените към
тях изисквания. Поради потенциалната опасност от увреждане на околната среда, съществуваща при евентуален разлив
на течност във водата, почвата
или други уязвими места, много
от потребителите на индустриални масла се пренасочиха към
био-разграждащите се. Био-разграждаща се течност е онази,
която под въздействието на
живите организми може да се
раздели (разпадне) на безвредни продукти (вода, въглероден
двуокис, минерални соли и био-

маса) за един приемливо кратък
период от време.
Повечето от използваните
днес био-разграждащи се течности са тези на базата на растителни мазнини (масла). Растителните масла са подходящи за
използване в повечето хидравлични съоръжения. Но независимо, че растителните масла са
подходяща алтернатива пред повечето традиционни, на базата на
минерални масла течности, те не
са точно заместители. Растителните масла използват различни
базови фракции и присадки, така
че получените в резултат готови
течности са био-разграждащи се,
които работят дори по-добре от
минералните масла в някои приложения, но имат ограничения в
други.
Био-разграждащите се течности са склонни към окисление
и имат по-кратък живот в сравнение с традиционните, премийно
качество хидравлични течности
при по-високи от 180°С температури.
Поради
температурните
ограничения за био-разграждащите се течности, някои производители на помпи промениха номиналните параметри на своите
помпи, за да станат подходящи
за био-разграждащите се течности. Като се изключат температурните ограничения, повечето
био-разграждащи течности не
изискват смяна, както традиционните.
Товароносимостта
и антиизносните свойства на
най-добрите био-разграждащи
се течности са забележителни.
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