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Г-н Горев, наскоро гру-
пата заводи „ЗГП - Заводи 
за горещо поцинковане“ 
откри нова логистична 
база в Бургас. Преди да ни 
разкажете за нея, бихте 
ли представили компани-
ята?

Групата „ЗГП – Заводи 
за горещо поцинковане“ е 
част от „Юпитер Холдинг“ 
АД. Във времето компания-
та следва сигурна и устой-
чива политика на развитие 
в сегмента „Антикорозион-
на защита“. Част от нея е 
и откриването на логис-
тичния ни център в Бургас. 

Компанията старти-
ра своята дейност през 
2002 г. с откриването на 
първия си завод в Пловдив. 
Впоследствие през 2011 г. 
беше отворен вторият 
ни завод в Пловдив, а през 
2013 г. и третият - в Ка-
спичан. Компанията прите-
жава три завода и два ло-
гистични центъра, като по 
този начин покрива цялата 
територия на страната. 
Предоставяме изключител-
но голямото удобство на 
нашите клиенти да се въз-
ползват от възможността 
да използват услугите ни в 
зависимост от това къде 
е локализиран обектът 
или производствената им 
база. През 2016 г. открихме 
логистичен център на Око-
ловръстния път на София, 
в непосредствена близост 
до разклона за с. Казиче-
не. През април 2017 г. от-
ворихме и логистичния си 
център в Бургас. 

Компанията ни е спе-
циализирана в нанасянето 
на антикорозионна защита 
върху стомана и чугун чрез 
метода горещо поцинкова-
не. Това е най-добрата и 
най-устойчива технология 
за защита на стоманата 
от ръжда. Процесът е ме-
талургичен и се извършва 
в заводски условия, при 
които строго се контроли-
ра целият производствен 
цикъл. Нашите предприя-
тия са новопостроени и са 
оборудвани технологично 
от водещи в сектора гер-
мански, италиански и аме-
рикански компании. Прите-
жаваме най-голямата вана 
в страната и региона с 
габарити 13 м/3,2 м/1,6 м. 
Единствено нашата компа-
ния разполага с оборудване 
за горещо поцинковане 
чрез центрофугиране. 

Какви бяха стъпките, 
които извървяхте, за да 
стигнете до откриване-
то на логистичния цен-
тър?

Ръководството на ком-
панията има амбициозна-
та цел тя да се развива 
по примера на световните 
гиганти в сферата. Разпо-
лагаме с материална база 

и оборудване, напълно кон-
курентни на заводите в 
САЩ и Германия например, 
които са водещи сили в 
нашия бранш. Освен това 
имаме собствено ноу-хау 
и изключителни специали-
сти, които продължаваме 
да развиваме през години-
те. 

Изпълнявайки заложения 
план за развитие, дойде 
ред и на създаване на ло-
гистични центрове, така 
че да улесним нашите кли-
енти, както и да благопри-
ятстваме прилагането на 
метода горещо поцинкова-
не в рамките на България. 
Звената, които създадо-
хме, предлагат удобство, 
спестяват пари както на 
нашите партньори, така 
и на нас и в същото време 
оптимизират бизнес про-
цесите и за двете стра-
ни. Отварянето на такива 
центрове е отличен начин 
и за опазване на околна-
та среда. Групирането на 
стока на няколко клиенти и 
превозването й наведнъж 
е много по-икономически 
ефективно, удобно и опаз-
ващо природата.

 За да обясня идеята за 
създаване на логистични-
те ни центрове, трябва да 
Ви разкажа малко повече 
за развитието на компа-
нията ни през годините. 
Както вече казах, ръковод-
ството изпълнява плана 
ни за устойчиво развитие 
и всички наши инициативи 
са добре обмислени. Това 
обаче в никакъв случай 
не означава, че нещата 
се случват лесно и бързо. 
През всички тези години 
екипът на „ЗГП – Заводи 
за горещо поцинковане“ по-
лага огромни усилия, за да 
може планираните дейнос-
ти да бъдат реализирани. 
Компанията ни стартира 
своята работа в условия, 
при които методът горе-
що поцинковане малко или 
много бе „тера инкогнита“. 
Причините бяха комплекс-
ни, но най-важните могат 
да се откроят – лоша ико-
номическа обстановка, 
липса на модерно оборуд-
вани заводи с достатъчен 
капацитет за развитие на 
дейността, маркетингови 
инициативи, които да ин-
формират нашите контра-
генти и контактни групи 
за тенденциите в бранша и 
възможностите, от които 
могат да се възползват. 
Влияние оказа и дефици-
тът на добре изградени 
екипи от професионали-
сти, които да посрещнат 
изискванията на пазара. В 
същото време строител-
ните специалисти като 
архитекти и инженери – 
две ключови професионални 
общности в областта на 
строителството, нямаха 
достатъчно информация 
за моментното състояние 

на бранша ни. Факт, кой-
то също създава огромни 
трудности.

Как компанията реаги-
ра в тази ситуация?

Поетапно бяха създа-
дени модерно оборудвани 
заводи с капацитети, съ-
ответстващи на тези на 
предприятията в Европа. 
Изградихме екипи от спе-
циалисти, които да по-
срещнат всички въпроси 
и изисквания на нашите 
контрагенти. Голяма част 
от партньорите ни рабо-
тят и на външни пазари. 
Това наложи по естествен 
начин необходимостта да 
бъдем конкурентни на меж-
дународните компании. Към 
момента можем да се гор-
деем с факта, че детайли 
на наши клиенти, поцинко-
вани в заводите ни, може-
те да откриете в цял свят. 
За нас това е признание, 
че вършим работата си на 
необходимото професио-
нално равнище. Работим 
в тясно сътрудничество 
с всеки един наш клиент, 
за да може изходящият 
продукт да бъде на ниво. 
Контрагентите ни разчи-
тат на нас от момента на 
изготвяне на заданието и 
разговорите с инвестито-
ра през консултирането на 
технологичните изисква-
ния за горещо поцинковане 
до монтирането на самия 
продукт. Стремим се да 
подкрепяме партньорите 
си по време на целия про-
цес, защото само така 
можем да гарантираме 
удовлетворението на кли-
ента.

Ежегодно предприема-
ме различни маркетингови 
активности. Участваме 
редовно като изложител 
на всички значими спе-
циализирани изложения в 
страната, като например 
Международен технически 
панаир Пловдив, Българска 
строителна седмица и др. 
Стремим се да представя-
ме дейността си и на ре-
гионални изложения, като 
за последно се включихме 
като изложител в Construct 
Expo в Букурещ в края на 
март тази година.

 Наред с тези ини-
циативи се стремим да 
работим в близост и до 
специалистите в строи-
телния бранш. Периодично 
участваме в конференции и 
изнасяме презентации пред 
различни професионални уч-
реждения. Такива например 
бяха презентациите пред 
КИИП – Варна, на годишно-
то им Общо събрание през 
2016 г. Също така бяхме 
официален партньор на 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ) при ор-
ганизирането на Шеста-
та национална среща на 
главните архитекти и екс-

пертите по устройствено 
планиране от общините 
през април тази година. 
Многократно сме органи-
зирали презентации пред 
специалисти от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Целта ни е да по-
кажем на тези специали-
сти, че ръцете им са вече 
„развързани“ и в България 
съществуват условия за 
модерно и устойчиво стро-
ителство, що се отнася до 
сферата, в която оперира-
ме ние. Стремим се да по-
вишим осведомеността за 
процеса горещо поцинкова-
не и да покажем неговата 
приложимост и рентабил-
ност.

Редовно участваме и 
във форумите, организи-
рани от European General 
Galvanizers Associat ion 
(EGGA). Това е най-голяма-
та браншова организация 
в Европа в нашата сфера. 
Всяка година изпращаме 
екип от наши специалисти. 
Тези участия ни гаранти-
рат, че се движим в крак 
с всички новости и тен-
денции, които се появяват 
в бранша. Обменяме опит 
с лидерите на световно 
ниво, а това е изключител-
но важно за всяка компания, 
която има визия за разви-
тие.

Има ли разлика между 
пазара на услугата горе-
що поцинковане в Бълга-
рия и пазара й в останали-
те страни в Европа?

За съжаление разлика-
та е огромна. Докато в 
други държави горещото 
поцинковане се е превър-
нало почти в норма при из-
бора на антикорозионна за-
щита, то у нас този пазар 
ще трябва да се развива 
още доста дълго, докато 
започне да се доближава 
до западноевропейския на-
пример. Горещото поцин-
коване е най-ефективният 
антикорозионен метод, 
познат на човечеството. 
Това обаче не означава, че 
се използва и познава ед-
накво добре в различните 
държави. Ние, разбира се, 
трябваше да се съобразя-
ваме с българската дейст-
вителност и да изхождаме 
от нея при изготвянето на 
пазарните си стратегии. 
Кристално ясно беше, че 
без да се инвестират огро-
мни усилия и средства от 
наша страна, нещата няма 
да се случат с темповете, 
които очакваме. Затова 
ръководството на компа-
нията предприе проакти-
вен подход за развитие и 
стимулиране на пазара, на 
който оперираме. Създава-
нето на условия за горещо 
поцинковане, равностой-
ни на тези в останалата 
част на Европа например, 
стимулираха бранша ни не-
имоверно много. Инвести-

циите, които компанията 
направи през последните 
години, ще оказват влия-
ние в дългосрочен период. 
Партньорите ни в сферата 
на металообработването 
и металните конструкции 
стават все по-конкурен-
тоспособни на външните 
пазари поради факта, че 
компанията ни инвестира 
в модерно оборудвани заво-
ди с голям производствен 
капацитет.

Като пазарен лидер 
усилията ни през тези 
години са насочени към 
създаването на условия 
за пълноценното същест-
вуване на този вид услуга 
на територията на Бъл-
гария. Опитваме се да из-
преварваме търсенето на 
нашите контрагенти и да 
им предлагаме готови ре-
шения още преди да са де-
финирали необходимостта 
от тях. Според нас само 
такъв подход може да съз-
даде достатъчно стабил-
ни основи за бизнеса ни. На 
практика на нашия пазар 
изпреварваме търсенето, 
осигурявайки капацитет 
и възможности за бизне-
са, по-големи от тези, от 
които има необходимост 
в момента. Разбира се, че 
това в никакъв случай не 
се прави необмислено или 
рисковано. 

Макар и с бавни тем-
пове, пазарът на нашата 
услуга в България се раз-
раства все повече и това е 
съвсем нормално. Все пове-
че предприемачи и специа-
листи започват да осъзна-
ват, че строителството 
с нискокачествени стоки 
и методи не е устойчиво. 
То не носи по-добро бъде-
ще на обществото ни, а 
напротив. Ако искаме да 
организираме и строим 
света около нас такъв, че 
да ни харесва и да живеем 
добре в него, трябва да се 
обърнем именно към ме-
тоди, които решават про-
блемите ни дългосрочно и 
сигурно. 

Изграждането на логис-
тичните центрове е едно 
от колелцата в цялата ма-
шина, без които страте-
гията, която следваме, не 
би могла да бъде изпълнена 
изцяло. Те са само крачка по 
пътя на развитието ни.

Какво трябва да зна-
ят читателите ни за 

логистичния център в 
Бургас?

Необходимостта от 
логистичен  център в 
Бургас е неоспорима. В 
последните години стро-
ителството в града се 
развива динамично. На-
личието на значителни 
инвестиции повиши необ-
ходимостта да създадем 
логистично депо. По този 
начин имаме възможност 
да оптимизираме проце-
сите в общата работа с 
контрагентите ни, ситу-
ирани в града или имащи 
обекти в него. Агресивни-
ят за стоманата климат 
на региона благоприят-
ства високата степен на 
корозия и само ефективни 
методи като горещото 
поцинковане могат да 
разрешат проблемите с 
ръждата. Голяма част от 
инвеститорите натрупа-
ха опит с обработени при 
нас изделия и успяха лично 
да се убедят в достойн-
ствата на технологията. 
Това доведе до по-големи 
обеми на поръчките ни. В 
същото време силно вли-
яние оказват и чуждес-
транните купувачи на имо-
ти и инвеститори. За тях 
горещото поцинковане е 
не само познат, но и пред-
почитан метод. Те дадоха 
допълнителен тласък на 
търсенето на тази услуга 
в Бургаския регион.

 В същото време ние 
бяхме добре подготвени и 
посочените индикации на 
пазара бяха напълно дос-
татъчни, за да старти-
раме работа по откриване 
на депото. Към момента 
логистичният ни център 
е в състояние да отговори 
на нуждите на всички наши 
клиенти в региона. 

Ситуиран е на едно от 
ключовите за строител-
ния бранш места в Бур-
гас, а именно ул. „Одрин“. 
Всички, които са заинте-
ресовани от горещото 
поцинковане, ще бъдат 
посрещнати на ул. „Одрин“ 
№3 - на територията на 
завод „Спартак“, от поне-
делник до петък от 8 ч. до 
17 ч. Няма значение дали са 
физически лица или компа-
нии, дали имат конкретна 
поръчка, която искат да 
бъде приета, или търсят 
информация за процеса го-
рещо поцинковане - всички 
са добре дошли.

Продължаваме да развиваме 
бизнеса си устойчиво

Петко Горев, търговски директор на „ЗГП България“ АД, 
част от групата „ЗГП – Заводи за горещо поцинковане“:




