
септември 2014 септември 2014

 НОВО В BG » ГеорГи  ЗаГоров  поема   ТурбоТракс  бълГария 15 14 НОВО В BG

– Г-н Загоров, как стана търговец на ками-
они и защо на марката DAF?

– Продавам DAF от 1998 г. Тогава работех в 
една от другите структури на бившия собстве-
ник на ЮБН Ауто – г-н Лачев, и той ми каза, че 
правят фирма за продажба на товарни автомо-
били, подготвят сервиз, но още не са продали и 
един камион и ми предложи да започна тази дей-

ност. Навремето това ми прозвуча като че ме пра-
щат в шеста глуха, защото работех в област, коя-
то много харесвах – международната търговия и 
по-точно внос на нови продуктови линии за бъл-
гарския пазар. 

Аз нямам техническо образование, но харес-
вам предизвикателствата, така че като всеки млад 
човек бях готов да се пробвам на ново поприще. 

Георги Загоров поема 
управлението на 
Турботракс България

Georgi Zagorov Heads 
Turbotrucks Bulgaria

The news that Georgi Zagorov 
became Managing Direc-
tor of Turbotrucks Bulgaria is 
hardly to surprise anyone in 
the industry. It is so because 
Zagorov has been in the sales 
of trucks for 16 years – all of 
them DAF branded. During 
all these years the company 
changed the ownership, name 
and three Managing Directors. 
So Zagorov could be called fig-
uratively the “DAF man in Bul-
garia”. My acquaintance with 
Joro dates back to the distant 
1998 and today I talk to him 
about the road passed through 
the years and where he is to 
steer the “ship” now.   
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Новината, че 
Георги Загоров 
става управител на 
Турботракс България, 
май няма да учуди 
никого в бранша. 
Защото Загоров е от 
16 години търговец 
на камиони – все с 
марката DAF (през 
тези години фирмата 
смени собственика 
си, името си и трима 
управители), и може 
символично да бъде 
наречен „човекът 
на DAF в България“. 
Познанството ми 
с Жоро датира от 
далечната 1998 г., а 
днес разговарям с 
него за извървения 
път през годините и 
накъде той ще поведе 
„кораба“ сега

Получих и финансов стимул, така че не го възпри-
ех като стъпка назад или встрани, а нагоре… 

Всичко започна като на шега, а от друга стра-
на, по онова време пазар на нови товарни авто-
мобили почти нямаше. Тогава превозвачите оти-
ваха в Германия, Холандия или Белгия, за да на-
мерят нещо по-добро като втора употреба. Ня-
кои дори продължават това и сега.

Това, което успяхме да направим тогава, бе, 
че с представителите на DAF седнахме и форму-
лирахме общи критерии, така че те да са сигурни, 
че в България имат фирма и специалисти, кои-
то да могат да подготвят компетентно докумен-
тите за трансграничен лизинг. Те работеха с дру-
га фирма, която насърчаваше експорта от Холан-
дия, т.е. поемаше риска от неплащания на зад-
гранични контрагенти.

По онова време аз бях теоретично много до-
бре подготвен, защото през 1994 г. специализи-
рах бизнес администрация в Белгия, и можех да 
се заема с всяка задача, свързана с финанси и 
търговия.

Доколкото си спомням, първият превозвач, 
който закупи 5 нови камиона DAF в България на 
лизинг, беше РС Транспорт и тази фирма и досе-
га ни е клиент и имаме много добри взаимоотно-
шения с нея.

През 1999 г. лизингът, подкрепен от холанд-
ското правителство, спря, а и ние нямахме офи-
циален договор за дилърство с DAF.

– Кога сключихте договор за търговски 
партньор на DAF?

– Първоначално започнахме партньорство с 
белгийската Турбос Хют и след 2000 г. започнах-
ме да продаваме камиони на лизинг с техен фи-
нансов ресурс. Ние кандидатствахме за търгов-
ски и сервизен партньор на DAF през 2005 г. Поя-
ви се нов търговски шеф в централата, който из-
веднъж „откри“, че има и такава страна като Бъл-
гария. Бяха ни забравили напълно, а в това вре-
ме ние в партньорство с Турбос Хют продавахме 
по някой и друг нов товарен автомобил и серви-
зирахме DAF-овете у нас. Между другото, имах-
ме голяма конкуренция, за да станем търговски 
партньор на DAF – оказа се, че още няколко дру-
ги български фирми са кандидатствали, а също и 
холандски и немски, но нашият бизнес план явно 
беше най-убедителен.

– Кога стана търговски директор и кой сега 
ще те наследи тази позиция?

– Станах търговски директор през 2002 г. 
Всъщност търговски директор е твърде гръмко 
казано, защото аз по онова време бях сам… Това 
обаче ми помогна да опозная бизнеса от всички-
те му аспекти. Аз и до ден днешен, ако се наложи, 
мога да измина сам целия процес на продажбата 
на един камион – от оферирането през договора 
до предаването на ключа на клиента.

През 2006 г. към мен се присъедини още един 
търговец, който сега ще ме наследи като мени-
джър продажби. 

– Промени ли се работата ти, след като се 
смени собствеността в ЮБН Ауто?

– През 2007 г. белгийците от TurboTrucks ку-
пиха 50% от компанията. Вече бяхме партньори 
от 4–5 години и взаимната коректност не подле-
жеше на съмнение, още повече че вече бяхме и 
официален дилър на DAF.

През 2009 г. пазарът, не само на камиони, се 
срина и ние, а и не само ние, имахме много отка-
зани сделки, което беше много тежко. Започнах-
ме 2009 г. със 125 товарни автомобила на склад, 
които ни „висяха“ на шията, но през следващата 
година-година и половина, влагайки много уси-
лия и използвайки и синергията на групата, ус-
пяхме да ги продадем. Спомням си, че продадох 
едни самосвали чак в Чечня… Благодарение на 
умерената ни политика (без грандомански про-
екти и рисковани ходове) и на подкрепата на бел-
гийската група, успяхме сравнително безболез-
нено да се изправим на крака.

В края на 2010 г. белгийците предложиха на 
българския собственик да изкупят и останалите 
акции (50%) и практически от началото на 2011 
г. UBN AUTO стана 100% собственост на Турбос 
Хют Груп и по-късно бе прекръстен на Турботракс 
България, защото всички дилъри на компанията 
носят това име.

Българските собственици на камиони, заку-
пени от нас, получават преференции и специал-
но отношение във всички европейски сервизи на 
Турботракс – 16 брой, и благодарение на тази си-
нергия разполагат с конкурентно предимство.

– Каква е ситуацията на пазара сега?
– След 2011 г. пазарът започна да се стаби-

лизира – мина на едни нормални пазарни нива. 
България е един малък пазар и не може да се  
очакват големи продажби. По-важното е да има 
стабилност и редовни сделки. На такъв пазар 
всяка по-голяма сделка прави съответния ди-
лър едва ли не „пазарен лидер“. Според мен па-
зарното лидерство не е толкова важно, колкото 
финансовата стабилност и предсказуемостта на 
действията на партньорите в сделките. Има дос-
та случаи, в които след една-две големи продаж-
би вносители на товарни автомобили не могат да 
си обслужват клиентите, които, от своя страна, 
се разочароват и отиват при друга марка. 

Това не е нашият стил. Аз не искам такъв 
„пинг-понг“. Не разглеждам бизнеса като рабо-
та за 1–2 години. И при мен ще има т.нар. ман-
дат, защото никой не е вечен. Искам обаче да ра-
ботя не за да свърша нещо за 3–4 години, а за 
да създадем дългогодишни партньорства и ло-
ялни клиенти. Искам да не работим за непосред-
ствената сделка на всяка цена. В бизнеса вина-
ги има конкретни цели, но те не трябва да се по-
стигат на всяка цена и без да се гонят дългосроч-
ни перспективи…

Загубените сделки трябва да се разглеждат 
и откъм позитивната им страна – може би коле-
гите са имали по-добро предложение или са на-
правили по-добро представяне, но по-важно е 
да задържат клиента дългосрочно. Опитът показ-
ва, че когато целта е била само сделката, клиен-
тът се задържа трудно. Трябва да има и база за 
поддръжка и конкурентни цени на обслужване-
то и резервните части, опит, качество и загриже-
ност и тогава партньорството може да бъде дъл-
госрочно.

Това е като в семейството – човек се свърз-
ва с някого, за да създаде съюз, който да разви-
ват и двамата и да си помагат в осъществяването 
на индивидуалните и общите цели. Такъв съюз се 
базира на уважение и взаимопомощ и не се съз-
дава с перспектива за 1 или 2 години, а за много 
по-дълго... Обикновено ние се „женим“ за клиен-
тите си и не сме фенове на разводите. Както вече 

Георги Загоров
Роден е през 1970 г. С 

икономическо образование 
и специализация по бизнес 
администрация в Белгия. 
Женен, с 2 деца, за които му 
се струва, че никога не отде-
ля достатъчно време. Обича 
да ходи със семейството си 
на кино и театър. Ловец е, 
но не му остава много вре-
ме за ловуване. Кара лиму-
зина с всички екстри, защо-
то съчетава доброто возене 
по магистрали и по по-лоши 
пътища, както и ниски екс-
плоатационни разходи. Не 
е маниак на тази тема – за 
колата важното е да върши 
работа, но тази многофунк-
ционалност на автомобила 
му съответства и на него-
вите разнообразни качест-
ва на работното му място и 
като човек.

ВиЗитка

„Обикновено 
фирмата ни се 
„жени“ за клиентите 
си и не сме фенове на 
разводите.“

„Имам клиент, 
който казва: „На 
мен в сърцето ми 
е марка „Х“, обаче 
в джоба ми е DAF!“. 
А ние казваме: „Ние 
в сърцата ви няма 
да пипаме, а искаме 
да сме убедени, че 
вашите джобове се 
пълнят от нашия 
продукт“.“
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споменах, ние имаме клиенти-партньори от да-
лечната вече 1998 г. 

През последните години клиентите ни се про-
менят, и то в положителна посока, защото на ра-
ботата вече се гледа като на истински бизнес. 
Преди някой можеше да си купи камион от кон-
кретна марка не защото си е направил сметка-
та за положителните и отрицателните є страни, а 
защото тя е „най-великата“ за него. Целта обаче 
не е да си начешеш егото, а да изкараш пари. И 
бизнесът измества емоциите. Имам клиент, кой-
то казва: „На мен в сърцето ми е марка „Х“, обаче 
в джоба ми е DAF!“. А ние казваме: „Ние в сърца-
та ви няма да пипаме, а искаме да сме убедени, 
че вашите джобове се пълнят от нашия продукт“. 
И най-добрият камион, ако зад него няма органи-
зация за поддръжка и сервизиране, си губи „пре-
лестите“.

Друга група клиенти купуваха само най-евти-
ното. Това е масово явление за всички прохожда-
щи пазари. Клиентите трябва да натрупат опит, 
за да разберат дали най-евтиното е изгодно… 
Мисля, че и тази група клиенти доста намаля. 
Българските превозвачи, особено онези, които 
оцеляха след кризата, видяха грешките си и вече 
знаят какво качество трябва да търсят, за да пра-
вят бизнес на европейско ниво.

Положителното е, че клиентите вече имат 
ясни бизнес визии, т.е. идва времето на профе-
сионализма.

– Какви са целите ти като нов управител на 
Турботракс България?

– Това, което искам най-много, е фирмата да 
изпълни съдържанието на думата партньор. Та-
къв е и девизът на групата – „Вашият партньор на 
пътя“ (Your partner on the road). Какво разбирам 
под това? Първо – да се увеличи синергията меж-
ду отделните звена във фирмата, защото според 
мен в това отношение има какво още да се желае. 
Второто е още повече да се комерсиализира ор-
ганизацията – т.е. всички хора, които имат пряк 
контакт с клиентите да бъдат още по-комуника-
тивни. В нашия бизнес не е достатъчно да раз-
бираш от своята дейност, трябва да разбираш 
и от хора и да имаш правилен подход към всеки 
клиент. Трето – искам да продължим да модер-
низираме компанията. Не само като материална 
база, а да използваме всички възможни систе-
ми, които да подобряват работата на фирмата. 
Например от началото на тази година въвежда-
ме SAP – това ще подобри контрола и ще даде 
възможност за по-добри управленски решения.

Друго, на което много държа, е финансовата 

стабилност на фирмата. Ако това не е така, няма 
как да изпълним и най-добрите си намерения. 
Ние не можем да си позволим да сме на загуба в 
името на някакви по-далечни перспективи… Това 
е важно не само за клиентите и партньорите, а 
и за служителите. Това ни прави предвидими и 
стабилни.  Важен е бавният и методичен растеж, 
така както прави DAF в Европа, а не „шаване“ на-
горе-надолу.

– Как ще продължиш с клиентите си, с кои-
то си работил като търговец?

– Няма да ги изоставя. Те се радват от факта, 
че ставам управител, защото са наясно, че това, 
което съм правил при продажбите, ще го реали-
зирам на ниво фирма. Клиентите оценяват най-
много грижата, която получават. Всички знаят, 
че няма да издигна стена между мен и клиентите 
и всички, които имат нужда от помощ, са добре 
дошли при мен. Няма как да загърбя търговската 
дейност на фирмата – тя ми е в кръвта, но ще се 
наложи да понамаля участието си в нея.

Ще започнем активното предлагане на сер-
визни контракти, които ще се сключват директ-
но със завода, а ние ще сме само изпълните-
ли. Според мен това е бъдещето на сервизната 
дейност. Става все по-трудно и на най-големи-
те превозвачи да сервизират сами автомобили-
те си, защото техниката става все по-сложна, а 
и по-голямата част от автомобилите работят да-
леч от България 

Най-важното е да подобрим работата с кли-
ентите си, защото само това може да ни доведе 
до по-висок пазарен дял. С радост чувам от фир-
ми, които имат автомобили от няколко марки, 
вкл. DAF, че при нас обслужването е най-добро. 
Това стана след години усилия и работа, но ми-
сля, че особено след като построим новия сер-
визен център, ще можем да разгърнем напълно 
потенциала, който имаме.

– Кога се очаква да заработи новият DAF 
център у нас?

– Строежът на новия сервизен център ще бъде 
акцент в работата ми до края на тази година, за 
да можем да започнем изграждането му през 
следващата. Имаше много отлагания по обек-
тивни причини, но се надявам през 2015 г. да го 
започнем. В момента нашата база е под имиджа 
на фирмата и на марката товарни автомобили, 
които предлагаме. Новият център ще бъде на Бо-
тевградско шосе, всъщност в началото на Авто-
магистрала Хемус. Мястото е добро, проектите 
са налице и чакаме последни одобрения от фир-
мата-майка. Разбира се, там ще разгърнем и по-
мащабното рециклиране на турбини. Ще увели-
чим и капацитета и гамата на сервизните услуги.

– По време на работата си тук смени три-
ма управители. Какво научи от тях и кои техни 
грешки ще избегнеш?

– За грешки няма да говоря, защото всеки ги 
прави. Няма идеални хора. И аз правя грешки и 
се опитвам да ги отчитам и избягвам.

От всеки съм научил хубави неща и знам, че 
всеки е допринесъл за развитието на тази фир-
ма. И се надявам и аз да допринеса за бъдещото 
развитие. Това е едно ново и по-голямо предиз-
викателство за мен, което ми дава нова енергия 
и импулс. K

Снежина БаджеВа

„Важен е бавният и 
методичен растеж, 
така както прави 
DAF в Европа,  
а не „шаване“  
нагоре-надолу.“

„Ще започнем 
активното 
предлагане на 
сервизни контракти, 
които ще се 
сключват директно 
със завода.“

Георги Загоров: „На новата 
си позиция няма да загърбя 
търговската дейност във 
фирмата – тя ми е в кръвта, 
но ще се наложи да понамаля 
участието си в нея.“ 
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