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ИНТЕРВЮТО ВЗЕ: МАРТИН ДОНКОВ

Георги Загоров
управител на 
Турбо Тракс България

Господин Загоров, честита нова длъжност! От първи 

септември сте новият управител на Турботракс България 

ООД.

Моето назначаване на тази позиция е естествено еволю-

ционно развитие на нещата и процесите. Всички управители 

в групата имат мандати и те са от порядъка на три-четири 

години. Разбира се, собствениците решават по какъв начин 

да развиват компанията. Г-н Чобанов изигра своята поло-

жителна роля в развитието на фирмата, за което сме му 

благодарни. Неговото управление започна с придобиването 

на ЮБН от белгийската компания Turbo's Hoet и през този 

период фирмата се разви в положителна посока. 

Какви са целите, които си поставяте?

Винаги съм разглеждал развитието на нашия бизнес в 

период от три-четири години. В кратък период човек може 

да постигне успехи или претърпи неуспехи, но те рядко са 

коректен показател за цялостното развитие за по-дълъг пе-

риод от време. За това непосредствените ми цели са свърза-

ни със засилването на синергията между отделните звена на 

фирмата. Става въпрос за това, че всяка компания от нашия 

тип има три основни направления, две по-основни - про-

дажби и следпродажби, като второто интегрира търговията с 

резервни части и сервизната дейност. Синергията в тези три 

направления ще доведе до предлагане на нови продукти и 

услуги на клиентите, още по-добро и всеобхватно обслуж-

ване. Така ще заздравим лоялността на настоящите и ще 

привлечем нови клиенти. Това ще увеличи ефективността на 

компанията и ще подобри пазарния и дял. Разбира се, и раз-

витието на персонала. Бих желал хората, които са фронт офи-

сът на компанията, тези, които разговарят с клиентите във 

всички отдели, да бъдат максимално комуникативни хора, с 

които клиентът ще изпитва удоволствие да работи. Третата 

ми цел е модернизацията на самата фирма и като база, ние 

продължаваме да следваме своите планове. Непосредстве-

ната ни задача е строителството на нов сервизно-търговски 

център, автоцентър, както го наричаме ние. Тази нова база би 

трябвало да ни помогне да разгърнем изцяло и сервизния си 

потенциал, който през последните години трупаме. Българ-

ският сервиз на Турботракс  е обявен за най-добър в един 

огромен регион, включващ Източна Европа и Азия. Един от 

основните критерии, по който получихме това признание, 

са резултатите, които нашите механици показаха на тесто-

вете на DAF. Целта ни е да оползотворим този потенциал и 

да го развиваме допълнително, а това неизбежно изисква и 

модернизацията на материалната база. Това включва разви-

тието на настоящите ни сервизни точки, както и изграждане 

нови в перспектива. Истината е, че пазарът в България е 

малък, така че трудно можем да си позволим много бурно 

развитие. При пазар под 2000 камиона годишно, грандо-

манските проекти водят до сериозни проблеми впослед-

ствие. Това ми подсказва и друга моя цел  - да подобрявам 

финансовата стабилност на фирмата. Ние сме известни сред 

нашите контрагенти с това, че никога не бавим плащанията 

си. Това е част от нашата философия. 
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Целта ни е да се развиваме 
във всички направления

Как ще се развива бизнесът ви с полуремаркетата и 

турбините?

Продажбата на полуремаркетата за нас е по-скоро спо-

магателна дейност, ние не развиваме ремаркетата, полуре-

маркетата и надстройките като отделно направление. Ние 

извършваме доставки, чиято цел е да се осъществи синер-

гията с търговците на товарни автомобили, за да можем 

по-добре да обслужваме нашите клиенти, да предоставяме 

цялостни решения. Що се отнася до турбините, те са много 

важно направление за нас, все пак сме част от Turbo's Hoet. 

През последните години се превърнахме в лидери на паза-

ра. Работим активно по новия ни проект всички турбини в 

групата да се рециклират при нас, в България, като в момен-

та повишаваме капацитета си, закупувайки ново оборудване 

и назначавайки още персонал в това направление. Тази 

производствена дейност освен като плюс за нашата фирма, 

ще предостави и на българския пазар уникална стокова 

наличност от всички възможни типове и модели турбини. 

Българските потребители ще могат да разчитат на много го-

лям избор и добри цени. Този проект е основата в бъдещото 

ни развитие в това направление и смятам, че ще се справим 

повече от успешно.

Смятате ли, че пазарът ще продължи да се развива в 

посока на големите флийт сделки?

Българският пазар е малък. Отминаващата криза изхвърли 

зад борда много малки фирми, които неправилно водиха биз-

неса си. Така на пазара останаха по-стабилни, по-здрави ком-

пании и започнаха да се правят и по-големи сделки. За едни е 

криза, за други възможност. Лошото е, че липсата на продажби 

на тежкотоварни автомобили за регионален транспорт и дист-

рибуция показва, че българската икономика е слаба. Основни-

те клиенти обслужват европейските товарни потоци. 

При малки пазари, които разчитат главно на флийт сделки, 

е трудно да се видят коректно тенденциите, тъй като всяка 

по-голяма сделка може да ги промени. Наша гордост през 

годините е, че работим успешно и с много малки и средни 

фирми, чийто брой постоянно расте. 

Възнамерявате ли търговското ви направление да работи 

и с употребявани товарни автомобили? 

Ние вече работим в този сегмент. Просто клиентите ни 

го искат. Ето защо новината, че официалният дилър на DAF 

в страната продава употребявани камиони, се посрещна с 

голямо въодушевление В момента за това звено работи спе-

циално назначен човек, но възнамеряваме съвсем скоро да 

го развием допълнително. Идеята е да предлагаме изправни 

камиони втора употреба, както и да работим с програмата 

First Choice на DAF за “по-млади“ автомобили. Също така 

изкупуваме автомобили от клиенти, които подменят парка 

си. Напоследък доста от сделките ни са свързани с изкупу-

ването на употребявани тежкотоварни автомобили и това е 

пазарна тенденция. Марката DAF има много добър имидж и 

сериозно присъствие на вторичния пазар, което се забеляз-

ва в статистиката при вноса на употребявани автомобили, 

където за миналата година DAF е с най-голям дял. 

Оптимист ли сте за конюнктурата на пазара?

Длъжен съм да съм оптимист, ако не бях, нямаше да се зае-

ма и с управлението на Турботракс. По принцип съм позити-

вен човек, за мен няма нерешими проблеми. Разбира се, и аз 

се притеснявам от политическата нестабилност в страната и 

това, което най-много ме притеснява, е, че след въвеждането 

на плоския данък почти нищо не е направено за бизнеса. 

Мечтая си за времето, когато ще станем като Белгия, където 

14 месеца нямаха правителство и това ни най-малко не се 

отрази на бизнеса. Докато при нас всичко е замръзнало и 

чакаме някаква стабилност. 

Очаквате ли някакво развитие на пазара на 

тежкотоварните автомобили за строителството?

Мисля, че да, защото техниката, която се купи през 2007 г., 

вече е в края на своя лимит. Фирмите нямат избор, колкото и 

да отлагат това свое решение, рано или късно, ще трябва да 

инвестират. Лошото е, че те са зависими от приоритетите и 

плащанията на едно или друго правителство, което ги прави 

изключително предпазливи. 

Като финал искам да кажа, че с моето назначаване нашите 

партньори, клиенти и служители могат да очакват стабил-

ност и предвидимост на нашата дейност и подобряване 

във всички направления. Това е целта ни - да бъдем още 

по-добри партньори на нашите контрагенти. Важното е да 

помагаме на клиентите да се развиват, защото, ако те не се 

развиват, и ние нямаме бъдеще. Затова не се притесняваме 

от отделните сделки - те се губят и печелят, но много по-ва-

жно е какво се случва впоследствие.  


