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ИНТЕРВЮ

Г-н Стойчев, вече 23 го-
дини СИНХРОН-С при-
съства на българския па-
зар в сферата на пожар-
ната безопасност, бихте 
ли представили накрат-
ко дейността на фирма-
та?

- Вероятно за повечето от Ва-
шите читатели фирмата ни 
вече е позната с дейността си 
в сферата на противопожар-
ната защита. Затова накратко 
ще представя само основните 
акценти.
Фирмата е с над 23-годишна 
история - време, през което 
успяхме да превърнем СИН-
ХРОН-С в една успешна и от-
говорна компания. Тотална-
та противопожарна защита е 
нашето мото и крайният ре-
зултат от нашата дейност. По-
настоящем сме лидери на па-
зара за пожарозащита както в 
сферата на пасивни и актив-
ни системи за пожарозащи-
та, така и при уникални раз-
работки за специфични ин-
дустриални приложения. Ос-
новната цел на СИНХРОН-С 
е да запази имуществото и 
бизнеса на своите клиенти, 
като фокусира дейността си 
към превенция на възниква-
нето на пожари и минимали-
зиране на щетите от тях. По 
този начин рискът от пожар-
ни инциденти за нашите кли-
енти е изключително нисък, а 
времето за възстановяване на 
производството е минимал-
но.
Сред нашите клиенти са ин-
веститори и изпълнители на 
обекти от всякакъв тип - про-
мишлени, търговски и ад-
министративни. Неотменен 
принцип в нашата дейност 
е предлагането на надеждни 
технически решения, бази-
рани на съвременна техноло-
гия, качествено оборудване и 
професионално изпълнение. 
 

На какво се дължи дълго-
годишният успех на ком-
панията, какво ви от-
личава от останалите 
участници на пазара в 
сферата на пожарната 
безопасност?

- Темата за пожарната безо-
пасност е изключително об-
ширна, но ако може накрат-
ко да се обобщи, това е пра-
вилна концепция за пожарна 
защита, икономически ефек-
тивни решения, съгласува-
ност с всички отговорни ин-
ституции в България, качест-
вено оборудване, перфектно 
инсталиране и поддръжка, 
както и редовно обучение на 
персонала на клиента.  Това 
е нашият ключ към успешен 
бизнес и дългосрочно дове-
рие на нашите клиенти. 

Николай  Стойчев, управител на „Синхрон-С“ ООД:

Тоталната противопожарна защита е 
крайният резултат от нашата дейност

Високото качество на наши-
те услуги и дългосрочната ра-
бота с клиентите ни дава въз-
можност да „напипаме пул-
са“ на проблемите, които сре-
щат в сферата на пожарната 
безопасност. По този начин 
можем да предложим на на-
шите клиенти, от една стра-
на, най-ефективните в техни-
ческо отношение и, от друга 
страна, най-изгодните в це-
ново отношение решения. 
Благодарение на индивидуал-
ния подход към всеки клиент 
комплексният резултат е ре-
дуциране на пожарния риск с 
20-30% в сравнение с нашите 
конкуренти при еднакви или 
по-ниски капиталови разхо-
ди. Това е причината да има-
ме над 2600 клиента в сфера-
та на индустрията и общест-
вените сгради, с които непре-
къснато поддържаме контакт 
и обновяваме системите за 
пожарна безопасност с най-
новите разработки в тази об-
ласт.
Фирмата е бизнес партньор 
на световни производители 
на противопожарно оборуд-
ване като TYCO и SIEMENS. 
Това ни позволява да предло-
жим решения, които покри-
ват изискванията както на 
европейските инвеститори и 
застрахователи, така и на аме-
риканските.
  

Какъв е акцентът в пред-
лаганите от вас проду-
кти и услуги през послед-
ните години и къде имат 
успешно приложение, 
какви продукти и реше-
ния сте внедрили?

- Фирмата ни изгражда ин-
сталации за пожароизвестя-
ване и пожарогасене, като 
извършва пълния обхват от 
дейности, свързани с този 
процес, а именно проекти-
ране, узаконяване, доставка 
и монтаж на оборудване, въ-
веждане в експлоатация, тех-
ническа поддръжка и про-
филактика. Има обаче един 
предварителен етап, който е 
от съществено значение за 
избора на правилно техниче-
ско решение, а оттам и за ус-
пешната работа на изграде-
ната инсталация. Това е пра-
вилната преценка на риска от 
възникване или разпростра-
нение на пожар, пожарното 
натоварване, степента за за-
палимост и начина на горе-
не. Този предварителен етап е 
много важен, особено за обек-
ти от промишленост та, къде-
то производственият процес, 
използваните материали, су-
ровини и оборудване, про-
извежданите продукти и още 
много други фактори влияят 
върху степента на пожарен 
риск. Задълбоченият им ана-
лиз е необходимо условие за 
изготвяне на правилно тех-
ническо решение за пожарна 
безопасност, чиято цел вина-
ги е минимализиране на ри-
ска от възникване или разра-
стване на евентуален пожар. 
Именно върху това се фоку-
сираме в последните ни про-
екти и мога да кажа, че сме 
иноватори в това отношение.
 

Разкажете накратко за 
някои от най-значимите 
ви проекти в това отно-
шение?

- Бих споменал някои от по-
следните ни завършени про-
екти. Един от последните 
примери за това е реализи-
раната от нас противопожар-
на инсталация в химическо-
то предприятие „Оргахим“ в 
гр. Русе. Изграждането на на-
деждна противопожарна за-
щита на такъв тип обект е се-
риозно предизвикателство. 
Налице са три специфични 
условия, които трябваше да 
бъдат преодолени при изгот-
вяне на техническото реше-
ние, а именно много висок 
риск от възникване на пожар, 
много висока скорост на раз-
пространение на пожара, а 
поради спецификата в начи-
на на горене на материалите 
също и невъзможност пожа-
рът да бъде потушен по кон-
венционален начин. Пред-
приятието е класифицирано 
като „сграда с висока опасност 
в производството“. В процеса 
на производство се използват 
значително количество суро-
вини, които са взривоопасни 

химически вещества, както и 
горими материали от групата 
на ацетоните, терпентините и 
други химични съединения. 
Те са с разнородни характе-
ристики по отношение на за-
палимост, начин на горене и 
начин на гасене. Това наложи 
разработването на уникално 
техническо решение за гасе-
не, базирано на основен га-
сителен агент водна мъгла в 
комбинация с допълнително 
автоматично задействане на 
гасене с агенти, намаляващи 
повърхностното напрежение 
на водата. 
Друг пример е логистичният 
център на „Гербрюдер Вайс“, 
където наскоро реализирахме 
спринклерна гасителна ин-
сталация на площ от над 8000 
кв.м със специални сприн-
клерни глави тип ESFR, които 
елиминират необходимост-
та от гасене в междустелаж-
ното пространство и осигу-
ряват бързо задействие в слу-
чай на пожар.
В процес на изграждане са га-
сителни инсталации с висо-
кократна пяна.

Какви са наблюденията 
ви относно развитието 
у нас на бранша, в който 
работите, какви труд-
ности срещат клиенти 
и изпълнители в сфера-
та на пожарната безо-
пасност?

- Ситуацията, в която рабо-
тим, не е лесна, тъй като ин-
вестициите, особено в индус-
триални проекти, не са много, 
а съществуващите предпри-
ятия и най-вече тези, които 
работят предимно за българ-
ския пазар, значително нама-
лиха обема на производство-
то поради свитото потребле-
ние. Конкуренцията силно се 
изостри и това даде възмож-
ност да се отличат фирми, ко-
ито съумяват да акумулират 
капитал за растеж и модерни-
зация и се налагат на пазара с 
върхови технологии и инова-
ции.
Относно състоянието на про-
тивопожарната обезпеченост 
на обектите в страната като 
цяло се забелязва положител-
на тенденция. От една страна, 
нормативната база се хармо-
низира с тази на Европейския 
съюз. От друга страна, чуж-
дестранните компании, кои-
то оперират на нашия пазар, 
не правят компромиси по от-
ношение на пожарната безо-
пасност, а също и застрахова-
телите повишиха изисквани-
ята си към пожарната безо-
пасност. 

Благодарение на 
индивидуалния 

подход към всеки 
клиент комплексни-
ят резултат е реду-
циране на пожар-
ния риск с 20-30% в 
сравнение с наши-
те конкуренти при 
еднакви или по-ни-
ски капиталови раз-
ходи. Това е причи-
ната да имаме над 
2600 клиента в сфе-
рата на индустрия-
та и обществените 
сгради, с които не-
прекъснато поддър-
жаме контакт и об-
новяваме системи-
те за пожарна безо-
пасност с най-нови-
те разработки в тази 
област

Пълния текст четете на 
www.stroitelstvo.info


