
13СТРОИТЕЛКСБ – ФОРУМпетък, 27 ноември 2015

Нина Вълчева,
административен 
директор
на „HTI България” ЕООД

На първо място бих 
искала да благодаря на ор-
ганизаторите и на моите 
колеги за предоставената 
възможност да изнеса тази 
презентация. Ще се опитам 
да разкажа накратко за дей-
ността на нашата фирма. 
За голяма част от вас тя 
вече е позната. Също така 
ще споделя и за нашите 
бъдещи амбиции, ангажи-
менти и перспективи през 
следващата година. 

Съкращението  HT I 
(Handel for Tiefbau und 
Industry)  произлиза от на-
именованието „Търговия с 
материали за строител-
ството и индустрията“. 
Предлагаме на клиентите 
си комплексни решения в 
областта с голям асорти-
мент, както и специализи-
рана техническа помощ и 
подкрепа от квалифицирани 
специалисти. 

HTI е част от по-голяма 
структурна единица. 

Това е немската фирма 
GC-Group – най-големият 
дистрибутор на строи-
телни материали в Европа 
и вторият по големина в 
света с 6 млрд. евро обо-
рот за 2015 г. Компанията 
се специализира в няколко 
области – ВиК сградна ин-
сталация, санитарни про-
дукти, електроматериали 
и инструменти, системи за 
покриви, инфраструктурни 
материали и индустриални 
решения. 

HTI е основана през 
1994 г. Компанията разпо-
лага с 18 дъщерни друже-
ства, повече от 60 локации 
с развити търговски струк-
тури и над 1000 служители. 
Продажбите за 2015 г. въз-
лизат на стойност 700 млн. 
евро. Целта на създаването 
на фирмата, част от GC-
Group, е да се диверсифици-
рат дейностите на двете 

компании и те да се пози-
ционират на две различни 
нива – санитария и сградно 
строителство за GS, и ин-
дустриално и инфраструк-
турно строителство за HTI. 

През годините HTI се 
разраства. Първоначално 
изнася своята дейност в 
Австрия, Румъния, Полша 
и Чехия, като във всяка от 
тези страни има логистич-
ни бази. През 2012 г. отваря 
свой клон и в България. За 
тези 4 години дружество-
то бележи икономически 
растеж. 2015 г. беше озна-
менувана с разрастване на 
персонала, вътрешноорга-

низационни промени, както и 
официалното откриване на 
първата ни складова база в 
Казичене. 

Продуктовото  
портфолио 

и професионалните ус-
луги, които се стремим да 
предоставяме на своите 
партньори, включват: 
 ВиК материали за 

сградни инсталации и мре-
жи;
Инфраструктурни ма-

териали;
Технологии за строи-

телството и индустрията; 
Напоителни системи;
Решения за пречист-

ване на отпадъчни и дъж-
довни води;  
Електро- и телекому-

никационни решения;
Възобновяеми енергий-

ни източници;
Пътна инфраструкту-

ра;
Строителна техника и 

инструменти;
Обслужване и логис-

тика.
Опитваме се да обхва-

нем цялата верига от за-
интересовани страни на 
българския пазар. Възприе-
маме себе си като посред-
ник между промишленос-
тта и преработвателния 
бранш. Поради тази причи-
на участваме активно във 
формирането на пазара и 
целенасочено осигуряваме 

потенциал за нови проме-
нящи се сфери на търгов-
ската дейност. За това - с 
цел да поддържаме асорти-
мента си винаги актуален и 
адекватен на практиката, 
се намираме в постоянен 
контакт с производители, 
проектанти, институции, 
браншови организации, 
регулаторни органи и на-
шите клиенти. Създаваме 
платформа за обсъждане 
на обществени, социални и 
екологични предизвикател-
ства. 

Наши партньори са:

Общини и държавни 
институции;
Браншови организации;
Университети; 
ВиК дружества; 
Строителни фирми - 

пътно и сградно строител-
ство;
Инсталатори;
Индустриални пред-

приятия; 
Проектанти;
Архитекти;
Регулиращи органи;
Дистибутори на стро-

ителни материали;
Квалифицирани произ-

водители;
Транспортьори.
Няколко са предизви-

кателствата, които си 
поставяме за следващата 
година с цел да допринесем 
за по-доброто обслужване 
и да отговорим на изисква-

нията на пазара. Едно от 
тях е по-добрата логис-
тична дейност. Това е сред 
големите предимства на 
нашата фирма в Германия, 
което се опитваме да вне-
сем като добра практика и 
в България. HTI разполага с 
огромна складова мрежа и 
транспортен флот, 20 хил. 
материала на склад в 60 
локации в Европа, асорти-
мент над 90 хил. артикула, 
над 500 международни ут-
върдени доставчика, аут-
сорсване на управление на 

склад за общински фирми по 
поддръжка и индустриални 
предприятия, подемна скла-
дова техника. Всички тези 
материали и услуги могат 
да бъдат доставени 24 часа 
в денонощието, 7 дни в сед-
мицата.  

Амбициозен проект

за 2016 г.  е стартира-
нето на унифицирана WEB 
платформа за цялата група 
на HTI. Тя ще даде възмож-
ност за бърз, лесен и опро-

стен достъп на всеки наш 
партньор, създаване на пер-
сонален профил, 3D визуали-
зации, каталог - техниче-
ска библиотека над 90 000 
артикула/500 доставчика, 
електронно досие и заявка 
за покупка на клиента, об-
мен на данни с институ-
ции, браншови организации 
и университети. По този 
начин нашите клиенти ще 
получат съвременна инфор-
мация за модерните реше-
ния, влагани в индустрията 
и строителството. 

„HTI България” ЕООД: Търговска 
дейност за нуждите на строителството 
и индустрията
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Нашата ангажираност 

HTI България
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� Основана: 2012 
 

� 20 служители 
 

� Складова площ:  
� 800 кв.м закрит 
� 2000 кв.м открит 

 
 


