
 

 

 

БЪЛГАРИЯ В ОРБИТАТА НА VOLVO PENTA 

 
През последните десетина години, когато стане дума за VOLVO PENTA, първата 
асоциация, която възниква е свързана с варненската фирма  „Сени” ЕООД. Обяснимо е 
– тя е представител на престижната световна марка в България. Първи контакти с нея 
възникват по повод на друга основна дейност – кораборемонт, който се нуждае от 
корабни двигатели и резервни части. Връзките се задълбочават, около три години 
„Сени” е в качеството на поддилър на румънския представител на шведската компания. 
Тя прави анализ на българския пазар в сегмента на двигатели за малки кораби и яхти, с 
няколко местни фирми, сред които и „Сени”, една година работи пробно по шведски 
норми. През май 2007г. VOLVO PENTA офис Източна Европа делегира права на Сени 
ЕООД като VOLVO PENTA ЦЕНТЪР, да изгради дилърска мрежа в България. Критерии 
за този избор са организация и изпълнение на дейностите, отношение към клиентите и, 
разбира се, крайният резултат – продажби, поддръжка и ремонт на двигатели. В общо 
16 държави от Източна Европа има още 7 подобни центрове - по два в Полша и 

Хърватска и по един в Румъния, Словения и Черна 
гора. У нас под „Сени” има три други фирми, които 
се явяват поддилъри на марката. 

За тази предистория и днешното състояние 
на бизнес-сегмента разговаряме с инж. Ангел 
Анегностиев – собственик и управител на „Сени” 
ЕООД.    Той споделя, че VOLVO GROUP има 
различни направления – строителна техника, 
челни товарачи и друга специализирана техника, 
автобуси, камиони, двигатели и морски дизелови 
генератори. Компанията е една от водещите на 
световния пазар на двигатели за малки плавателни 

съдове и заема над 70% от европейския пазар в този 
сегмент.  

 

VOLVO PENTA произвежда двигатели, които се използват основно в три 
категории – за яхти, за професионални плавателни съдове и за индустрията.  
Индустриалните се делят на още две групи – за дизел-генератори и за колесни и 
стационарни специализирани машини – използвани в мини, пристанища, кариери и 
други места.  

 

 

 

Инж. Ангел Анегностиев-
собственик и управител на "СЕНИ" 

ЕООД



За големите плавателни съдове VOLVO 
PENTA произвежда дизел-генератори, а за 
яхти, катери и малки кораби – дизелови 
двигатели с мощност от 13 до 900 к.с. Те са в 
три варианта - с реверсивна муфа, валолиния 
и винт, с извънбордов движител, т.нар. Z-
колона или с IPS (Inboard Performance System) 
задвижване, при което движителя е 
разположен на дъното на плавателния съд и 
торпедото му е обърнато напред, така 
винтовете работят в по-плътна среда, което 
при равни други условия изисква двигател с по-
малка мощност. Това в крайна сметка води до 
намаляване на теглото, разхода на гориво, 
респективно намаляване на 

експлоатационните разходи. Друго голямо предимство на IPS инсталацията е 
изключителната маневреност, която осигурява на плавателния съд, включително 
движение на борд и завъртане на място. Възможен е монтаж до четири IPS инсталации 
на една лодка. 

 

 

Целите, които преследва „Сени”, са да задоволи очакванията на пазара и да 
осигури бърз и качествен сервиз. Досега чрез фирмата са продадени около 50 различни 
двигателя, най-много в сегмента от 300 до 450 к.с., използвани предимно за подмяна на 
стари двигатели, както и за новопостроени съдове. Сред тях са двигателите на 
баркентините „Калиакра” (400 к.с.) и на новата „Роял Хелена” (450 к.с.) Няколко речни 
кораба са оборудвани с главни двигатели и дизел-генератори на марката, нейни са и 
трите дизел-генератора на бивш „Волгобалт”, преустроен у нас в газовоз, с името „Бриз”. 
Новодоставените двигатели са със стандартен гаранционен срок от две години при 
използване в яхтения сегмент и една година при монтаж в съдове с търговско 
предназначение, като при определени условия гаранционния срок може да бъде 
удължен до пет години. Освен това „Сени” осигурява доставка на оригинални резервни 
части за наши и чужди корабособственици, чиито кораби са оборудвани с двигатели 
VOLVO PENTA. 

Двигателят на баркентина "Роял 
Хелена"

Двигател за яхта 3 цилиндъра, 
30 к. с. 

Морски двигател с извънбордов 
движител



 

 

 

 

VOLVO PENTA CENTRE е 
част от структурата на „Сени”. Той 
се състои от девет души, 
ръководени от инж. Георги Сърбов. 
В ЦЕНТЪРА има група за доставка 
на оборудване и резервни части, 
група за интернет продажби, и 
мобилна ремонтна група. Изградена 
е ремонтната база, оборудвана с 
необходимата апаратура, софтуер, 
инструменти, мобилна работилница 
- микробус. Мобилната 
специализирана ремонтна група е 
от трима души и работи в 
ремонтната база, както по 
Черноморското крайбрежие, всички 
пристанища по река Дунав, във 

вътрешността на страната, както и в чужбина (Гърция, Турция, Румъния). Мобилната 
група може да бъде увеличавана при нужда със специалисти от отдела за 
кораборемонт. Сериозен клиент са гранично-полицейските катери, оборудвани с 
двигатели VOLVO PENTA.  

 

 

Най-модерната двoйна инсталация-два 
двигателя по 800 к.с.

Инж. Георги Сърбов в 
централата на 
компанията в 

Гьотеборг



За осъществяване на качествен сервиз в интерес на диагностиката на 
двигателите е закупен нов професионален противоударен и водозащитен компютър, 
както и най-модерно програмно осигуряване, в т.ч. и в областта на вредните емисии. 
Поддържа се складова наличност от резервни части и консумативи, а доставките от 
завода производител по стандартите на марката се изпълняват в рамките на три дни. 
Показател за наличностите в склада на фирмата е Сервизният индекс, който в момента 
е 80%, т.е. това е процентът на закупените резервни части и консумативи директно от 
склад на СЕНИ ЕООД, без да е необходима поръчка от централен склад на VOLVO 
PENTA. По принцип транспортните разходи за двигателите и резервните части на 
VOLVO PENTA са включени в цената им. Голямо предизвикателство и улеснение за 

клиентите е предстоящото 
стартиране на интернет магазин. 
На неговия сайт ще има пълна 
информация за всеки елемент на 
целия продуктов каталог. От 
централния офис на компанията 
непрекъснато информират за 
най-малките промени на пазара, 
технологиите и конкретни 
практически въпроси по 
експлоатацията на двигателите. 
В задълженията на фирмата 
влиза и организирането на 
специализации, обмяна на опит, 
срещи и анализи, които се 
провеждат в Швеция и в 
центровете на VOLVO PENTA в 
различни европейски държави. 
Един от приоритетите на VOLVO 

PENTA е производството и на индустриални двигатели, които отговарят на 
съвременните изисквания за опазване на околната среда по отношение ограничаване 
отделяните азотни и серни окиси, както отделянето на твърди частици.  

 

Във Варна през Октомври 2015 
се проведе еднодневен семинар с 
участие на шведски и австрийски 
специалисти, с ползватели на 
марката за най-новите тенденции в 
тази област.   

 

 

 

 

 

Двигател Volvo Penta на гранично-
полицейски катер



Във връзка с кризата в бизнеса, 
свързан с малки кораби и яхти, „Сени” се 
ориентира към индустриалния сегмент – 
двигатели, монтирани на багери, 
пристанищна и минна техника, дизелови 
генератори и др., поради което в София има 
номинирана нова фирма, която се явява 
„индустриален” поддилър на „Сени”. 
Специално за индустриалните двигатели 
VOLVO PENTA има завод във Флен (Швеция), 
който работи на базата подмяна на двигатели 
и компоненти. Клиентите имат възможност да 
заменят веднага стария си двигател срещу 
заводски възстановен такъв, като при 
връщането на стария двигател и приемането 
му от VOLVO се възстановява определена сума. Същото важи и за определени 
компоненти, като затворени блокове, цилиндрови глави, турбокомпресори, помпи и др. 
Гаранционния срок на заводски възстановените двигатели и компоненти е като на 
съответния нов продукт на VOVLO. От своя страна досега „Сени” има извършени над 10 
основни ремонта на индустриални двигатели VOLVO PENTA в собствената си ремонтна 
база във Варна.   
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