
телство на хотели и апартхотели по 
Черноморието. Наша компания започна 
и строителен бизнес и построихме ня-
колко сгради в София.

През 2007 г. се роди идеята за по-
строяване на ново предприятие за 
интериорни врати. След проучване 
на пазара на машини и оборудване, на-
ехме консултантска компания, която 
да работи с нас. Така поставихме на-
чалото на сътрудничеството с много 
известната немска консултантска 
технологична компания Exicom GmbH. 
В началото на 2009 стартирахме но-
вото производство на врати, което 
отново се намира в Кюстендил. Про-
изводственото хале е разположено на 
20 декара, а цялата площ на предприя-
тието е 100 декара, с перспектива за 
бъдещо развитие. Точно тогава обаче 
беше най-трудното време за бизнес, 
кризата, която бе обхванала почти 
всички сектори, а ние работехме изця-
ло на българския пазар. Много от наши-
те клиенти не знаеха какво ще правят 
в тази тежка ситуация. 

Тогава взехме решение да се насочим 
изцяло към експорт и участвахме за 
първи път в международно изложение 
в Милано. За наш късмет там успяхме и 
направихме много добри контакти, за-
почнахме работа с наши партньори, с 
които работим и до днес. Тогава стар-
тирахме продажби не само в Италия, а 
и в Румъния и Северна Македония. Съ-
щата година участвахме и на изложе-
ние в Ирак, където успяхме да сключим 
два договора за големи поръчки. 

Кои са основните продукти, които 
произвеждате и на кои пазари се 
предлагат те?
Произвеждаме ПВЦ и алуминиева до-
грама, която се продава главно на бъл-
гарския и италианския пазар. Основно-
то ни производство са вратите, от 
което 75% е за експорт. От европей-
ския пазар, най-силни като продажби са 
Италия, Великобритания, Румъния, Гър-
ция, Сърбия, Северна Македония, Хър-
ватска и Словения. Имаме престижни 
проекти и с Турция и Израел. От стра-
ните извън Европа сериозен пазар за 
нас остава Ирак, както и Саудитска 
Арабия. Либия също е силен пазар, но в 
момента е в тежка ситуация. Имаме 
добри партньора в Мексико, където 
очакваме ръст на продажбите тази го-

дина. Във Виетнам работим с много го-
ляма строителна компания. 

Имате ли планове за нови продукти и 
ново производство?
Ние постоянно проектираме нови про-
дукти. Един от последните ни проек-
ти е нова блиндирана врата, каквато 
досега не е произвеждана в България. 
Част от детайлите за нея идват от 
наши партньори, други се произвеж-
дат от нас и я сглобяваме в нашето 
предприятие. Вратата е с електрон-
на брава, която може да се отключва 
с телефон, с Bluetooth или чрез интер-
нет, може да се зададат различни ре-
жими на достъп. Към врата има ключ, 
с който може да се влезе при блокира-
не на системите. Произвеждаме и не-
видима каса за врати, която успешно 
се продава в Израел, Италия и България.
Въведохме редица нови продукти, сер-
тифицирахме 30 и 60 минутни пожа-
роустойчиви врати, сертифицираме 
и шумоизолационна врата. В момента 
внедряваме и немска ERP система за 

управление на процесите.
Няколко нови производства се пла-

нира да бъдат стартирани в периода 
2021 -2023 . Предвиждаме изграждане 
на предприятие за мебелно производ-
ство на кухни и други корпусни мебе-
ли. Това ще бъде изцяло автоматизи-
рано производство, което се прави 
за първи път в България. Ще има изця-
ло автоматизиран и няколко междин-
ни склада. Очакваният обем е до 50 ми-
лиона продукта, постигнати само с 30 
служителя. Проектът ще се реализира 
съвместно с немски партньори, което 
ще даде възможност да се постигне 
немско качество, с конкурентни цени, 
продажбите ще бъдат предимно в 
чужбина.

Ще стартираме и ново предпри-
ятие за входни метални блиндирани 
врати, които не се произвеждат на 
Балканите. Имаме разработени нови 

детайли и продукти, чрез които да об-
хванем друг голям сегмент от врати-
те, които в момента се внасят в Бъл-
гария - за апартаменти, гаражи, както и 
индустриални врати.

Кои семейните ценности са опреде-
лящи за успеха на вашия бизнес?
Най-важните ценности са уважение-
то и коректността. С моят брат 
Страшимир Данчев сме равноправни 
партньори в бизнеса. Тези ценности 
пренасяме и в отношенията си към 
партньорите в бизнеса, както и към 
работещите в нашата компания.

Как се отрази кризата, причинена от 
COVID-19 върху дейността ви?
В едни аспекти се отрази тежко, в 
други поучително - помогна ни да се ре-
организираме и да бъдем по-ефектив-
ни, както в производството, така и 
в администрацията. Мениджмънтът 
успя доста бързо да се прегрупира и ор-
ганизира. Първите два месеца имахме 
спад на производството, но успяхме 
въпреки затрудненията да набавим ма-
териали и да се върнем към предишни-
те нива. Дори през септември имаме 
ръст спрямо същия месец на 2019 г. 
Успяхме да се прегрупирахме на външ-
ните пазари, защото част от тях не 
работеха по време на извънредното 
положение. Благодарен съм на цялото 
семейство и на екипа, с който разпола-
гаме, защото никой не се поколеба и не 
се замисли дали ще има работа и дали 
ще работи. 

Как виждате бъдещето на бизнеса 
ви - да остане като семейна компа-
ния или споделяне на собственост-
та с повече хора?
Много пъти сме имали предложения 
за закупуване на бизнеса ни. Миналата 
години дори имахме предложение от 
един швейцарски фонд, който се зани-
мава само с изкупуването на предприя-
тия за производство на врати. Много 
немски предприятия са собственост 
на този фонд. Нашата компания е ин-
тересна за подобни инвеститори, за-
щото производството е разположено 
близо до три граници - сръбска, северно 
македонска и гръцка. Освен това логис-
тично сме близо до много други страни 
от Европа. Към момента сме семейна 
компания и ще останем такава. 
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Новата врата към света

ЕВРОСТИЛЛ

Евростилл е българска компания 
създадена през 2006 година в Кюс-
тендил. Днес компанията е ут-

върден производител и доставчик на 
интериорни и входни врати, метал-
ни и блиндирани врати, PVC и алуми-
ниева дограма. В момента Евростилл 
е най-динамично развиващата се ком-
пания в Югозападна България. Проду-
ктите на компанията се предлагат в 
18 държави из цял свят, с което попу-
ляризират и доказват качеството на 
българското производство. Eжегод-
но Евростилл инвестира в иновации и 
конкурентноспособност, за да създаде 
краен продукт на световно ниво.

Как се роди идеята за създаването 
на семейната компания и кои бяха 
най-важните етапи в досегашното 
є развитие?
Нашият баща Генчо Данчев започва 
предприемаческа дейност много от-
давна, още през 1989 г., и когато през 
1992 г. реши да се занимава с бизнес с 
дограми, аз и моят брат Страшимир 
Данчев бяхме още деца, но помагахме 
както можем. С общи усилия създадо-
хме първото производство на алуми-
ниеви прозорци и врати в Кюстендил. 
След това започнахме да произвеж-
даме ПВЦ дограма. От самото начало 
работим за корпоративни клиенти. В 
първите години много ни помогна ком-
панията Феърплей, която бе наш кли-
ент. В последствие бизнесът ни мина 
през различни етапи на развитие. В на-
чалото на новия век започнахме про-
изводство на интериорни врати и 
работехме с големи проекти в строи-

EЖЕГОДНО ЕВРОСТИЛЛ 
ИНВЕСТИРА В ИНОВАЦИИ 
И КОНКУРЕНТНОСПОСОБ-

НОСТ, ЗА ДА СЪЗДАДЕ 
КРАЕН ПРОДУКТ НА  

СВЕТОВНО НИВО.


