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15 години Завод за производство на санитарна керамика –  

история и развитие 

Годишнината е посветена на работници и служители с 15-годишен стаж и на учениците 

набор 1998 г. 

На 22 октомври 2013 година Заводът за производство на санитарна 

керамика, част от „Идеал Стандарт Видима” АД, отбелязва своята 15-годишна 

история. Особено внимание се отделя на служителите, които имат 15 години стаж 

в завода за керамика – през тази седмица в предприятието ще излъчват видео 

интервюта с колеги, които споделят преживяното за изминалите 15 години. Всички 

те получиха лично поздравително писмо от Валентин Ганев, директор на завода за 

производство на санитарна керамика. 

В деня на годишнината, 22 октомври, бе организиран Ден на отворените 

врати.  Честта да посетят завода имаха ученици, родени в годината на 

откриването му - 1998 г. Около 150 ученика от четири училища в града се 

запознаха с историята и развитието на завода.  

Кулминацията на годишнината е събитието за служителите на 22 октомври. 

„Ние знаем, че 15 години не стигат човек да достигне до зряла възраст. Ние също 

знаем, че нашите първи 15 години повече няма да се повторят, но ние 

използвахме тези първи 15 години по възможно най-добрия начин!... 

Постиженията в завода не биха били възможни без Вас – Хората!” С тези думи 

Валентин Ганев, директор на завода за производство на керамика се обърна към 

работниците и служителите на завода.  

От името на Съвета на директорите Инж. Красимир Копчев, изпълнителен 

директор на „Идеал Стандарт – Видима” АД също поздрави работниците и 

служителите за техния празник.  

Ето какво споделиха някои от служителите: 

„Работниците работиха във временни кабинки, а изделията се пренасяха на 

ръка и с колички. Постепенно пред очите ми завода растеше - запълваха се 
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празните пространства с машини и оборудване. Производството нарастваше, а 

трудът на хората се улесняваше... Убеден съм, че този процес на 

усъвършентстване и подобряване ще продължи", Николай Колев - техник, 

електрообзавеждане на промишлени предприятия, отдел "Енергетичен". 

 
Важни дати и години в 15-годишната история на Завода за произовдство на 

керамика 

Декември 1996 г. Учредяване на компанията „Идеал Стандарт България” АД и 
започва строителството на завода за санитарна керамика. 

Април 1997 г. Американ Стандарт получава приза „Инвеститор на годината” за 
направените инвестиции в изграждането на завода за керамика в 
Севлиево. 

30 май 1997 г. Стартира изграждането на газопровода Деветаки – Севлиево, 
който ще захранва бъдещия завод за санитарна керамика – проект, 
променил инфраструктурата на града. 

08 октомври 1997 г. Отлято е първото пробно керамично изделие. 

22 октомври 1998 г. Официално откриване на новопостроения завод за санитарна 
керамика. 

22 януари 1999 г. Първо реализирано изделие на „Идеал Стандарт България” АД на 
вътрешен пазар. 

2002-2003 г. Заводът се утвърждава като едно от най-ефективните и 
конкурентноспособни предприятия на Американ Стандарт в 
глобален мащаб. В резултат на което команията решава да 
инвестира в увеличаване на производствения капацитет с 40% - 
инсталирани са нова тунелна и шатълна пещ и друго основно 
обурудване. В рамките на следващите 2-3 години комапнята 
инвестира над 3 млн долара в завода в Севлиево  

23 май 2003 г.  "Идеал Стандарт България" получава златен медал за качество и 
ефективност. Международната награда е присъдена от експерти на 
компанията "Глобал рейтинг” на официална церемония в Лондон. 
Селекцията на номинираните фирми се извършва след подробни 
анализи и проучвания сред повече от 100 страни. 

Март 2004 г. В завода старира проект за използването на съвременна 
технология за проектиране и разработване на нови керамични 
продукти. Инсталирана е съвременна CNC машина и от ръчно 
създаване на прототипи на керамични продукти се преминава към 
използване на съвременна Pro-E CAD/CAM софтуерна система. 
Благодарение на успешнио реализираните проекти и натрупания 
опит днес завода в Севлиево е главния център при проектиране, 
развитие и внедряване на нови керамични продукти за компанията 
Идеал Стандарт Интернешънъл.  

2005 г. Компанията участва в разработването и реализацията на друг 
мащабен проект – изграждането на първия Дистрибуционен център 
на Американ Стандарт в  Източна Европа, целящ обслужване на 
клиентите на компанията. 

08 юни 2005 г. Сертифицирана е интегрирана система за управление в 
съответствие с изискванията  на стандартите ISO 9001:2000 за 
качество, ISO 14001:2004 за околна среда и OHSAS 18001:1999 за 
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здравословни и безопасни условия на труд. 

16 ноември 2005 г. Компанията е удостоена с годишната награда „Инвеститор в 
околната среда” от Българския форум на бизнес лидерите 

29 декември 2005 г. Компанията получава Комплексно разрешително от 
министерството на околната среда и водите, което й дава 
възможност да упражнява своята дейност, съгласно най-добрите 
налични техники за производство на керамични изделия и 
съответствие с екологичните норми и европейски директиви. 

Ноември 2006 г. Експедирано е 3 000 000-то изделие от новопостроения 
Дистрибуционен център. 

Декември 2006 г. Произведено е 10 000 000-то изделие в завода за санитарна 
керамика. 

 
2007 
 

Заводът за санитарна арматура, заводът за санитарна керамика и 
Дистрибуционен център стават част от новосъздавалата се 
компанията „Идеал Стандарт Интернешънъл”. 

30.януари 2010 г Стартира мащабен проект за технологично обновяване на завода. 
Инсталирани са общо 3 преси за отливане под високо налягане на 
мивки и пиедестали, с което 15% от капацитета на завода се 
прехвърля на тази съвременна технология. На мястото на 
освободения капацитет за отливане в гипсови калъпи се 
инсталират нови линии за отливане на технологично сложни 
изделия. Дизайна на линиите е разрботка на местния инженерен 
екип. В рамките на две години завода успешно усвоява 
производството на технологично сложни тоалетни, които днес 
съставляват 40% от инсталирания капацитет за тази група 
продукти. 

2011 
 

Подразделенията на „Идеал Стандарт Интернешънъл” в България 
се обединяват в една юридическа единица „Идеал Стандарт – 
Видима” АД. 

Декември 2012 г Пусната е за редовно производство съвременна линия за 
роботизирано глазиране на керамични изделия. 

2010 – до днес 
 

Керамичния завод в Севлиево е първият в компанията, в който 
успешно стартира и се внедрява новата поточна организация на 
работа, при която се прилага принципите на т.нар. Lean 
производство. Тази производствена система в Идеал Стандарт 
Интернешънъл се нарича Ideal Way, в превод “Идеалния път”. По 
същество това са принципи на работа, при които в процеса на 
непрекъснато подобряване на ефективността на един 
производствен процес се ангажират всички работници и 
служители. Вместо класическите самостоятелни производствени 
участъци бяха изградени нови екипи по дължина на процеса, в 
основата на които са посветени три основни елемента: Хора-
Продукт-Оборудване. До сега са сформирани над 70 работни 
групи, където работници и специалисти обсъждат и създават 
новата организация на работа. Вече са актуализирани или 
въведени над 600 работни стандарта и работниците са обучени да 
ги прилагат. Основните производствени участъци бяха 
трансформирани в 10 поточни линии, които се управляват от 5 
производствени екипа. При това промените и адаптирането към 
новата организация на работа продължават. Целта е изграждане 
на един по-гъвкав производствен процес, който осигурява най-
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краткия възможен производствения цикъл от получаване на 
поръчката до нейното изпълнение и предаване стоката на клиента.  
 

 
За контакти: Моника Костадинова 

Ръководител “Връзки с обществеността и комуникации” 

Идеал Стандарт – Видима АД 

Тел: 0889 448 559 

e-mail: MKostadinova@idealstandard.com 

За Идеал Стандарт Интернешънъл и „Идеал Стандарт – Видима”АД: 

Идеал Стандарт Интернешънъл, ситуирана в Брюксел, Белгия, е частна, независима компания с 
дейности в Европа, Близкия Изток, Африка и Латинска Америка. Компанията предлага цялостни решения 
за бани и обзавеждане, като санитарна керамика, смесители, душове и мебели за жилищни, търговски и 
административни сгради. Компанията има над 11 000 служители и работи в над 20 страни.  
България е със стратегическа роля за развитието на мултинационалната компания Идеал Стандарт 
Интернешънъл в регион Източна Европа. Компанията е лидер в предлагането на цялостни решения за 
баня и обзавеждане. Тя е един от най-големите и предпочитани работодатели в България с над 3100 
служители, с приоритет условията на труд и опазването на околната среда, социално отговорна и 
ангажирана организация. През 2012 г. “Идеал Стандарт – Видима” АД отбеляза 20-та си годишнина от 
успешното партньорство с първия регистриран джойнт венчър през 1992 г. между завода за санитарна 
арматура „Видима” АД и „Американ Стандард Инк“. През 1997 г. започва работа завода за санитарна 
керамика “Идеал Стандарт”. През юни 2012 г. е произведено 30-милионното керамично изделие от 
откриването на завода за санитарна керамика през 1997 г. От началото на 2011 г., след процес на 
сливане на двата завода оперира обединената компания „Идеал Стандарт - Видима” АД. Компанията 
„Идеал Стандарт – Видима” е най-големият производствено-логистичен център в Европа с локирани 
Европейски център за информационни технологии, с изнесен център за финансова дейност на “Идеал 
Стандарт Интернешънъл”, управлява и дейностите по дистрибуция на продукти в Източна и Западна 
Европа, както и търговската дейност на Идеал Стандарт Интернешънъл в регион Източна Европа.  
Общият размер на инвестициите в „Идеал Стандарт – Видима” АД за периода 1992 – 2012 г. е над 120 
млн. евро. 

 


