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ABSTRACT
Due to astute decisions and foresight over the past 150 years, Lempriere is now firmly placed to offer 

its wealth of experience, dedication to quality and business integrity. Lempriere continues to be focused 
on growing the business in global markets, understanding the needs of the final customer and ensuring 
the business delivers value and a superior level of customer service. In 2000, the business began to 
implement its global sourcing strategy and rapidly opened businesses in Argentina, USA and South 
Africa. Today Lempriere is one of the world's largest wool merchants and processors. In 2006 Lempriere 
acquired Global Wool Alliance, a wool scouring and top making plant near Mumbai, India. A new 
topmaking plant commenced operations in 2016 in Sliven, Bulgaria.
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Поради проницателни решения и предвидливост през последните 150 години, Lempriere сега е 
поставен категорично да предложи своето богатство на опит, отдаденост на качеството и 
интеграцията на бизнеса. Lempriere продължава да се фокусира върху нарастващата бизнеса на 
световните пазари, разбиране на нуждите на крайния потребител и осигуряване на бизнеса 
доставя стойност и високи нива на обслужване на клиентите. През 2000 г. фирмата започва да 
реализира своята глобална стратегия снабдяване и бързо отвориха предприятия в Аржентина, 
САЩ и Южна Африка. Днес Lempriere е един от най-големите търговци и преработватели вата 
в света. През 2006 Lempriere придобити Global Вълна Alliance, а измиване вата и отгоре вземане 
завод близо до Мумбай, Индия. Нов topmaking завод започнал дейност през 2016 г. в Сливен, 
България.
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Общо описание на компанията:

Преди 3 години компанията решава да пре-
мести част от производството си от Индия в 
Европа и така да скъси пътя до клиентите си от 
Стария континент. Изборът пада върху 
България .

Макар да е близо до клиентите си на Стария 
континент, сливенския завод е далеч от произ-
водителите на суровината. Суровата вълна, 
която се преработва в него, се доставя от 
Австралия, Нова Зеландия, Южна Африка и 
Южна Америка. Тъй като е от различни краища 
на света, тя е и с различни свойства и качества. 
Засега ние не работим с европейски и българс-
ки производители, тъй като в Европа няма 
големи ферми за овце и те не могат да доставят 
необходимите количества от рунява вълна.

Австралийската компания Lempriere Wool е 
едно от най-големите предприятия в глобален 
аспект за производство на вълна. Основната 
дейност е преработка на сурова вълна от цял 
свят, така че да стане подходяща за направа на 
прежди и пресукани нишки с необятен асорти-
мент.

При търсенето на подходящо място мени-
джърите на компанията избират Сливен, тъй 
като един от техните добри клиенти - Миролио, 
им предлага подходящи помещения. От него те 
наемат производствени цехове с обща площ 17 

2
000 м  за първоначален срок от 10 години. След 
това монтират машините, правят необходимите 
тестове и от юни тази година предприятието 
започва регулярно производство. Досега в обо-
рудването на завода са инвестирани близо 10 
млн. евро. В момента натоварването на завода 
се увеличава, така че да се постигне пълният му 
капацитет - 500 тона вълна месечно или около 
6000 тона вълна годишно. След това ръководст-
вото на компанията ще прецени дали да 
разшири инвестицията си в България.

Над 150 години Lempriere Wool е доставчик 
на преработена почистена вълна за текстилни 
фабрики и модни къщи в Европа, Англия, 
Япония и Северна Америка. По време на своята 
дълга история фирмата е доставила на своите 
клиенти близо 2 млн. тона овча вълна, про-
изхождаща от планините на Тасмания и Нова 
Зеландия, пустошта на Австралия, пустинята 
на Патагония, саваните на Южна Африка и 
полята на Южна Америка.

Транспорт на суровината: 

Производство: 

Поръчките на суровина се планират предва-
рително в зависимост от клиентските заявки. В 
тях трябва да се калкулира и транзитното време 
за доставка до България, която е средно 45 дни. 
Друго, което трябва да се има предвид, е сезон-
ността на производството на вълна. Овцете 
дават различно количество вълна през различ-
ните сезони и това трябва да се съобрази при 
съставянето на графика на поръчките.

Производството в завода е изцяло механизи-
рано, като човешката сила се използва само за 
настройка и поддържане на машините и за пре-
местване на балите с обработена вълна от една 
на друга машина. Предприятието разполага с 
перална линия, 8 дарака и 40 решещи машини.

В завода се поддържат стокови запаси за про-
изводство поне за 2 месеца напред, така че да 
може спокойно да се реагира при забавянето на 
някой кораб.

Вълната се доставя с 40-футови контейнери 
до пристанищата в Бургас и Варна и после се 
кара с камиони до фабриката. Годишно заводът 
се нуждае от около 500 контейнера сурова 
вълна . 

Първата стъпка в процеса е да се направи 
необходимата влакнеста смес - лот посред-
ством подбор от различните видове сурова въл-
на според изискванията на клиента. Тъй като 
фирмата купува сурова вълна от различни про-
изводители по света, тя може да направи спе-
циализирани предачни смеси за своите клиен-
ти в зависимост от техните нужди. Смесената 
суровина се подава първо към пералната линия. 
Там, освен чуждите минерални и растителни 
примеси, от вълната се отделя и серея, 
съдържащ потните и мастни вещества 
(ланолин). Ланолинът се събира в бидони и се 
използва в козметичната и фармацевтичната 
промишленост. Използваната вода от прането 
се пречиства, като преминава през специално 
построена за целта пречиствателна станция. 
Предприятието покрива всички екологични 
стандарти. След това вълната се изсушава и по 
пневмо-проводи се подава към разчепкващите 

В пристанищата фирмата ползва услугите на 
митническа агенция, а за приемането и достав-
ката на контейнерите се грижат спедиторски 
компании. Вълната се доставя на големи бали и 
се складира блоково в складовете на предприя-

2тието , които са с площ 8000 м .
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Качеството на готовата продукция се контро-
лира в общозаводската лаборатория за физични 
и химични изпитвания на текстилни материа-
ли. Особено внимание се отделя на основните 
технологични характеристики на камгарната 
лента - финес и щапелна дължина. На фигурите 
са представени примерни резултати от изпит-
вания на готови ленти с апаратите OFDA и AL 
Мeter Al2000.

2
Складовото помещение е около 7000 м , като 

5000 от тях са предназначени за суровината, а 
останалите са за готова продукция.

Това пространство не е достатъчно за нужди-
те на фирмата, затова се търсят за наемане още 
потенциални складове извън територията на 
завода.

машини (дарачни чепкала). В тях се премахват 
по-големите замърсители от растителен про-
изход - треви и тръни. Впоследствие разчепка-
ната вълна се развлачва на дараците и на 
следващата фаза под формата на дарашка лента 
се подава на решещите машините за разсорти-
ране на дългите и късите влакна и от нея се 
отстраняват остатъчните растителни примеси - 
бутрак. Готовата пречистена вълна е навита на 
лента и предназначена за фини камгарни 
прежди. Излизайки от тръбопроводите, тя се 
навива на топове, които след това се оформят на 
бали. Те се опаковат и складират блоково в 
складовата зона за готова продукция. Това става 
чрез електрокари с лапи.

Заявките на клиентите идват по различен 
начин. Някой от тях правят предварителни 
поръчки за определени количества по график. 
Други пък понякога искат бърза доставка на 
специфичен продукт. Естествено, цените в този 
случай са други. Част от готовата продукция 
Лемприер Уул ЕООД поддържа на склад, тъй 
като нейното търсене е по-голямо.

Обикновено доставките до клиентите са 
грижа на сливенското предприятие. Това е една 
от задачите на неговия отдел Логистика. 
Използва се предимно автомобилен транспорт . 
Обикновено се наемат цели камиони, но поня-
кога се използват и групирани превози. Работи 
се с превозвачески и логистични фирми. Малка 
част от готовата продукция се експедира и по 
море през българските пристанища.

Близо 80-90 % от клиентите на българската 
фирма са от други европейски страни - 
Румъния, Турция, Чехия, Словакия, Полша, 
Италия и др. Останалата част се пласира в 
България.

Износ:

http://www.itecinnovation.com/productDetail
s.php?id=169

http://www.lemprierewool.com/

http://www.ofda.com/

Фигура 1 Хистограма на финеса на влакната по 
OFDA

Фигура 2 Щапелна диаграма на изследвана 
вълна по ALMETER Al2000


