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До заинтересованните страни  

 
Иновативен комплекс за гориво «РЕАГЕНТ 1» 
 
Европейска производствена фирма «REAGENT-8000» Ltd (България, Варна) на научно-техническата 
корпорация Руслана-ЕС (Русия, Новосибирск) предлага 
 

иновативен продукт - добавка към горивото - "РЕАГЕНТ 1". 
 

„РЕАГЕНТ 1“ : 
• насища молекулната структура на горивото с йони на метални катализатори от групата на 
платината 
• насърчава дълбоко окисляване на гориво-въздушната смес в горивната камера с минимум 
кислород 
• намалява температурното натоварване от изгарянето на метала в граничната зона на CPG 
• горивото изгаря напълно и с максимална ефективност 
• създава ефекта на по-плавна и обемна експлозия 
• повишава ефективността на изгаряне 
• мощността и реакцията на газта на двигателя се увеличават 
• едновременно намалява разхода на гориво 
• намалява образуването на сажди 
• намалява токсичността на отработените газове, 
• двигателят започва да работи много по-плавно и гладко 
• и стартирането на „студен“ двигател се осъществява най-ефективно и бързо. 
 

Ефектът от използването на „РЕАГЕНТ 1“: 
Видими резултати - икономия на гориво от 10 до 20% и по-бърз старт на автомобила, 
Косвени резултати: промива горивната система, „избивайки“ молекулите на сярата (S) от втвърдените 
съединения на лака и утайките, осигурява по-добра работа на инжекционната помпа, дюзи, сензорите, 
катализатори и DPF филтри за твърди частици. И други положителни влияния ввърху двигателят на 
автомобиля.  
 
Подробности за ефекта на продукта са отразени в презентацията, приложена към това писмо. 
 
Продуктът се търгува активно в Русия и се тества в България. Има положителни отзиви за употребата. 
 
Таблицата отразява необходимото количество „РЕАГЕНТ 1“, използвано за активиране на петролно 
гориво. 
Компания "АРТЕЛА", действаща от името на производителя, предлага „РЕАГЕНТ 1“ за продажба на 
следните цени на едро (без ДДС): 
  

 
 
Икономическият ефект от използването на „РЕАГЕНТ 1“ на бензиностанция: при средна продажба от 
20 тона / на ден на бензиностанция и общ обем на продажбите от 600 тона / на месец ще се изискват 

РЕАГЕНТ 1 / литри ГОРИВО/ тона Цена / лев Намаление / %
1-10 5 297

11-20 50 267 10
21-50 100 237 20

51-100 250 207 30
101 & повече 500 195 35

 



 

 

120 литра „РЕАГЕНТ 1“, с обща цена 11 760 евро, което ще представлява допълнителен разход на 
гориво  за собственика на бензиностанцията или 0,019 евро / на литър гориво. 
С постепенното запознаване на шофьорите с предимствата на горивото с такава добавка чрез 
информиране на бензиностанция или споделено  мнение за «печелившо гориво» ефекта ще се 
разпространи сред по-голям брой автомобилисти и ще доведе до увеличаване на посещенията на 
бензиностанцията. Според нашите изчисления, с около 20%, което ще увеличи приходите на 
бензиностанцията с 120 000 евро (при цена от 1 евро / за литър). 
 
Готови сме да предоставим за тестване три дози от 15,00 мл, всяка от които е предназначена за 50-60 
литра гориво. Доставка - за сметка на доставчика. 
 
За доставка на „РЕАГЕНТ 1“ , моля свържете се с «АРТЕЛА»  ЕООД , тел. + 359879051548, e-mail: 
yuliyavavilova@gmail.com.  
 
 
С уважением , Юлия Вавилова  
Директор,  Ph.D. in Economics+359 879 051548,   
yuliyavavilova@gmail.com   


