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Целта ни е да работим 
с млади хора и да 
реализираме нови проекти
Разговор с Жанет Попова, управител на АМЕТ ООД

- Г-жо Попова, как създадохте ф. АМЕТ?
 За създаването на фирмата ни имаше няколко предпоставки. 
Първата – високите професионални умения и квалификации, 
които притежаме. През 1994 г. професионалното развитие на 
мен и на моя съпруг Теодор Попов  претърпя промяна – той, 
като аспирант в ТУ София към катедра „Радиотехника“ се 
преквалифицира и реши да работи в сферата на медицинската 
техника, където преди това е бил стажант и е разработвал апарат 
за електрохирургия, а аз – като магистър по индустриален 
мениджмънт - решихме да се заемем с производството на този 
апарат. Тъй като нямахме ресурс за това, използвайки наученото 
по маркетинг и мениджмънт започнахме търсенето на партньор, 
с когото бихме могли да се кооперираме и да започнем 
производството на апарати за електрохирургия. Тогава още 
нямаше интернет, нямаше ги бързите връзки, комуникацията 
се осъществяваше с писма и факсове, които разпращахме към 
фирми производителки на медицинска техника от Германия. 
Резултатът дойде бързо - веднага се заитиресуваха от нас от 
фирма BERTHOLD GmbH Германия. Втората предпоставка – 
интерес от страна на инвеститор се реализира като управителят 
на фирмата видя в нас надеждни млади хора и през 1994 г. 
ни предложиха да направим съвместно предприятие с тях. 
Така стартира нашата фирма, така се осъществи  желанието 
ни да произвеждаме изделия за европейския пазар. 
Първоначално започнахме с производството на частта свързана 
с електрониката, а в последствие започнахме да развиваме и 
цех за механична обработка, за производство на механични 
детайли, какъвто и до сега имаме. Въпреки че като образование 
нито аз нито съпругът ми имахме нeщо общо с този клон на 
производството в последствие придобихме опит и дейността се 
разшири. И така вече с BERTHOLD GmbH имаме дългогодишно 
партньорство. От 2006 г. сме изцяло българска фирма с всички 
плюсове и минуси на това. Минус  е,  че със собстветото си 
име трябва да търсим нови клиенти, вече нямаме конкретен 
партньор зад гърба си. Плюсът е в това, че можем самостоятелно 
да решаваме в коя сфера ще се развиваме.

- Защо се разделихте с BERTHOLD GmbH и какви бяха 
последствията?
 Защото  компанията  реши да инвестира в други направления, 
изоставяйки хирургията, клон, на който  държим. Ние искаме 
да продължим да произваждаме апарати за електрохирургия 
най-малкото за българския пазар, нещо което трябваше сами 
да  финансираме.  Успяхме да постигнем споразумение за 
откупуване на техните дялове през 2006 г., но и до ден днешен 

 Г-жа инж. Жанет Попова завършва немска гимназия в гр. Хасково и 
продължава образованието си в ТУ София в престижната тогава 
специалност „Радиотехника“. След първи курс  учи в ТУ Дрезден, Източна 
Германия тогава ГДР по специалност „Проектиране на интегрални схе-
ми“. Връща се в гр. София през 1989 г. и започва работа в Института по 
микроелектроника, където се занимава с проектиране на интегрални 
схеми. Поради настъпилите промени в държавата през есента на 1989 
г. стажът й там е кратък, но все пак точно по специалността. След 
същите промени големите институти в страната първо съкращават 
младите специалисти и г-жа Попова използва това време да завърши 
следдипломна квалификация по специалността „Мениджмънт и марке-
тинг“ в ТУ София - Немски факултет.  През 1993 г. съвместно със съпругa 
си Теодор Попов създава фирма АМЕТ ООД.
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LO 20 Лампа за дизинфекция

 В началото имаше намаляване на поръчките, най-вече от май 
2020 г.  до септември. Затова през октомври се принудихме да 
намалим персонала в сферата на механичната обработка. В 
направление електроника запазихме целия състав. Отливът от 
поръчки беше компенсиран от новите изделия, които внедрихме, 
а именно лампите за дезинфекция. Това даде възможност да 
запазим по-голямата част от хората. В момента вече работим с 
пълна заетост на персонала.

- Разкажете ни за изделията, които произвеждате?
 Основното ни производство – апаратите за електрохирургия 
изисква високо квалифициран персонал, необходимо е време за 
навлизане в спецификата на производството. Количеството от 
това изделие, което произвеждаме не е чак толкова голямо, че да 
осигури целогодишна заетост на екипа необходим за неговото 
производство. Затова трябваше да потърсим допълнителни 
изделия. Това са устройства за управление на сауни, които 
започнахме да произвеждаме от 2000 г., отново по наша 
разработка и проект. Няколко години по-късно разработихме 
апарат за отстраняване на патогени в човешкото тяло БЕРТ А1. 
Естественото продължение на този апарат беше апаратът за 

сме техен доставчик на някои компоненти и съвместно с тях 
намерихме нови клиенти. Днес вече  доставяме изделията си 
на тринадесет немски фирми, в Австрия също имаме  клиент, 
както и в далечна  Австралия. Вижда се, че основно работим за 
немския пазар и производството ни е над 90 % за износ. 

- Защо вътрешният пазар е важен за Вас? 
Реализацията на вътрешния пазар за нас е не само престижна, 
но и необходимост, защото получаваме бърза обратна връзка, 
идваща от нашите клиенти, за изделията, които изнасяме зад 
граница. Важно е защото нашият пазар може да е много малък, 
да е по-труден за работа, но това, което реализираме на него, 
е все пак връзка с голям брой изтъкнати хирурзи, които ни 
дават бърза обратна връзка. А имахме и такъв случай: клиент 
закупил апарат от първата серия изделия за електрохирургия, 
която произведохме още преди да създадем фирма АМАТ през  
1989 - 1990 г, това са вече 30 г., му е служил до сега безотказно и 
за това  го заменихме с нов. Дори само и заради такива случаи 
си струва да работим и за вътрешния пазар. Износът е хубаво 
нещо- изнасяме за страни като Индонезия, Перу, Бразилия. 
Интересно е когато чужденците идват да ни посетят на място да 
си говорим за техниката, да се убедим, че това което правим не 
отстъпва на световните стандарти, на фирмите с  дългогодишни 
традиции в тази сфера. 

- Кой се занимава с новите разработки във Вашата фирма?
 Моят съпруг, с когото основахме фирмата. Той продължава 
да използва дългогодишният си опит в тази сфера съвместно 
с екип от млади хора, които  е подбрал, които също са много 
компетентни. При нас нещата са комплексни - хардуер плюс 
софтуер от една страна, а и  приложния софтуер, който 
в последстиве се използва за разработване на тестовите 
програми на изделията, които произвеждаме. Ние сами 
разработваме тестовите програми, за да можем да гарантираме 
параметрите, които се изискват от всяко едно изделие било 
то управление за сауни, апарат за електрохирургия или 
управление за операционна маса. 

- Колко души работят при Вас и каква е кадровата Ви 
политика?
 В момена сме 40 души, това е след пандемията, до миналата 
година бяхме 50.  От тях 17 човека работят в направление 
електроника, толкова работят в отдел механика, 6 човека в 
отдел разработки. Хората в производствената сфера работят 
повече от 10 години при нас. Стремежът ни е при нас да 
постъпят на работа повече  млади хора с желание за развитие, 
завършили поне средно образование. Така направихме един 
проект за съвместно обучение с Професионална гимназия 
"Велизар Пеев" в гр. Своге. Това беше преди три години.  Идеята  
е младите хора от една страна да  бъдат обучени да работят в 
производството на металообработващите машини, а от друга 
- да са полезни не само за нас, но  и за самите тях. Випуск от 
14 човека дойде при нас на стаж. Стори ни се, че учениците 
не проявяват голям интерес към нашето производство, но 
след като завършиха и станаха пълнолетни трима от тях ни 
потърсиха и постъпиха  на работа, което много ме зарадва. 

- Как се отрази пандемията на Вашия бизнес?
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отстраняване на кърлежи-решихме да го създадем по-малък, да 
е по-достъпен и по-удобен за конкретното приложение. 

- Имате ли голяма конкуренция за апаратите за 
електрохирургия, как се справяте с нея?
 Конкурират ни няколко фирми от външния пазар, като в 
годините конкуренцията се увеличава. В началото бяха 4-5 
фирми, сега са  двойно повече. Принципът на действие на тази 
апаратура е известен от стотина години, още в началото на 
миналия век започва да се работи за развитието на този метод. 
Начинът на изграждане на апаратите от онова време много 
се различава от начина на изграждане на апаратите днес, но 
принципът е един. Има доста фирми, които инвестират в това 
производство, фирми като ЕRBЕ Medical Engineering Ltd, която 
е основният ни конкурент и прави разработки, както върху 
апаратите, така и върху  периферията, която се ползва за тях. 
Освен немските фирми на нашия пазар са представени и 
фирми от други държави. В момента Китай също развива свои 
производства, които стигат до европейския пазар на много 
конкурентни цени. Въпреки това ние полагаме усилия да сме 
по различни от останалите, затова продължаваме напред с 
натрупаните знания и възможности през все пак не малкото 25 
години сред клиентите ни.

- Какви са Вашите предимства?
 Компактност. Нашето изделие е компактно, предлага 
интуитивно обслужване и интуитивна работа с апарата. Менюто 
е максимално опростено за да удовлетвори  потребностите на 
хирурга. Основното предимство на нашето изделие е в начина 
му на употреба и разбира се в неговата надеждност и качество.   

-  Как стои ценово Вашето изделие спрямо конкурентните?
 И цената  има значение, но не е определяща, когато става дума 
за специализирана апаратура. Например китайски изделия 
могат да се намерят на по-ниска цена от нашите изделия, а 
пък на западно европейските фирми цената е по-висока. Така 
изборът на изделието от една страна зависи от цената, а от друга 
– все повече  от качеството и функционалните характеристики. 

- Участвали ли сте по програми за финансиране от 
еврофондовете?
 Участва ли сме в няколко програми за иновации, за внедряване 
на иновации, за повишаване на  конкурентоспособността. 
Имаме повече от четири реализирани проекта. В началото беше 
по- лесно, имам предвид до 2016-2017 г. нещата се случваха 
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по-лесно. След това конкуренцията сред участващите фирми  
стана много голяма и по тази причина намалихме участието си 
в програмите. Появиха се фирми, които печелят по всякакъв 
начин. Критериите за оценка се промениха във времето, 
например в началото точки се печелеха от фирми, които са 
износителки, ако процент от оборота е реализиран на външния 
пазар, в последните години това започна да носи нула точки. 
Мотивът беше, че трябва да се подпомагат фирми, които тепърва 
ще излизат на външния пазар, а тези които вече са там не 
печелят точки при подобни класации.  

- В кои неправителствени организации членувате и защо?
 Членуваме в БАСЕЛ,  ББКМ и ГБИТК. Смятам, че по-интересно 
е членуването в браншовите камари, защото при тях 
професионалната насоченост е по-голяма и е по-полезно 
за фирмите. Там се събират съмишленици в сферата на 
индустрията. ГБИТК ни помагаше повече когато имахме немски 
партньор, за момента нещата са по-скоро престижни отколкото 
полезни. За мен браншовите организации най-добре защитават 
интересите на фирмите. Те ни събират да обменим опит, когато 
трябва да се преговаря с държавните институции, те най-добре 
защитават интересите на сектора. 

- Какви нови продукти внедрихте напоследък?
 Както се вижда те се появяват без голямо планиране, понякога 
това е продиктувано от обстоятелствата около нас. Миналата 
година започнахме производството на лампа за дезинфекция. 
Сега вече имаме три модификации. Разработваме и внедряваме 
нови продукти, тъй като това е развитието, не можем да 
стоим на едно място. Дори да вземем сферата на устройствата 
за управление на сауни, която също има своето развитие. 

Съвременните технологии като тъч дисплеи и тъч управления 
навлизат навсякъде и клиентите имат желание за още по 
модерно изграждане и на тези управления. Този продукт не е 
много популярен защото у нас израждането на сауна кабини не 
е така масово, както в Западна Европа. У нас по-голямата част 
от хората предпочитат да използват СПА центровете, вместо 
да си изградят сауна в къщи. Фирмите, които купуват от нас 
управления за сауни изграждат такива, които са приложими, 
както за СПА центрове, така и за всяко семейство. Интересът 
от Средна и Западна Европа е по-голям и то е във връзка не 
само с изграждането на нови сауна кабини, а и с подмяна на 
оборудването на съществуващите. Има практика на известен 
период от време да се сменя управлението или печката на 
кабината за да бъде в крак с времето.   

- Как виждате бъдещето?
 Ние произвеждаме изделия, които освен нас никой в България 
не произвежда. Това ни мотивира да продължаваме да ги 
развиваме. В тази връзка се стремим да подмладим състава ни, 
за да можем да имаме повече възможности за реализиране на 
нови проекти. Целта ни е да работим с млади хора, които имат 
желание за развитие в нашата сфера.

АМЕТ ООД
България, София 1331, бул. “Европа” №177
тел: 02/925 13 65
факс: 02/925 13 65 / 116
e-mail: office@amet-bg.com, www.amet-bg.com 

LO-S360 Система за пречистване на въздуха



 

07
-0

8/
20

21
8 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

ceramitec конференция
Браншът на керамичната индустрия 
се среща отново в Мюнхен
• Конференция ceramitec в Мюнхен 15-16 септември 2021 г.
• С придружаваща изложба
• Фокус върху промишлени приложения

И накрая, отново нетуъркинг на живо: след 
положителния сигнал от Баварската държавна 
канцелария, изложенията ще бъдат възможни отново 
в Бавария от 1 септември 2021 г. И така на керамичната 
индустрия няма да и се наложи да изчака до следващата 
година, когато ще се проведе търговският панаир на 
керамичната индустрия: ceramitec конференцията с 
придружаваща изложба ще се проведе в изложбения 
център от 15 до 16 септември 2021 г.

„Най-накрая можем да предложим на клиентите си 
възможността да обменят идеи лице в лице в нашия 
изложбен център “, обяснява д-р Робърт Шьонбергер, 
Директор изложбена група ceramitec. „Конференцията 
перфектно преодолява времето до търговския панаир 

ceramitec , който беше отложен за следващата година. 
През този труден момент нуждата от трансфер на знания 
е особено висока".Конференцията на ceramitec е насочена 
не само към керамичната индустрия, но също така към 
промишлени потребители от автомобилостроенето, 
аеронавтиката, електрониката, стоматологията и 
някои сектори на здравните технологии. Два дни и в 
25 сесии в 3 форума, 80 експерти ще засегнат следните 
теми: техническа керамика, адитивно производство, 
прахова металургия, контрол на процеси, доставка на 
оборудване и материали. Освен това, около 25 компании 
- включително Cremer Thermoprozessanlagen, ECT-Kema, 
Lithoz, Maschinenfabik Gustav Eirich, Netzsch Gerätebau 
и Washington Mills - ще се представят в съпътстваща 
изложба.

Конференцията на ceramitec ще се проведе от 15 до 16 септември 2021 г. в Messe München
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Силни партньори за силна програма
Програмата на конференцията е подготвени от известни 
партньори от ceramitec AM Ceramics, Ceramic Applications 
network, Ceramic Injection Molding (CIM) expert group, 
Fraunhofer ISC и Института по приложни изследвания по 
прахова металургия и керамика (IAPK). Пълната програма 
вече може да бъде намерен на уебсайта на ceramitec.

Изискана концепция за защита и хигиена
Решението на правителството на Бавария от 18 май 2021 г. 
създава надеждна рамка за провеждане на конференцията 
на ceramitec като събитие лице в лице. В началото на 
юли TrendSet се проведе като пилотно събитие в Messe 
München. Тогава IAA MOBILITY ще бъде първото голямо 
международно събитие в Мюнхен ще отвори врати на 7 
септември. 

Така нареченото „правило 3G“ ще бъде неразделна част, 
която се отнася за всички Messe събития в Мюнхен: само 
ваксинирани, преболедували или тествани (geimpft, 
genesen, getestet) ще имат достъп до събитията. Други 
мерки ще включват дистанциране, специална вентилация 
на изложбените зали, използване на маски FFP2, 
хигиенни предпазни мерки, регистрация и по този начин 
проследимост на всички участници.

Повече информация можете да намерите на  
www.ceramitec.com

ceramitec 
 ceramitec е водещият международен панаир за 
керамичната индустрия. Той обхваща целия спектър 

на индустрията - варираща от класическа керамика и 
суровини до индустриална керамика, техническа керамика 
и прахова металургия. ceramitec 2018 привлече 633 
изложители от 38 държави и над 15 000 участници от 93 
държави. ceramitec се провежда на всеки три години; 
Изданието от 2021 г. е отложено за 21-24 юни 2022 г.

ceramitec конференция
 Преодолявайки разликата между две търговски 
изложения на ceramitec и конференцията на ceramitec с 
придружаваща изложба отпразнува своята премиера през 
2019 г. и привлече повече от 200 участници от 21
държави. Следващата конференция ceramitec ще се състои 
на 15 и 16 септември 2021 г.

Indian Ceramics Asia 
 Като водещ търговски панаир на керамичната индустрия 
в Индия, Indian Ceramics Asia съчетава международна 
компетентност със задълбочено регионално ноу-хау. 
Indian Ceramics Asia се провежда ежегодно.

За повече информация:
Кремена Вълчева
Официален Представител на
Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски
панаири за България
Германо-Българска индустриално-търговска камара 
(ГБИТК)
Интерпред – СТЦ София, сграда А, ет. 3
бул. „Драган Цанков“ 36 | 1040 София
T +359 2 81630-27 | M +359 894 646 714 | Ф +359 2 81630-19
kremena.valcheva@ahk.bg | http://bulgarien.ahk.de 
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Барометърът за строителния сектор – 
Архитектурно-строителна седмица
От 16 до 19 юни участниците в изложението представиха перспективите, 
иновациите и актуалните въпроси
Платформа за бизнес, възможности за нови 
професионални контакти и познанства, иновации, 
съпътстваща програма, насочена към цифровия преход, 
сградните паспорти, интериорния дизайн и актуални 
въпроси в строителния сектор. Такъв бе духът на 
изложение Архитектурно-строителна седмица, което 
събра бранша от 16 до 19 юни в Интер Експо Център. 
Очакваното от сектора събитие бе реализирано 
с обединените усилия на над 90 участници с 200 
представени бранда, държавни институции, браншови 
организации, медийни партньори. Провеждането на 
Архитектурно-строителна седмица затвърди Интер Експо 
Център като сигурно място за провеждане на изложения 
на закрито. Участниците от България, Турция и Италия и 
посетителите от страната и чужбина отчетоха стриктното 
спазване на мерките, наложени от националните здравни 
власти. Приветствани бяха и допълнителните „Вътрешни 
правила“, осигуряващи среда на здравна сигурност, 
въведени от Интер Експо Център.
Присъстващите определяха изложенията като ключови 
за развитието на икономиката, защото изграждат 
единствена по рода си професионална екосистема. 
И отчетоха, че липсата на събитията наживо през 
последната година е затруднила пълноценния контакт 

между производители, доставчици, дистрибутори, 
клиенти, обмена на опит и внедряването на иновации.

Строителният сектор в новата реалност
„Радвам се, че след толкова месеци отново можем да 
се видим наживо. Бизнес платформата Архитектурно-
строителна седмица отново събира представителите 
на сектор „Строителство“ , отбеляза управителят на 
Интер Експо Център, Ивайло Иванов, в речта си при 
официалното откриване. В церемонията се включиха 
МРРБ, МИ, БСК, БТПП, КСБ, КИИП, КАБ, АТЕСТ, НКИЗ, 
ИАНМСП, Посолство на Турция, Посолство на Аржентина.
Събитията, които в момента се организират, са по-малки 
по мащаби, но се отличават с изключително качество на 
бизнес контактите“, отбеляза Бойко Таков, изпълнителен 
директор на ИАНМСП. Институцията финансира 12 
фирми при участието им на Архитектурно-строителна 
седмица 2021. Първостепенната функция на събитията 
наживо подчерта и Йордан Николов, изпълнителен 
директор на БАИС. Като „барометър за бизнеса“ 
определи изложението Антоанета Барез, изпълнителен 
директор на НКИЗ. „Бизнесът очаква събитието 
Архитектурно-строителна седмица“, категоричен бе 
Борислав Тодоров, председател на УС на АТЕСТ.



11ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Резултатът от усилията
Като плод на общите усилия Архитектурно-строителна 
седмица създаде комплексна среда, съчетаваща 
иновативни продукти, условия за изграждане и развитие 
на бизнеса и съпътстваща програма с висока добавена 
стойност. 
Открихме предложения от много продуктови 
направления: „Довършителни дейности”, “Врати, прозорци 
и фасади”, “Строителнo оборудване и механизация“, 
„Вертикално планиране и ландшафт“ и „Индустриално 
строителство и оборудване“, „Сградната автоматизация”, 
“ОВиК”, “Smart системи”. Представени бяха онлайн-
управляеми системни решения, сред които хибридни 
системи за отопление и охлаждане, рекуперация на 
топлина и свеж въздух и др. 

Многобройни бяха иновациите при климатизацията, 
флийт мениджмънта, хидроиздолациите, строителните 
материали.
Съпътстващата програма с висока допълнителна стойност
Безспорно, изложението се превръща в професионален 
форум, когато има пълноценна съпътстваща програма. 
Благодарение на общите усилия събитията на 
Архитектурно-строителна седмица отново създадоха 
голяма допълнителна стойност за присъстващите.
Още през първия ден вниманието прикова кръгла маса 
за сградните паспорти, с участието на експерти от МРРБ, 
БАИС, КИИП и КАБ. Вторият ден подложи на дискусия 
качеството на проектиране в семинар, организиран от 
КИИП. С визиите си ни запозна Национална компания 
„Индустриални зони“. А професионалистите от BAU 
Academy се фокусираха върху комуникационната и 
маркетинг платформа за въвеждане на иновативни 
материали, технологии и решения в строителството.
Ключовите за строителството дигитализация и цифров 
преход бяха акцентът по време на Международна 
конференция „Кръгова икономика. Малките и средни 
предприятия в строителството в условията на зелен 
и дигитален преход“, организирана от КСБ и ИЕЦ, със 

съдействието на ИАНМСП. Паралелно, присъстващите 
разбраха какво е мястото на интериорния дизайнер в 
строителния процес в събитие, организирано от АИДБ. 
А серия от продуктови презентации ни запозна със 
системи за „Умен дом“, спестяване на енергия, инавации 
при монолитното сухо строителство и др. Университетът 
по архитектура, строителство и геодезия и Национален 
център по сеизмично инженерство представиха 
експертизата си за „Земетресенията в Албания и Хърватия 
и уроците за България“.
Изложенията като събития наживо събиращи 
професионалистите, са с първостепенно значение за 
всеки икономически сектор. Това ни доказа 21-ото 
издание на Архитектурно-строителна седмица. След 
успешното провеждане в постпандемичната обстановка 
сме сигурни повече от всякога: през следващото издание 
на Архитектурно-строителна седмица предстои да бъдем 
свидетели на сериозно надграждане. Защото през тази 
година бяха поставени солидните основи на едно ново 
начало.
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MachTech&InnoTech 2021 събира секторите 
на металообработката и индустриалните 
технологии от 14 до 17 септември
Организаторите от Интер Експо Център осигуряват условия, съобразени с 
изискванията на здравните власти

От 14 до 17 септември MachTech&InnoTech 2021 ще отвори 
вратите си за секторите на индустриалните машини и 
технологии. При провеждането на 12-ото издание на 
форума ще бъдат взети всички здравни мерки, съобразени с 
националните и международни изисквания. 
„Кампанията започна. Приготовленията на залите 
ни протичат с пълна сила. С многобройните фирми, 
които искат да участват, сме в постоянен диалог. Най – 
актуалната информация те могат да открият и в сайта 
- machtech.bg“, информират организаторите от Интер 
Експо Център. В рамките на четири дни българските и 
чуждестранните изложители ще предложат тенденциите 
при металорежещите и металообработващите машини, 
машините за закаляване и термообработка, инструментите, 
лазерните и технологиите за заваряване, машинното 
проектиране, хидравличните и пневматичните устройства, 
системите за индустриална автоматизация, индустриални 

мрежи и софтуер, 3D принтиране, електроника, роботика.
„MachTech&InnoTech 2021 ще даде възможност да 
разберем какви са визиите за развитие на сектора след 
края на пандемията. В рамките на изложението ще бъдат 
внедрени гъвкави подходи, чрез които присъстващите да 
извлекат максимална полза от участието си“, коментират 
организаторите от Интер Експо Център. Те напомнят и за 
вътрешните правила, въведени за допълнителна здравна 
сигурност на изложителите и посетителите. Сред тях са 
интелигентното управление на вентилационните системи, 
Crowd management, отстояние между щандовете, стриктен 
контрол при почистването и др.
MachTech&InnoTech 2021 ще даде възможност 
присъстващите представители на компании да затвърдят 
отношенията помежду си и да положат основите на нови и 
устойчиви професионални партньорства. Това ще се случи 
от 14 до 17 септември в Интер Експо Център.



13ИНФОРМАЦИЯ

АИКБ ПРЕДСТАВИ МЕТОДИКА 
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 
НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
представи Методика за превенция на недекларираната 
заетост по време на заседание на Обществения съвет за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика и 
недекларираната заетост, в който участват представители 
на Министерство на финансите, Министерство на 
правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и др. Методиката има за 
цел да запознае работодателите и други заинтересовани 
страни с потенциалните възможности за прилагането 
на стратегии и конкретни инструменти за превенция. 
Описаните в нея два типа стратегии са вече тествани и 
верифицирани в 60 компании и на основа на реалното 
им внедряване са прецизирани, така че те да бъдат 
лесни за прилагане в практиката. Методиката предвижда 
широка гама стратегии и инструменти, предназначени 
за браншови организации, както и такива, приложими на 
равнище предприятие – например, свързани с начините 
за адаптиране на основни вътрешни актове, на процеси 
от управлението на човешките ресурси, на системата 
за социален диалог и социално, както и за повишаване 
информираността на работодателите и работниците.
Председателят на Обществения съвет и заместник-
министър на труда и социалната политика г-н 
Лазар Лазаров посочи, че „недекларираният труд е 
предизвикателство, което засяга интересите на всички 
участници на трудовия пазар. Всички негови проявления 
ощетяват работещите, предприятията и цялото 
общество. Следва да се отбележи трайната тенденция 
за намаляване на процента на недекларирания труд и 
сивата икономика в България през последните над 10 
години, за което принос имат както последователните 
мерки предприемани от държавата, така и активното 
участие на социалните партньори в различни инициативи, 
насочени към преодоляването на този проблем. Поради 
това работата на Обществения съвет е ключова за 

продължаване на съвместните усилия за справяне с 
недекларирания труд. Важен урок от последните две 
години е, че пълното и навременно деклариране на 
труда и доходите дава възможност за подкрепа на 
предприятията и работниците при настъпването на 
непредсказуеми събития. Ето защо е важно всеки един 
участник на пазара на труда да оценява сигурността, 
предоставяна от декларирания труд и гаранциите, 
които предоставя участието в осигурителната система в 
страната.“ 
 „В последните двадесет години АИКБ е един от основните 
двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които 
да бъдат ограничени сивите практики. Това е и целта 
на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване 
достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. 
От стартирането му до момента разработихме Национална 
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карта на недекларираната заетост и обсъдихме 51 мерки 
за превенция с повече от 40 работодатели. Въз основа на 
тях изготвихме Методика за превенция, която ще бъде 
апробирана в 60 български предприятия, както и документ 
с пилотни модели, механизми и мрежи за позитивни 
въздействия на пазара на труда.“, заяви още д-р Милена 
Ангелова, която е главен секретар на АИКБ и ръководител 
на проекта.
Общественият съвет се запозна и с разработената 
специална информационна система за изчисляване на 
Композитния индекс „Икономика на светло“ и Подиндекса 
„Заетост  на светло“, която е и електронна платформа за 
подкрепа на работата на Националния център „Икономика 
на светло“ – www.ikonomikanasvetlo.bg.
Информационната система е разработена в три 
модула, като целта й е да бъде максимално полезна 
на работодатели, наети лица и заинтересовани страни 
като им предоставя информация, специални курсове за 
дистанционни обучения и консултации за вредите от 
недекларирана заетост и мерки за нейното ограничаване 
и превенция. 
Първият дава информация за ежегодните резултати от 
измерването на Композитния индекс „Икономика на 
светло“. Вторият дава възможност за е-консултации по 
тематични области, както и за подаване на сигнали. А 
последният модул е свързан със специално разработени 
електронни обучителни програми.
По думите на д-р Ангелова в момента екипа на проекта 
работи по изчисляването на актуализирания Композитен 
индекс „Икономика на светло“ и надграждането му с  Под-
индекс „Заетост на светло“. През тази година в анкетното 
проучване, на база на което се изчислява стойността на 
индекса, участие са взели 600 работодатели и близо 1300 
наети лица. Д-р Милена Ангелова допълни още, че АИКБ 
ще оповести официално размера на двата индекса през 

втората половината на т.г.
При изпълнението на проектните дейности АИКБ 
сътрудничи и със своите асоциирани партньори в лицето 
на ГИТ, АЗ, МТСП, БСК, БТПП и КРИБ, както и на членовете 
на Обществения съвет към Националния център в 
лицето на Министерство на финансите, Министерство 
на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още редица други 
институции и медии.
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Всичко, от което се нуждаете,  
е… Атлас Техник!
Металообработващите машини – в частност металорежещи, 
монтажни машини и роботи, компонентите за тях и фирма Атлас 
Техник са много тясно свързани помежду си. През изминалите 17 
години нашата фирма се утвърди като желан и търсен партньор 
на елементи и възли за тях.
Наши партньори са световно наложилите се производители 
в тази област – фирма SCHNEEBERGER за прецизни и 
свръхпрецизни елементи за линейно водене, включващи 
от миниатюрните до свръхтежките MR100, интегрираните 
измервателни системи AMS, работещи на магнитен принцип, 
както и сачмено-винтовите двойки A.MANNESMANN (част от 
SCHNEEBERGER) от най-висок клас. Фирма Tsubaki – KabelSchlepp, 
с оптималната си и добре премислена продуктова палета от 
кабеловодещи вериги, гъвкави кабели за тях, комплектни 
решения, свързани с енергоподвеждането, независимо от вида 
на енергията и големината на работния ход, комплексни защити 
на работната зона, или само на отделните елементи за тях. 
Първите кабеловодещи вериги, създадени преди повече от 60 
години още работят безотказно и на територията на страната ни.
Не бива да се изпускат и прецизните вретенни лагери на GMN, 
изработени изцяло от лагерна стомана, хибридните и керамични, 
както и цялостните решения на вретената, включително мазане 
с маслена мъгла и температурна стабилизация на лагерните 
възли. Също така GMN произвежда и еднопосочни съединители 
и лабиринтни уплътнения.
Друг наш партньор е фирмата Afag, от която доставяме богата 
гама „червени” модули за ориентиране и манипулиране на 
детайлите. Вибробункери и вибротранспортьори, служещи за 
ориентиране и транспортиране на всякакви детайли. Червеният 
цвят е характерен за Afag.

Създаването на Harmonic Drive AG се дължи на откриването на 
вълновата предавка. Първоначалната концепция е предвидена 
за астронавтиката, в тази връзка се налагат специалните свойства 
на тези предавки, като липсата на хлабина, компактност и много 
големи предавателни числа в една степен. Тях ние доставяме 
като отделни части, предназначени за вграждане, или като готови 
редуктори. Особено внимание се обръща при производителя на 
лагера, намиращ се на изходящия вал. Монтирани към разноо-
бразни двигатели, доставяме комплектни сервозадвижвания.
От фирмата CYCLO получаваме известните CYCLO редуктори. 
Тези редуктори се отличават с големи предавателни числа биват 
едно-, дву- и тристъпални. Могат да се изпълнят и като напълно 
безхлабинни. Те участват заедно с редукторите на Harmonic Drive 
при изграждането на роботите.
Комплексна информация за предлаганите изделия ще получите 
на нашата интернет страница – www.atlas-technik.com, както 
и на страниците на нашите, изброени по-горе доставчици 
SCHNEEBERGER, KabelSchlepp, GMN, Afag, Harmonic Drive и CYCLO.
С други думи казано: „Всичко, от което се нуждаете, е... Атлас 
Техник!”

За допълнителна информация:
Атлас Техник ЕООД
тел.: +359-2-8597681
факс: +359-2-8597681
мобил:  +359-885-232595 

+359-897-981669
mailto: al_popoff@atlas-technik.com
www.atlas-technik.com

• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки 
  ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
  ролкови интегрални направляващи

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

- Направляващи
   - Търкалящи и плъзгащи лагери
      - Кабеловодещи вериги и кабели
         - Редуктори и моторредуктори
            - Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс:   +359-2-859 76 81
моб.: +359-885-232595
         +359-897-981669

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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4% по-малко обяви за работа през юни
Предлаганите работни места обаче са се увеличили с 67% на годишна база

Обявите за работа през юни са спаднали с 4% спрямо 
предходния месец май. Тогава ежемесечният анализ на 
пазара на труда на HR компанията за комплексни услуги 
JobTiger отчете рекорден брой нови предложения. 
Общият брой обяви за работа през юни надхвърля 50 
000, като се е увеличил с 67% на годишна база. Вижте 
още какво показват сравненията на данните за година 
назад, както и по отрасли.

Търсенето на кадри по сектори
За пръв път от началото на годината има спад на 
новите предложения в сектора „Хотелиерство и 
ресторантьорство“. Всеки месец, от началото на 
пандемията досега, наблюдавахме двуцифрен ръст на 
обявите в този отрасъл, но през юни те са намалели с 
13% спрямо май.
Останалите сектори с отчетен спад през юни 
са: „Търговия и продажби“ (-7%), „Маркетинг и 
реклама“ (-6%), „Здравеопазване и фармация“ (-5%), 
„Счетоводство, одит, финанси“ (-4%) и „Производство“ 
(-2%).
Не всички отрасли отчитат спад на обявите. За 
„Административни дейности“ броят им е нараснал с 

4% на месечна база. Ръст от 2% се наблюдава и във 
всеки от секторите „ИТ“, „Строителство“ и „Логистика и 
транспорт“.

Дяловото разпределение по сектори
През юни не се забелязват съществени промени по 
този критерий от редовния анализ за динамиката 
при предложенията за работа е нас на JobTiger. 

Секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ заемат челните позиции, съответно 
с 22% и 20% от общия брой обяви. След тях са секторите 
„Производство“ (15%)  „ИТ“ (11%), „Логистика и 
транспорт“ (10%), „Административни дейности“ (9%), 
„Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ 
(4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,2%), „Маркетинг и 
реклама“ (2,8%) и „Изкуство“ (1%).

Сравнение на обявите на годишна база
Ако вземем за началото на отчетния период юни 
2020 г. се наблюдава двуцифрен ръст във всички 
сектори, в някои от тях той е дори трицифрен. Най-
осезаемо е увлечението в сектора „ИТ“, където броят на 
предложенията за работа е нараснал с цели 110% спрямо 
юни 2020 г.  От началото на пандемията „ИТ“ бе сред най-
стабилните сектори, като имаше спад на търсенето на 

нови кадри в него единствено през месеците на втория 
локдаун (ноември и декември 2020 г.), когато негативно 
бяха повлияни и всички останали отрасли.
Втори и трети по ръст са секторите „Логистика и 
транспорт“ и „Производство“, в които за една година 
обявите са нараснали почти двойно, съответно с 96% и 
91%. Следват секторите „Счетоводство, одит, финанси“ 
(90%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (83%),  
„Търговия и продажби“ (78%), „Маркетинг и реклама“ 
(74,3%), „Административни дейности“ (73,9%), „Изкуство“ 
(61%), „Строителство“ (35%) и „Здравеопазване и 
фармация“ (15%).



Качество   Прецизност   Контрол

Многообразие от материали: PLA и PLA-HT, ABS, 
PETG, PMMA, ASA, PA-6.66, PC, РС/РВТ, TPS, HIPS, PVA 

Диаметри: 1,75 мм и 2,90 мм (2,85 мм)

Богата палитра: бял, черен, сребрист, син, 
зелен, нато зелен, червен сигнален и черешов, 
оранж, кафяв, жълт, прозрачен, цветни прозрачни, 
цветни металик, както и всеки друг цвят по 
Ваша заявка!

Специални: фосфоресциращ жълт и син; термо-
променлив червено/бяло

Доставка: Нето 1 кг* / 3 кг / 10 кг / 25 кг върху 
пластмасова ролка (*в картонена опаковка)

Херц-България ООД
Бул. Асен Йорданов № 10, 1592 София
Tel. +359 2 9790351, +359 2 9790793
Mobile: +359 888 709711, +359 886 418441  
mail: office@herz-bulgaria.bg; www.herz-bulgaria.bg

Нишка за 3D принтери на 
германската фирма ХЕРЦ 
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С 537 интервюта, проведени за 6 часа, приключиха 
„Виртуални дни на кариерата 2021“
Представителите на 35 топ компании (броят е доста близък до нивата от преди 
пандемията) успяха да разговарят с 491 квалифицирани кандидати за нова работа.

Екипът на JobTiger, най-големия организатор на кариерни събития 
у нас и пионер, както в изложенията, провеждани на живо, така и 
във виртуалните им аналози – вече може да се похвали с успешно 
приключилото полугодие от наситения си със събития календар за 
2021 година.
На 10 юни се проведе осмото издание на най-стария в България 
онлайн форум, на който специалистите с опит и квалификация 
могат да открият работата, за която мечтаят. Добрата новина 
е, че анализирайки данните за 7 години назад, от старта на 
специализираното виртуално изложение, се вижда, че въпреки 
безпрецедентната криза – броят на компаниите, които заявяват 
желание и тези пролет и лято да наемат кадри с опит, се доближава 
до нивата от преди началото на пандемията.

„Пазарът на труда се събуди – това заяви в официалното си 
обръщение към участниците във „Виртуални дни на кариерата 
2021“ Светлозар Петров, управител на компанията за комплексни 
HR услуги JobTiger – броят на обявените работни места вече 
надминава предпандемичните стойности, а 35-те компании днес 
са много близо до броя компании, които участваха преди кризата 
с коронавируса. Възстановяването е факт, възможностите, които 
компаниите дават, са реални!“, допълни още г-н Петров. 

Моника Тошева, PR Manager на Orbico Bulgaria – златен спонсор на 
събитието, подчерта и ползата през погледа на работодателите: 
„Въпреки че ние се включваме за първа година, вярвам, че това ще 
стане традиция – подчерта Моника – защото това е много добър 
формат и платформа, в която могат да се срещнат и двете страни 
– работодатели и хора, които имат интерес да започнат работа на 
мечтаните от тях места.“.

А събитието, не просто даде шанс на стотици професионалисти 
за по-добра кариера, но и доказа, че онлайн общуването става 

все по-пълноценно и незаменимо в съвременното общество. 
Освен че  имаше активно търсене и предлагане на работа (за 6 
часа бяха проведени 537 интервюта между представителите на 
35 водещи компании и 491 опитни кандидати), но и интересът 
към конферентната програма доказа отново, че виртуалните 
форуми на  JobTiger не са просто поредица от чатове, а и начин 
(лесно, достъпно и безплатно) да актуализираш знанията си и да 
усъвършенстваш професионалните си умения. Презентациите 
на най-голямата аутсорсинг компания у нас TELUS International 
Europe и Kaufland България предизвикаха интереса на десетки 
посетители.

С опита ни, натрупан от 20 години организиране на най-мащабните 
кариерни форуми у нас, като последните 7 години в календара 
ни неотлъчно са и виртуалните събития, сме уверени и спокойни, 
че каквото и да предстои – наесен отново ще предложим и на 
бизнеса, и на хората, търсещи стаж или работа, най-доброто 
партньорство и подкрепа в реализиране на мечтите и целите им. 
Отсега можете да планирате следващото си участие в кариерен 
форум за октомври, когато ще се проведе Дни на кариерата: ИТ, 
Комуникации и Аутсорсинг в четири града и виртуално.

Повече за събитията, организирани от JobTiger, можете да научите 
на https://careerdays.bg/bg или като се свържете с екипа на 
компанията на: events@jobtiger.bg.

За събитието и партньорите:
 „Виртуални дни на кариерата“ се организира за седма поредна 
година от компанията за комплексни HR услуги JobTiger. Златен 
спонсор – Orbico Bulgaria. Партньори на събитието са: JobTIger.tv, 
HR Industry, Аз мога – тук и сега, ЛИДЕР.бг, сп. Мениджър, сп. Журнал 
за жената, Kариери, b2b Media, Legion Run, Eventiplier. 
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ТЪРГОВЦИТЕ ТЪРСЯТ АЛТЕРНАТИВА 
НА ОБЕКТИТЕ СИ В МОЛОВЕТЕ

Променливата обстановка и пониженото потребление продължават 
да влияят негативно върху пазара на търговски площи, забавяйки 
възстановяването на сегмента. През първото тримесечие 
активността на наемния пазар е умерена, с приблизително 8 200 
кв. м новооткрити търговски площи в молове в страната, показва 
доклад на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. 
В същото време много търговци се насочват към алтернативни 
формати и по-централни локации в по-голяма близост и удобство на 
клиентите си.
След трите вълни на пълно или частично затваряне на търговски 
площи търсенето на нови локации в моловете остава слабо и това 
повишава натиска върху наемните цени. Офертите за първокласни 
площи в търговските центрове в столицата в началото на 2021 
г. са 35 евро/кв. м, отбелязвайки лек спад спрямо предходното 
тримесечие. В Пловдив наемните цени са около 25 евро/кв. м. 
„Година след първия локдаун наемателите в молове продължават 
да търсят алтернативи и временни намаления, за да минимализират 
щетите от ограничителните мерки. През изминалата година 
търговските центрове бяха принудително затворени близо 100 
дни, което се равнява на близо 30% от годишното им работно 
време. Утежняващо ситуацията обстоятелство е, че наемателите 
не работиха през декември който традиционно е най-силният 
месец заради коледното пазаруване“, коментира Иван Граматиков, 
мениджър „Търговски площи“ в Cushman & Wakefield Forton.
Най-активни на пазара са компаниите за бързооборотни и 
спортни стоки, дрогериите и дискаунт магазините. Сред ключовите 
откривания за първото тримесечие на 2021 г. бяха Peek & 
Cloppenburg (3000 кв. м) в Sofia Ring Mall и Decathlon (650кв.м) с 
първи обект на търговска улица в центъра на София. Подобен 
формат е новост за бранда в България, но не и за веригата като цяло. 
Тя има редица успешни примери с такъв вид обекти в държави 
като Испания и Франция. Сходен е подходът на IKEA – като част от 
глобалната си стратегия компанията откри трети център за поръчки 
в страната. Обектът е със значително по-малки размери спрямо 
класическите магазини на веригата – едва 1200 кв. м и се намира в 
Mall of Sofia. 
„Ограниченията на достъпа до търговските центрове постепенно 
измениха потребителските нагласи. Виждаме как наред с ритейл 
парковете, т.нар „кънвиниънс“ търговия е във възход. Клиентите 
търсят магазини в центровете на градовете или в гъсто населени 
жилищни райони. Освен, че пестят време, някои от тези обекти са 
удобно място за получаване на стоки, поръчани онлайн, особено в 
периоди на локдаун“, пояснява Иван Граматиков.
Ритейл парковете остават във фокуса на дивелопърите с 31 800 кв. 
м площи в процес на изграждане. Към началото на 2021 г. общият 
обем на сегмента достига 179 363 кв. м, концентриран в София и 
Пловдив. Ритейл паркове се налагат сред активно разрастващите 
се наематели и се приемат за добра и рентабилна възможност за 
навлизане на пазара в регионалните градове.
ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ
Пазарът на логистични площи задържа активността си от 2020 
година. За първите три месеца на 2021 г. общият обем завършени 
или отдадени под наем производствени и логистични площи в 
София е 48,851 кв. м. Преобладават имотите за собствено ползване, 
като много от тях са разширения на малки производствени обекти. 
Имотите в строеж в столицата нарастват до близо 355,000 кв. м, като 

в редица случаи отново става въпрос за разширения на логистични 
оператори, складови площи на търговски вериги или малки 
производства. 
„Очакваме увеличаване на търсенето в сегмента на индустриалните 
площи от производствени компании, които установяват бизнес 
операции в страната. Също така и повече запитвания за складови 
площи от фармацевтични компании, дистрибутори и търговски 
компании на медицински консумативи. Не на последно място 
предвиждаме позитивна тенденция в бизнеса с договорна 
логистика (3PL), в която логистичните оператори печелят поръчки 
на регионално ниво и усвояват площи в страната“, каза Жоро 
Ангелов, мениджър „Индустриални площи и развитие на парцели“ в 
Cushman & Wakefield Forton.
Стабилният интерес и лекото покачване на предлагането поддържат 
наемните нива в София устойчиви. За първокласни площи те са 
4.2-4.4 евро/кв. м за средно големи обекти. По-големите имоти, 
над 10 хил. кв. м, търсените нива са малко под 4 евро/кв. м. Този 
тип предлагане на новоизградени площи за отдаване под наем е 
съсредоточено в индустриалните зони около столицата. 

В България Forton е лидер в предоставянето на услуги за бизнес 
имоти за инвеститори, корпоративни клиенти и банки. Компанията 
е стратегически партньор на глобалната консултантска компания 
Cushman & Wakefield и част от Реалто Груп, която обединява 
агентски и консултантски компании в сферата на недвижимите 
имоти с над 25 годишен опит. Групата включва утвърдени и добре 
познати имена в сектора - Адрес, Имотека, Unique Estates и Credit 
Center. Forton предлага решения от начало до край за проекти за 
офис, търговски и логистични центрове, хотели, курорти, жилищни 
комплекси, специализирани имоти и проекти. Експертите й могат 
да помогнат с инвестиционно планиране и консултиране, отдаване 
под наем и наемане на офис, търговски или индустриални площи, 
продажби и придобивания, бизнес консултиране, оценки на имоти, 
проектен мениджмънт и управление на активи. Като регулирана 
от Royal Institution of Chartered Surveyors компания Forton работи 
по най-високите международни стандарти за услуги, свързани 
с недвижими имоти. Партньорството с Cushman & Wakefield 
позволява на компанията да служи като двупосочна връзка между 
българската и глобалната икономика.
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) е водеща консултантска компания 
за услуги, свързани с бизнес имоти в глобален мащаб. Тя консултира 
и представлява клиенти във всички аспекти на ползването и 
инвестициите в имоти и се е установила на ключови позиции в 
основните пазари по света, както показва и честото й участие в 
много от най-значителните договори за наем на имоти, продажби и 
мандати за управление. Създадена през 1917 г., след обединението 
с DTZ тя има офиси в 70 страни и повече от 51 хиляди служители. 
Предлага пълния спектър от услуги за всички видове имоти, 
включително отдаване и наемане, продажби и придобивания, 
дългово и структурирано финансиране, корпоративно финансиране 
и инвестиционно банкиране, корпоративни услуги, управление на 
имоти, управление и поддръжка на сгради и съоръжения, проект 
мениджмънт, консултиране и оценки. През 2018 г. компанията е 
реализирала приходи от $8.2 млрд. За повече информация посетете 
сайта www.cushmanwakefield.com или следвайте компанията @
CushWake в Twitter.

• ВЪЗХОД НА Т.НАР „КОНВИНИЪНС“ РИТЕЙЛ – МАЛКИ МАГАЗИНИ БЛИЗО ДО ДОМА ИЛИ В РИТЕЙЛ 
ПАРКОВЕ С ЛЕСЕН ДОСТЪП, НАБЛЮДАВАТ ОТ CUSHMAN & WAKEFIELD FORTON
• РЪСТ НА ЗАПОЧНАТОТО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА НА СКЛАДОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПЛОЩИ 
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОФИС ПАЗАРА 
У НАС НАЙ-РАНО В КРАЯ НА 2021

Възстановяването на пазара на офис площи в България се 
очаква да започне най-рано в края на 2021 г., прогнозират 
от консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. 
Забавянето на сегмента продължава и през първото 
тримесечие на годината, но прогнозите в дългосрочен план 
са оптимистични. За разглеждания период общият обем 
отдадени площи е 16 073 кв. м, отбелязвайки близо 46% спад 
спрямо средните обеми за последните 5 години. 
„През второто тримесечие на годината се очаква световната 
икономика да достигне растежа от края на 2019 . За 
съжаление в ЕС този процес се случва доста по-бавно 
спрямо САЩ и Китай. Разнопосочните и променливи 
мерки в различните държави, неефективните помощи за 
бизнеса, както и бавният темп на ваксиниране на Стария 
континент затрудняват възстановяването на икономическите 
показатели, което е в пряка връзка с  офис пазара“, коментира 
Михаела Лашова, управляващ партньор в Cushman & 
Wakefield Forton.
Данни на компанията в София показват, че към края на 
миналата година служителите, работещи в офис сградите, са 
едва 20-30%. Но напредването на процеса по ваксиниране 
и увеличаването на хората, преболедували вируса, дава 
надежда за бавно и поетапно връщане на служителите в 
офиса, твърдят експертите от Cushman & Wakefield Forton.
„Осигуряването на качествена и удобна работна среда 
ще бъде решаващ фактор за този процес. Вече виждаме 
как някои компании срещат съпротива от страна на 
служителите да се върнат отново на работните си места. В 
отговор на това работодателите и собствениците на сгради 
търсят различни дигитални решения, с които да подобрят 
преживяванията на хората в сградата. С новата ни платформа 
Forton Digital Services for Real Estate предлагаме иновации, 
които да повишат добавената стойност на сградите, а с това и 
конкурентоспособността им“, пояснява Михаела Лашова. 
Забавянето на офис пазара е осезаемо в строителството на 
нови офис сгради. През изминалата година бяха планирани за 
завършване близо 180 000 кв. м, но от тях в експлоатация бяха 
пуснати само 92 000 кв. м. Проектите в строеж към началото 
на годината са с общ обем 346 300 кв. м, като се очаква до 
края на 2021 г. да бъдат завършени близо 200 хил. кв. м. 
Предвид слабото търсене вероятно част от собствениците, 
които не са отдали напълно сградите си, няма да бързат с 
пускането им в експлоатация и ще го отложат за догодина. 
Промяна в профила на компаниите наематели наблюдават 
от Cushman & Wakefield Forton за първите месеци на 2021 г. 
Средният обем на договорите за наем, сключени за периода, 
е 570 кв. м или с 50% по-малък спрямо предишни години. 
Като причина от компанията посочват повечето сделки с 
търговски, дистрибуторски и консултантски компании, за 
сметка на слабата активност на фирмите от IT сектора, където 
интересът е към по-големи офиси с площ 1000-1500 кв. м.
Стабилен остава делът на свободните площи – 13% за първите 
три месеца, с очакване за задържане и лек спад през втората 
половина на годината. „Предлагането на вече наети площи 

се очертава като устойчива тенденция с цел оптимизиране 
на разходите и пространствата. Към настоящия момент 
офисите за преотдаване са 31 800 кв. м, при все още нисък 
интерес към този тип сделки. Преобладават запитванията за 
дългосрочни решения и наемане от инвеститор“, допълва 
Лашова.
Офертните наеми на първокласните офис площи в столицата 
са без промяна, сочат данните на Cushman & Wakefield Forton 
– между 12 и 14 евро/кв. м за проектите по протежението 
на големите булеварди и 15 евро/кв.м за централната 
градска част. Слабо понижение на нетните ефективни наеми 
има в отделни проекти, като инструмент за задържане на 
дългосрочни наематели.
В България Forton е лидер в предоставянето на услуги за 
бизнес имоти за инвеститори, корпоративни клиенти и 
банки. Компанията е стратегически партньор на глобалната 
консултантска компания Cushman & Wakefield и част от Реалто 
Груп, която обединява агентски и консултантски компании 
в сферата на недвижимите имоти с над 25 годишен опит. 
Групата включва утвърдени и добре познати имена в сектора - 
Адрес, Имотека, Unique Estates и Credit Center. Forton предлага 
решения от начало до край за проекти за офис, търговски и 
логистични центрове, хотели, курорти, жилищни комплекси, 
специализирани имоти и проекти. Експертите й могат да 
помогнат с инвестиционно планиране и консултиране, 
отдаване под наем и наемане на офис, търговски или 
индустриални площи, продажби и придобивания, бизнес 
консултиране, оценки на имоти, проектен мениджмънт и 
управление на активи. Като регулирана от Royal Institution of 
Chartered Surveyors компания Forton работи по най-високите 
международни стандарти за услуги, свързани с недвижими 
имоти. Партньорството с Cushman & Wakefield позволява 
на компанията да служи като двупосочна връзка между 
българската и глобалната икономика.
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) е водеща консултантска 
компания за услуги, свързани с бизнес имоти в глобален 
мащаб. Тя консултира и представлява клиенти във всички 
аспекти на ползването и инвестициите в имоти и се е 
установила на ключови позиции в основните пазари 
по света, както показва и честото й участие в много от 
най-значителните договори за наем на имоти, продажби 
и мандати за управление. Създадена през 1917 г., след 
обединението с DTZ тя има офиси в 70 страни и повече от 
51 хиляди служители. Предлага пълния спектър от услуги 
за всички видове имоти, включително отдаване и наемане, 
продажби и придобивания, дългово и структурирано 
финансиране, корпоративно финансиране и инвестиционно 
банкиране, корпоративни услуги, управление на имоти, 
управление и поддръжка на сгради и съоръжения, проект 
мениджмънт, консултиране и оценки. През 2018 г. компанията 
е реализирала приходи от $8.2 млрд. За повече информация 
посетете сайта www.cushmanwakefield.com или следвайте 
компанията @CushWake в Twitter.

• БЛИЗО 46% СПАД НА ОБЕМА ОТДАДЕНИ ПЛОЩИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА, 
ОТЧИТАТ ОТ CUSHMAN & WAKEFIELD FORTON
• СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ ТЪРСЯТ ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА 
СРЕДА С АКЦЕНТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЕМАТЕЛИТЕ
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Стара Загора и „Клъстер Тракия 
икономическа зона“ ще си партнират 
в образователни проекти

Зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова 
посети Центъра за професионално обучение „Тракия“ в 
Индустриална зона Раковски, част от Тракия икономическа 
зона /ТИЗ/. По време на обиколката тя и председателят 
на „Клъстер Тракия икономическа зона“ инж. Пламен 
Панчев обсъдиха възможностите за сътрудничество между 
Община Стара Загора и „Клъстер Тракия икономическа 
зона“ в осъществяване на образователни проекти.
„Впечатлени сме от визионерското мислене на екипа 
на Клъстера и конкретно на инж. Панчев, както и от 
изградената при вас симбиоза образование – бизнес“, 
посочи Иванка Сотирова. Тя поздрави домакините и 
за работата с родителите, които да насочат децата към 
правилния професионален избор, както и за това, че 
в центъра се обучават ученици и от селата, не само от 
Пловдив. „Трябва да си партнираме, за да имаме успехи, а 
не да се самозатваряме, една от слабите черти на нашата 
нация“, подчерта още зам.-кметът.
Инж. Пламен Панчев добави, че двете близки общини могат 
да си сътрудничат в изработването на проекти, свързани с 
образованието, както и с професионалната квалификация 
и преквалификация на фирмения персонал.
Домакините представиха подробно успешния 
образователен модел на Центъра за професионално 
обучение „Тракия“. В центъра, първият по рода си в 
България, ситуиран и обслужващ бизнеса в индустриална 
зона, освен, че се квалифицират и преквалифицират 
служители от компаниите в ТИЗ, ученици от 4 
професионални гимназии от Пловдивска област провеждат 
учебната си практика в съвременна материално-

техническа база.
„Преди месец на среща с американското посолство, 
с Фондация „Америка за България“ и Американската 
търговска камара коментирахме, че Центърът за 
професионално обучение „Тракия“ трябва да се 
мултиплицира, първо в Стара Загора и Бургас, а след 
това и в други части на България. Затова дойдохме на 
място да видим как да „копираме добрия пример“ и как 
да си сътрудничим“, посочи по време на дискусията Олег 
Стоилов, председател на УС на Търговско-промишлената 
палата в Стара Загора. На срещата присъстваха още 
Татяна Димитрова - началник на Регионално управление 
на образованието - Стара Загора, Румяна Грозева - 
изпълнителен директор на Агенцията за регионално 
икономическо развитие,  директори на професионални 
гимназии и бизнесмени от града на липите. В обсъждането 
се включи и Надя Захариева - програмен директор „Бизнес, 
предприемачество и технологии“ на Фондация „Америка 
за България“. Проектът за обучението на гимназистите 
се реализира благодарение на финансовата подкрепа на 
Фондацията. 
Пламен Тюркеджиев, управител на SMC Industrial 
Automation Bulgaria и неговата колежка Димитрина 
Стоянова – продуктов мениджър, показаха как се работи 
с пневматичните системи, защото част от модерното 
оборудване в центъра е закупено от японската компания.
Инж. Пламен Панчев запозна гостите и с новия етап на 
развитие на ТИЗ - въглеродно-неутрални индустриални 
паркове, с който реално България е пионер в ЕС.
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„Кандидатствайте за българско гражданство, това ви дава 
възможност да правите бизнес по-лесно, а и получавате 
достът до европейско образование.“ Този съвет отправя 
Радж Делик към живеещите в чужбина потомствени наши 
сънародници, които имат документи за своя български 
произход. Радж Делик е роден в Украйна и от година е 
горд собственик на български паспорт, благодарение на 
адвокатите по емиграционни въпроси от екипа на „Респект 
Консулт“, които му съдействат при кандидатстването и 
получаването на документа.  
Г-н Делик е успешен бизнес консултант по въпросите на 
цифровата икономика, изпълнителен директор на Crypto 
Finance, първата украинска консултантска компания в 
областта на крипто валутите. Има свой YouTube канал 
„Цифровой Кочевник“ (Дигиталният номад), в който хиляди 
абонати имат достъп до видео уроци за търговията с 
криптовалути и инвестиции. 
„Винаги съм имал мечта да получа българско гражданство, 
защото баща ми и неговите родители са етнически 
българи“, споделя Радж. Той идва за първи път в България 
през пролетта на 2015 година. „Когато в министерството 
ме попитаха какви са българските празници, защо искам 
гражданство, аз си припомних детството. Като малък ходех 
на гости на баба и винаги ми беше приятно да слушам за 
България, за природата, обичаите, хората ... и оттогава 
мечтаех да се върна в родината си“, разказва г-н Делик, 

който определя себе си като Дигитален номад и гражданин 
на България. 
„На 8 март 2020 г. получих в София Указа на президента 
за гражданство. Година по-късно пътувах със самолет 
от Украйна до Прага. При паспортния контрол отидох в 
секцията за граждани на ЕС, само сканирах българския си 
паспорт и вратите се отвориха автоматично. Почувствах се 
като съвсем различен човек. Беше невероятно, страхотно 
усещане!!! Ето това е едно от първите предимства, което 
имат притежателите на европейския български паспорт“, 
емоционално споделя сънародникът ни. 
За него годината, белязана от кризата с коронавируса, 
е изпълнена с нови възможности. Създава бизнес, 
свързан с екологията и рециклирането на пластмаса. На 
1 януари 2021 г. в Европа влязоха нови правила, които 
въвеждат такса за рециклиране на  пластмасови отпадъци, 
стимулираща рециклирането на пластмаса. Радж Делик 
заедно с „Респект Консулт“ работи активно в тази посока, 
отново благодарение на професионалните възможности 
на юридическото дружество. Екипът дава консултации 
относно дейността в тази сфера. Радж е вече български 
гражданин и може да участва в бизнеса с рециклирането 
на територията на ЕС. Другата важна тема за него са 
инвестициите в цифрови технологии. „Хората започнаха да 
се интересуват и инвестират повече в криптоактиви“, казва 
Дигиталният номад.
„България е една от страните, които предоставят много 
оптимално данъчно облагане“, посочва още г-н Делик. 
„Както твърди един от моите финансови наставници 
Робърт Кийосаки - богатите хора са богати, защото търсят 
за това правни възможности, включително плащането на 
по-малко данъци. В България се срещнах с мой приятел 
от Италия, който има компания само тук, защото може 
да плаща по-малко данъци и е по-удобно да прави 
бизнес. Тези и други предимства се дават от българското 
гражданство. 
Имам две деца. Честно казано, първоначално започнах 
процедурата за гражданство без дори да разбирам 
напълно имам ли нужда от това лично. Но исках да 
дам възможност на децата си. Защото дете, което има 
българско гражданство, може да получи по-лесен достъп 
до образователни програми на територията на ЕС. Ако 
имате деца помислете как да им осигурите по-комфортно 
бъдеще. Защото те живеят по целия свят, те имат приятели 
на различни континенти и европейското гражданство 
им дава повече възможност за придвижване и развитие“, 
убеден е Радж Делик. 

Украинец: щастието да получиш 
български паспорт 

Радж Делик (вляво) с Катя Гушкова и Николай Василев от Респект 
консулт

С него е лесен достъпът до бизнес и образование, убеден е крипто-
консултантът Радж Делик 
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„Тракия икономическа зона“ и „София Тех 
Парк“ задават моделите на индустриалната 
автоматизация в България
 България заема добро място по отношение на 
автоматизацията и „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/е 
пример за това, защото разполага с едни от най-умните 
фабрики в Европа – като на „Шнайдер Електрик“ и „Атаро 
клима“, например. Това мнение сподели инж. Пламен 
Панчев на провелото се събитие на Investor Media Group 
„Tech of Tomorrow”. Създателят и изпълнителен директор 
на най-мащабната индустриална зона в Югоизточна Европа 
посочи още, че в момента „Интерлинк Груп“ стартира 
изграждането на завод с висока степен на автоматизация 
на производството. През последните 5-6 години се увеличи 
делът на българските инвеститори, но те трябва да имат 
лесен достъп до всички финансови инструменти, които 
да доведат до автоматизация и до растеж на компаниите, 
допълни инж. Панчев.
За по-развита индустрия с висока добавена стойност, е 
от съществено значение да има иновации, а съответно 
и развойна дейност, посочи д-р Мария Христова, главен 
изпълнителен директор на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции.
„В световен мащаб се приема, че средното ниво на 
количеството роботи на 10 хил. заети в индустрията е от 
порядъка на 113-114. В Европа е 114. За България този 

показател е 9-10 робота на 10 хил. души“, коментира 
управителят на FANUC България инж. Христо Гилищаров, 
допълвайки, че макар на този етап да изоставаме, това 
може да се приеме като възможност за бъдещо развитие и 
въвеждане на иновативни решения.
Според заместник-декана на Университета по 
библиотекознание и информационни технологии /
УниБИТ/ доц. д-р Боян Жеков в България има 2 модела – 
на „Тракия икономическа зона“ и „София Тех Парк“, които 
теглят напред процеса по въвеждането на индустриална 
автоматизация. В ТИЗ основният двигател е бизнесът, а в 
„София Тех Парк“ двигател е политиката на България да 
има свое силно звено за научни изследвания. „Това са два 
хубави модела, които могат да взаимстват един от друг“, 
смята доц. Жеков. 
Според него хората, които мислят иновативно, са били 
поставени „в ъгъла на държавата“, а техният потенциал 
не е използван максимално. Днес страната се опитва 
да си изгради иновативна екосистема, след като 
образователната и научната сфера са „поизпразнени от 
творчески мислещите, които отидоха в бизнеса“.
Ето защо заместник-деканът на УниБИТ е убеден, че 
иновациите в следващите години ще идват преди всичко 

Денизова,Панчев,Христова,Гилищаров,Жеков-отляво-надясно
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от бизнеса, а не от академичните среди. „Днес се развиват 
центрове за върхови постижения и за компетентност, но 
продуктът от тях ще достигне до пазара най-рано след 7-8 
години“, категоричен е той.
Големият въпрос, който стои на дневен ред, е как младите 
хора да бъдат запалени по инженерните науки, твърди 
Гилищаров. „Тракия икономическа зона“, „София Тех 
Парк“ и Столичната общинска агенция за приватизация и 
инвестиции обединяват усилия в тази посока, припомни 
модераторът на събитието Вероника Денизова, водеща в 
Bloomberg TV Bulgaria. 
Проектът за създаване на център за подготовка на 
кадри в иновативни професии в „София Тех Парк“ по 
модела на такъв в ТИЗ е в напреднала фаза, потвърди 
д-р Христова. Тя смята, че подготвянето на кадри трябва 
да е двустранен процес – и от бизнеса, и от държавата 
чрез образователната система. Резултати се постигат с 

постоянство, вече 7-8 години в сътрудничество с властите 
и „Тракия Тех“ работим за ранното кариерно ориентиране, 
даде пример инж. Панчев.
Участниците в “Tech of Tomorrow” са категорични, че 
е нужна много по-добра синергия между висшето 
образование и бизнеса.
Tech of Tomorrow се провежда с генералната подкрепа на 
Алтерко и BoneX. Основни партньори са Accenture, Sirma и 
FANUC. Събитието се организира с подкрепата на Siemens, 
Пощенска банка, Леново България, Dental Care Center, 
Индустриален Холдинг България.
Медийни партньори на събитието са Bloomberg TV Bulgaria, 
Money.bg и Kaldata.com. 

Снимки - Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group.

Вероника Денизова, Пламен Панчев, Мария Христова-отляво-надясно
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В проекта за Национална карта на висшето образование в 
Република България, който вече е публикуван за 30-дневно 
обществено обсъждане на сайта на МОН, са посочени 
7-те направления в университетите ни, най-търсени и от 
кандидат-студенти, и от работодатели. Това  са Фармация,  
Медицина, Информатика и компютърни науки, Обществено 
здраве, Здравни грижи, Стоматология, Теория и 
управление на образованието. В  тях учат  38850 студенти,  
или  само 18%. 
Сред направленията с висока степен на реализация на 
завършилите, но с недостатъчно търсене от кандидат-
студентите, е Математиката. Въпреки тази статистика 
във Факултета по приложна математика и информатика 
местата по държавна поръчка се заемат безпроблемно. 
Според декана доц. д-р Десислава Иванова това е резултат, 
както от традиционно високите стандарти за качество на 
преподаване, така и от многопластовото и многоспектърно 
партньорство между ИТ компаниите и факултета. То се 
реализира в различни насоки - от активното участие на 
представители на компаниите в изготвянето на учебните 
планове и програми и участие на представителите на ИТ 
бизнеса в учебния процес по специалността „Информатика 
и софтуерни науки“ - за бакалаври и магистри - по 
дисциплините Облачни технологии и услуги, Анализ 
на големи масиви данни и ИоТ, Паралелна обработка 
на информацията и много други, до организиране на 
различни съвместни инициативи, към специално насочени 
към студентите на Факултета по приложна математика и 
информатика като Дни на отворените врати, състезания, 
стажове, практики и формулиране на съвместни 
научноизследователски задания.
Отличен пример за прилагане на модела за сътрудничество 

между „образование-наука-бизнес“, което е изключително 
важно за високото качество на подготовка на бъдещите 
ИТ специалисти, съобразено с изискванията на пазара на 
труда и отлична предпоставка за успешна реализация на 
бъдещите ИТ таланти на национално и европейско ниво е, 
златното партньорство между ФПМИ на и ИТ компанията 
EXPERIAN.
Златно е, защото за безрезервна подкрепа и активна 
съвместна работа през годините, по решение на 
Факултетния съвет на ФПМИ, доц. д-р Десислава Иванова 
връчи на 17.06.2021 г. „Златен медал на ТУ – София“ на 
инж. Иван Русев, мениджър развойна дейност и връзки с 
образованието, от компанията EXPERIAN, възпитаник на ТУ 
- София. Награди и грамота за значим принос към учебния 
процес и научноизследователската работа на факултета 
получиха и студенти от специалностите „Приложна 
математика и информатика“ и „Информатика и софтуерни 
науки“.
Факултетът и компанията активно си партнират от 2017 г, 
когато Факултета по приложна математика и информатика 
разкри най-новото направление „Информатика и 
компютърни науки“ и една от най-желаните специалности 
„Информатика и софтуерни науки“ в Техническия 
университет - София.  

В Техническия университет – София -  Златно 
партньорство между Факултет приложна 
математика и информатика и ИТ сектора
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Три пъти повече лица са придобили българско 
гражданство през първите 6 месеца на 2021 г. – 8 060 на 
брой, в сравнение със същия период на 2017 г. – 2 618. 
Близо 5 пъти са се увеличили новите българи през 2020 
г. в сравнение с 2017-ма на годишна база. 16 709 лица са 
придобили българско гражданство за миналата година, 
според доклада за дейността на Комисията по българско 
гражданство. За сравнение през 2019 г. са 8 887 души – 
двойно по-малко, за 2018 г. -  8 362, а за 2017 г. - 3 380. 
За 01.01.-30.06.2020 г. общо 6 387 лица са придобили 
българско гражданство, което е с 1 673 по-малко за 
същия период на тази година, според изнесения отчет 
на Комисията. Ако се запази възходящата тенденция, за 
цялата 2021 г. увеличението може да е повече от 5 пъти в 
сравнение с 4 години назад. Забелязва се засилен интерес 
от страна на лица извън ЕС към получаване на български 
паспорт, освен от хората с български произход, посочват 
от юридическа кантора „Респект консулт“. В годината на 
пандемия много граждани от Великобритания, Хонг Конг, 
Китай, Турция и Украйна са търсели консултациите им. Най-
много запитвания идват по линия на релокация на бизнес, 
закупуване на имоти с инвестиционна цел, пребиваване 
и гражданство, обобщава адвокат Николай Василев от 
„Респект консулт“. 
Последният случай, по който адвокатите работели бил на 
мъж от Хонг Конг. Той желаел гражданство в страна от ЕС. 
Нашата работа е да презентираме България като подходяща, 
да убедим клиентите, че това е тяхното място и да извървим 
трудния административен път заедно с тях, казва Катерина 
Гушкова, управляващ съдружник на „Респект консулт“. Тя е 
специалист с дългогодишен опит в областта на стопанското 
право, част е от експертния екип, учредил и развиващ 
Тракия икономическа зона, най-мащабната индустриална 
зона в Югоизточна Европа. Мъжът от Хонг Конг успял да 
подаде документи за пребиваване по старата редакция на 
Закона за чужденците – с покупката на държавни ценни 
книжа /ДЦК/. Тази опция позволяваше на чуждестранни 
лица след инвестиция от поне 1 000 000 лева /или 512 
000 евро/ в ДЦК да получат разрешение за постоянно 
пребиваване. Това обаче е само началото към получаване 
на български паспорт. За да не разкриват конфиденциална 
информация адвокатите от „Респект консулт“ лаконично 
отбелязват, че при мъжа от Хонг Конг водещият фактор за 
придобиване на гражданство са били децата му. С български 
документ на тях им се отварят широки възможности за 
образование в целия ЕС, а цената му ще бъде като за 
европеец, посочва адвокат Василев. От пролетта на тази 
година вече не съществува възможността за получаване 
на разрешение за постоянно пребиваване с покупката на 
държавни ценни книжа. 
Сега хитът сред чужденците от страни извън ЕС е 
да участват в колективни инвестиционни схеми и 
алтернативни инвестиционни фондове, казва адвокат 

Василев. Сумата 
за инвестиция 
отново е 1 милион 
лева и се търси 
удвояване година 
след получаване 
на постоянно 
пребиваване, за 
да се придобие 
българско 
гражданство. В 
момента актуалните 
възможности 
за постоянно 
пребиваване са: 
инвестиции в 
размер на 2 000 
000 лева чрез 
придобиване 
на акции или 
облигации на 
български търговски 
дружества, които се търгуват на Българската фондова 
борса; инвестиции в размер на 1 000 000 лева за 
придобиване на права по концесионни договори на 
територията на Република България; или за придобиване 
на акции в колективни инвестиционни схеми или 
алтернативни инвестиционни фондове с произход 
България; инвестиции в Приоритетни инвестиционни 
проекти. Лица, извършващи дейност по Сертифицирани 
по Закона за насърчаване на инвестициите проекти, също 
могат да се възползват от тези възможности. 
Един от 11 440-те  придобили българско гражданство 
на основание български произход през 2020 г. е Радж 
Делик, дигитален номад, изпълнителен директор на 
Crypto Finance, първата украинска консултантска 
компания в областта на крипто валутите. Има свой 
YouTube канал с видео уроци за търговия с криптовалути 
и инвестиции. Млад, успешен, позитивен, семеен, с 
две деца. Винаги съм имал мечта да получа българско 
гражданство, защото баща ми е етнически българин, 
споделя Радж. Българско гражданство не се взима 
лесно и бързо, посочват от „Респект консулт“, които му 
съдействат при кандидатстването и получаването на 
документа. Аргументите на Радж Делик да стане горд 
собственик на български паспорт са „железни“: България 
е една от страните, които предоставят много оптимално 
данъчно облагане, подчертава той. Негов приятел от 
Италия има регистрирана фирма само в нашата страна, 
защото може да плаща по-малко данъци и е по-удобно 
да прави бизнес. Като български гражданин Радж Делик 
може да участва в различни бизнеси, като например 
рециклирането на територията на целия ЕС. 

5 пъти са се увеличили „новите“ българи през  
2020-та в сравнение с преди 3 години
И жител на Хонг Конг получи гражданство, привлечен от лесния достъп до 
бизнес и образование

Радж Делик с българския паспорт
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Преди няколко десетилетия въвеждането на металорежещи 
машини със значително увеличени ротационни и линейни 
скорости беше успехът на ефективните високоскоростни 
методи на обработка (HSM). Основният принцип на 
фрезоване при тези методи е работа с голяма дълбочина 
на рязане (обикновено не повече от пет пъти диаметъра 
на инструмента), съчетана с малка широчина на рязане 
(обикновено до 0,2 от диаметъра на инструмента). Тази 
комбинация има значителни предимства.
Намаляването на широчината на рязане редуцира 
натоварването на режещия ръб и позволява увеличаване на 
скоростта на рязане. При този тип фрезоване скоростта на 
рязане може да бъде по-висока в сравнение с традиционните 
методи. При него още значително се намалява радиалния 
компонент на силата на рязане, който по принцип причинява 
огъване на инструмента и вибрации. Това осигурява висока 
експлоатационна стабилност и спомага за увеличаване 
дълбочината на рязане.

Радиалното изтъняване на стружката позволява по-големи 
подавания. Следователно фрезоването с малка радиална 
прибавка и значителна дълбочина на рязане, извършено при 
високи скорости на рязане и подаване, е добър способ за 
подобряване на производителността на обработката. Нещо 
повече, такъв метод на обработка осигурява постепенно, 
равномерно разпределено износване по целия режещ ръб, 
като по този начин увеличава трайността на инструмента.
Напредъкът на компютърното цифрово управление (CNC) и 
системите за автоматизирано производство (CAM) генерира 

допълнително подобрение: трохоидно фрезоване със сложна 
траектория на инструмента вместо линейно движение. При 
трохоидално фрезоване режещият инструмент се движи 
по крива, нарязвайки тънки слоеве материал. Обикновено 
кривата е дъга (полукръг) и инструментът се връща в 
началната точка от хордата на дъгата и след това повтаря пътя 
с малко презастъпване. В този случай пътят на инструмента 
изглежда като буквата "D". Фрезоването по криволинейната 
траектория генерира равномерно натоварване на режещия 
ръб и елиминира рязкото увеличаване на натоварването при 
навлизане в материала.

В допълнение към D-образната трактория, която сега се счита 
за „класическа“, днес повечето модерни машини с висок клас 
системи за управление са много по-сложни. Трохоидалните 
траектории на инструмента минимизират времето за рязане и 
оптимизират движенията на машинния възел.
Известно е, че трохоидното фрезоване е много ефективно 
при обработката на дълбоки прорези, джобове и кухини 
и също е много обещаващ метод за фрезоване на твърди 
и трудно обработваеми материали, по-специално титан 
и термоустойчиви суперсплави (HTSA). В допълнение, 
трохоидното фрезоване е изключително полезно за 
подобряване на производителността при рязане в 
неблагоприятни  условия: нестабилно закрепени заготовки, 
тънки стени и др. И още повече, равномерното и значително 
намалено натоварване на инструментите прави трохоидното 
фрезоване ефективно и приложимo в микрообработката.
Основните предизвикателства при трохоидалното фрезоване 

Високоскоростен  
трохоидален инструмент

Фиг. 1

Фиг. 2
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фрезоване е 2-25 mm.
Монолитните твърдосплавни фрези CHATTERFREE EC-E7 / 
H7-CF имат 7 зъба и различни ъглови радиуси. Предлагат се в 
дължини от два, три, четири и шест пъти диаметъра на рязане 
(фиг. 1). Тези фрези се произвеждат от ултрафин карбиден сорт 
IC902 с PVD покритие.
Ключовата отличителна черта на фрезите ECP-H7-CF със 
седем зъба(фиг. 2) е геометрията за разделяне на стружки 
на режещия ръб. Тази геометрия осигурява повишена 
производителност и значително подобрява евакуацията на 
стружки при обработка на дълбоки джобове и кухини. 
TURBO фрези със 7- и 9 зъба - ECK-H7 / 9-CFR, които са 
проектирани специално за високоскоростна обработка на 
титанови сплави, имат дължина на рязане около два пъти 
диаметъра на инструмента. Благодарение на оптимизираната 
геометрия на ръба, тези монолитни твърдосплавни фрези 
показват добри резултати при трохоидално фрезоване на 
различни компоненти за авиоиндустрията, включително 
обработка на извити прорези в титанови ротори.
Ако се използва трохоидно фрезоване върху плитки прорези 
или ъгли на титанови детайли, MULTI-MASTER сменяемите 
глави, които бяха въведени наскоро, могат да бъдат по-
подходящо решение (Фиг. 3). Дизайнът на главата включва 
компетентността и опита на ISCAR в тази област и дава 
възможност за стабилен продукт за ефективна обработка на 
трудно обработваемите титанови материали като Ti-10V-2Fe-
3Al и Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr.
Този преглед би бил непълен без някои бележки относно 
държачите на инструментите, които са от съществено 
значение за успеха на трохоидалното фрезоване. Практиката 
на обработка показва, че най-добри резултати се постигат, 
когато фрезите са монтирани в хидравлични или термични 
патронници (фиг. 4).

За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg

са управлението на машините и интелигентното програмиране 
на траекторията. При решаването на тези предизвикателства 
обаче често се пренебрегва друг важен фактор - режещият 
инструмент. Без подходящия инструмент всички усилия за 
проектиране на траекторията и поддържане на равномерно 
натоварване на режещия ръб намаляват очакваните резултати, 
което създава предизвикателство за производителите на 
инструменти да произведат оптимален инструмент, който да 
отговаря на изискванията за трохоидно фрезоване.

Какви са характеристиките на високоефективна фрезa за 
трохоидно фрезоване?
Като начало той трябва да е подходящ за високоскоростна 
обработка. Това се отнася до подходящи параметри на 
точност, балансиране, безопасност при работа със значителни 
скорости на въртене и др. При фрезоване с малка широчина 
на рязане, само един зъб зацепва материала на детайла 
по всяко време. Оптимизирането на контактната площ по 
протежение на зъба е важен фактор за стабилно фрезоване, 
а фрезата с най-благоприятен наклон на режещия ръб на 
инструмента е основна част за намиране на най-доброто 
решение. Ефективната евакуация на тънките стружки, които 
се генерират при трохоидалното фрезоване, не изисква голям 
отвор за стружки във фрезата.

Монолитните твърдосплавни фрези (SCEM) представляват най-
голям дял от трохоидални инструменти за фрезоване днес.
Разбираемо е, че тези фрези имат свои собствени дизайнерски 
характеристики, които могат да бъдат идентифицирани в 
най-новата, иновативна продуктова линия ISCAR. Няколко 
отличителни черти характеризират тези продукти: 
а) различна спирала и променлива ъглова стъпка на 
зъбите, които осигуряват устойчив на вибрации дизайн 
за подобряване на стабилността в HSM (високоскоростна 
обработка)   
б) специална винтова линия, която води до увеличен диаметър 
на сърцевината за подобряване на динамичната якост
в) достатъчно място за отвеждане на стружките, за да се 
осигури плавната им евакуация. 
Тези продукти поддържат висока точност и осигуряват 
максимална скорост на отстраняване на метала при обработка 
на основните видове материали. Диапазонът на диаметрите 
на твърдите карбидни фрези на ISCAR (SCEM) за трохоидално 

Фиг. 3

Фиг. 4
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DFG/TFG 425s/430s/S30s/435s са челни четириопорни 
дизелови/газови високоповдигачи с хидростатично задвижване 
с товароподемност 2500, 3000 и 3500 кг., височина на повдигане 
от 2900 до 7500 мм. и скорост на движение с/без товар от 21,5/22 
км/ч. DFG/TFG S30s са специализирани за вътрешна и външна 
употреба при особено тежки условия, чрез изнесен център на 
тежестта от 500 на 600 мм. и повишен клирънс/просвет между 
машината и земята. Особено подходящи са за работа с тежки и 
нестандартни товари и прикачни устройства.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, представител 
на Jungheinrich за България, Албания и Косово

JUNGHEINRICH
Челни дизелови и газови високоповдигачи 
от най-ново поколение

Jungheinrich вече предлага дизеловите и газови високоповдигачи 
с последно поколение хидростатично задвижване, при което 
хидропомпа насочва налягането към хидромотор, което прави 
диференциала излишен. Това задвижване от най-ново поколение 
отговаря на най-строгите изисквания във връзка с опазването 
на околната среда чрез намаляване на вредните частици във 
въздуха и е особено ефективно при чести смени на посоката и 
предимното изминаване на средни и къси разстояния.
DFG/TFG 316s/318s/320s са челни четириопорни дизелови/
газови високоповдигачи с хидростатично задвижване с 
товароподемност 1600, 1800 или 2000 кг., височина на повдигане 
от 2900 до 7500 мм. и скорост на движение с и без товар от 22 
км/ч.
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30 на сто ръст в приходите от 
групажни услуги по линията София–
Атина отчита Гопет Транс за 2020 г.
Компанията анонсира идеята си за създаване на „Балкански групажен коридор“ 
при LTL доставките

 Гопет Транс обяви ръст от 30% на приходите си от 
групажни услуги (LTL доставки) по линията София–Атина 
за 2020 г. спрямо 2019 г. С това компанията затвърждава 
стабилната тенденция на увеличаване на приходите си от 
този вид услуга през последните 4 години. За сравнение, 
през 2019-а спрямо предходната година ръстът е 10 на сто, 
за 2018 г. е 37%, а за 2017 г. – 31 на сто. 
„За разлика от комплектните товари (Full Truck Load, FTL), 
търсенето на доставки на частични товари (Less than 
Truck Load) отбелязва значителен ръст през последната 
година, а важен фактор за тази тенденция са променените 
бизнес условия в резултат на световната пандемия“, 
отбелязва Милен Барабунов, мениджър „Транспорт” за 
България и Гърция в Гопет Транс. „И макар че интересът 
към този тип товари се увеличи с влизането на страната 
ни в Европейския съюз, днес тенденцията е още по-силно 
изразена“, допълва той. 

Факторите, определящи ръста на LTL пазара
LTL пратките се характеризират с по-малък обем и 
тегло и се групират в различни товарителни единици, 
заемащи обем, по-малък от целия обем на камиона (FTL). 
„За разлика от FTL товарите, където може да се постигне 
по-лесно и приблизително точно годишно планиране с 
по-малки разлики, както и постоянни годишни маршрути, 
при планирането на LTL пратките трябва да се вземат 
предвид повече фактори и компоненти за решаване на 
транспортната задача – обяснява Милен Барабунов. – Ако 
трябва обаче да сегментираме клиенти, които генерират 
само FTL, а други – само LTL, това е много трудна, да не 
кажа невъзможна задача, тъй като и ние, както и клиентите, 
работим в една несигурна и динамична среда, в която сме 
принудени да бъдем гъвкави и да се приспособяваме към 
конюнктурата на търсенето и предлагането.“ 
Текущата пандемична криза реално кара дори големите 
производители да започнат активно да предлагат своите 
продукти директно на крайните клиенти и да работят 
освен на B2B пазара (бизнес към бизнес), така и на B2C 
пазара (бизнес към краен клиент). Като важен фактор 
за ръста на LTL доставките експертът определя силното 
развитие на онлайн търговията и масовото навлизане 
на бизнеса на B2C пазара благодарение на онлайн 
платформите за продажби. “През последните две години 
спечелихме доста клиенти с онлайн магазини и електронна 
търговия”, акцентира Милен Барабунов. 
От друга страна, изпълнението на по-малки поръчки, в 

съчетание с факта, че редица компании не разполагат с 
големи складови площи, увеличава значително търсенето 
и използването на услуги за групажен транспорт. „Сред 
клиентите на Гопет Транс в областта на LTL доставките 
могат да се посочат освен малките компании, които 
продължават да работят успешно в условията на криза, 
така и големи производители, които разширяват своите 
пазари директно към крайния клиент чрез своите онлайн 
платформи. Дори големи компании – в сектора на бялата 
техника, мебелното производство, хранителните вериги 
и други – които товарят на годишна база огромни обеми 
с цели камиони, се възползват от възможностите за LTL 
доставки. Заедно с това наблюдаваме промяна в бизнеса 
на редица наши по-малки клиенти. От LTL доставки веднъж 
на две-три седмици, те вече заявяват по няколко доставки 
седмично, което ясно показва, че бизнесът им търпи 
силно развитие. За тези клиенти ние предлагаме опции за 
доставки и до външни пазари и оказваме пълна подкрепа – 
коментира Милен Барабунов. – Определено не подбираме 
клиентите си според това, дали са големи, или малки 
компании, нито според това, дали ни възлагат LTL доставки 
често или рядко. За нас всеки клиент е важен и ценен.“
Увеличаването на LTL доставките както на международно, 
така на местно ниво, предизвиква интереса на редица 
логистични компании и в резултат много от тях вече 
включват активно групажните услуги (доставките на 



 

07
-0

8/
20

21
32 ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

малки товари) в своето портфолио. Това, което отличава 
Гопет Транс на този пазар обаче, е гъвкавостта, високото 
качество на услугата и разбирането в детайли на бизнеса 
на клиента с неговите особености и нужди. „Поради липса 
на складови площи често поръчката се прави в последния 
момент. За такива клиенти предлагаме гъвкаво решение 
– бърза доставка в рамките на няколко дни до вратата 
на крайния получател. Основно наше предимство е, че 
реагираме в рамките на предизвестие от клиента от само 
24 часа, което е много важно за него. Предоставяме на 
клиентите ни кратко време на реакция и правим това на 
конкурентна цена“, допълва Милен Барабунов.
Гопет Транс предлага LTL доставки както до врата, така 
и до склад или до склад и врата (пратката престоява в 
склада с отложена доставка). “Много често клиентите не 
желаят да мислят за логистичните услуги и очакват ние 
да им предложим подходящ за техните нужди вариант. 
Затова се стремим да осигурим такава услуга, която да не ги 
ангажира с нейното изпълнение – услугата се изпълнява от 
нас по зададени от клиента параметри“, уточнява експертът.
Спечелването на доверието на клиентите е също важен 
фактор за високото качество на предлаганата услуга. 
Сериозно конкурентно предимство, което в Гопет Транс 
изграждат от години, е именно това доверие и разбирането 

на бизнеса на клиентите, а понякога дори изпреварване на 
техните нужди и решения. Гъвкавостта, бързата реакция, 
предлагането на оптимална цена, значителното скъсяване 
на сроковете за реакция и доставка и задълбоченото 
познание за стоките на клиента и техните специфики – за 
товарене, разтоварване, укрепване на стоката, изисквания 
за транспортните средства, както и предлагането на 
най-подходящото решение, са сред ключовите фактори 
за успеха на Гопет Транс в областта на LTL доставките, 
непрекъснато растящия брой клиенти и постигането на 
високи финансови резултати. И макар че името на Гопет 
Транс често се асоциира с палетни поръчки, групажните 
пратки добиват все по-важно място в портфолиото на 
транспортната компания.

Визията „Балкански групажен коридор“
Гопет Транс извършва LTL доставки във всяка точка на 
България, като предлага и фиксирана цена, която не зависи 
от времето на доставката. Услугата се предлага също за 
Гърция и Румъния по линията София–Атина и София–
Букурещ. „Групажната линия София–Атина до наш склад 
стартира през 2014 г. От тогава вдигнахме постепенно 
обемите от пратки и днес предлагаме ежедневни курсове 
на групажни камиони от София за Атина и обратно“, 
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коментира Милен Барабунов. При първоначалното си 
създаване групажната линия София–Атина обслужва 
пратки по график с два камиона два пъти седмично (в 
понеделник и четвъртък), като капацитетът на камионите 
е запълнен до 20–30 процента. Днес, в рамките на една 
седмица, Гопет Транс изпраща по график между 12 и 15 
камиона само до Атина. Въпреки затворените граници, 
по време на пандемията компанията увеличи броя на 
камионите по трасетата, с което запази честотата на 
доставките си.
От близо година Гопет Транс развива активно и групажната 
линия София–Букурещ, като целта е към нея да се пренесе 
добрият опит, натрупан от гръцката линия. Компанията 
предвижда да обедини всичките си транспортни коридори 
на Балканите, създавайки по този начин свой “Балкански 
групажен коридор”. „Идеята ни е да обединим нашите 
групажни коридори на Балканите, които впоследствие да 
бъдат свързани с наличните ни линии в Западна Европа 
– между България и Италия, както и между Германия, 
Бенелюкс и България. Предстои също така стартиране 
на групажни линии с Турция, Сърбия и други балкански 
дестинации – споделя Милен Барабунов. – Съдейки по 
ръста на пратките, смятаме, че след разширяване на 
мрежата на Балканите, можем да постигнем значителен 
ръст в LTL доставките не само като обем, но и като 
приходи.“ 
Всички пратки за и от Европа минават през логистичния 
склад на Гопет Транс в София, а предлагането на 
конкурентни решения и спечелването на все повече 
клиенти в сектора на онлайн платформите е пътят за 
достигане на поставените цели. 

Сигурност на LTL доставките на Гопет Транс
Гопет Транс подсигурява безопасността на товарите чрез 
проверка на състоянието на стоката в цялата верига 
на доставката. Такава се осигурява първоначално чрез 
складовата система посредством заприходяване на 
стоката при вход в склада чрез бар код четци и проверка 
при изход, чрез сравняване етикетите на стоката с 
въведените в складовата система данни. Следва проверка 
на състоянието на стоките от страна на шофьорите в 
самото превозно средство, както и последващ контрол в 
склада за претоварване. Допълнително се осъществява 
проследяване чрез GPS система, с каквато са оборудвани 
всички камиони на Гопет Транс, както и физически контрол 
по телефона три пъти дневно. От 2020 г. компанията 
работи с нова ERP система, която е специално адаптирана 
към спецификата на бизнеса на Гопет Транс и обединява 
всичките звена на компанията. Очаква се съвсем скоро да 
стане възможно клиентите също да проследяват статуса 
на пратките си чрез онлайн платформи, свързани с ERP 
системата на Гопет Транс. В допълнение, компанията 
разполага със специална регистрация в световна онлайн 
платформа, което позволява 24-часова проследимост на 
камионите както от страна на екипа на Гопет Транс, така и 
от страна на клиента.
„Обръщаме специално внимание и на нашите партньори 

подизпълнители – превозвачи и складове – обяснява 
Милен Барабунов. – Изискваме от тях да отговарят на 
определени критерии и правим одит на годишна база дали 
се спазват правилата за работа на Гопет Транс.“
„Групажният транспорт има ключова роля в логистичния 
бизнес и възможността за доставка на стоки, по-малки 
от комплектните, става все по-интересна за различни 
компании в сектора, които включват LTL услугите в 
портфолиото си. Във висококонкурентната среда, в която 
се развива нашият бизнес, най-важно е коя компания 
ще предложи по-качествено логистично решение при 
оптимална цена и следователно ще спечели доверието 
на клиентите, от една страна, и ще постигне по-добри 
резултати, от друга. Това са и основните цели, които ние 
в Гопет Транс си поставяме“, казва в заключение Милен 
Барабунов.

________________________________

За Гопет Транс
Основана през 1995 г. в София, Гопет Транс стартира 
дейност като спедитор, трансформирайки се впоследствие 
в посока „one stop shop“ доставчик на транспортни и 
логистични услуги. Дейността на компанията е подчинена 
на нейната визия, фокус върху клиента и отдадеността на 
опитния екип от професионалисти.
Днес Гопет Транс е водещ доставчик на транспортни и 
логистични услуги в България и основен регионален играч, 
със силно локално присъствие и активна дейност в Гърция, 
Румъния, Полша, Испания, а от 2020 г. и в Турция. По 
приходи компанията се нарежда на първо място в България 
и в Топ 15 в Румъния. Тя предоставя висококачествени 
услуги на повече от 5000 български и международни 
компании, с различна големина и от различни отрасли. 
Предлага решения за спедиция (автомобилен транспорт) с 
широко покритие в Европа и редовен транспорт към Русия 
и държавите от ОНД, Турция и Близкия изток; интермодален 
транспорт, свързващ Южна и Западна Европа; морски и 
въздушен транспорт с глобален обхват; както и цялостни 
решения за логистика, склад и дистрибуция за България 
и Гърция. Екипът на Гопет Транс наброява около 400 
служители, половината от които в България. Плановете за 
разширяване на компанията са насочени към по-нататъшна 
диверсификация на предлаганите услуги и постигане на по-
голяма гъвкавост чрез непрекъсната дигитализация.
Бизнес философията на мениджмънта на компанията е 
насочена върху предоставяне на решения за подпомагане 
бизнеса на клиентите. Оказвайки подкрепа на клиентите 
и партньорите в тяхното развитие, Гопет Транс постига 
устойчив растеж.

За допълнителна информация:
Виктория Лазова
Content Creator and PR
Email: vlazova@smarkethink.com
Mobile: +359896280488
Smarkethink LTD.
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TEN/747
Интермодален транспорт и мултимодална логистика

СТАНОВИЩЕ 
 

Европейски икономически и социален комитет 
 

Интермодален транспорт и мултимодална логистика —  
взаимодопълняемост между видовете транспорт за 

екологизиране на транспорта

1. Заключения и препоръки

1.1 Дългосрочно и ефективно решение за 
развитието на ефикасен и устойчив мултимодален 
транспорт и логистика може да се постигне единствено 
чрез преодоляване на проблемите, които правят 
мултимодалния транспорт по-скъп, по-бавен и по-малко 
надежден, по-специално в сравнение с едномодалния 
автомобилен транспорт. Такова решение не може да се 
основава на финансово насърчаване или регулаторна 
подкрепа.

1.2 От регулаторна гледна точка подобен подход би 
довел и до ефективно използване на ресурсите, тъй като 
няма да има нужда от специална регулаторна рамка.

1.3 С цел подобрение на мултимодалния 
трафик ЕИСК препоръчва, в допълнение към 
техническите иновации и решаването на проблемите с 
конкурентоспособността, пълно интернализиране на 
външните разходи за всички видове транспорт, за да 
се постигнат еднакви условия на конкуренция. ЕИСК 
призовава за сериозни мерки за защита и/или повторно 
въвеждане на европейска система за превози с единични 
вагони, свързване на стратегическата инфраструктура 
(напр. пристанищата) с железопътни връзки, инвестиции 
в частни странични коловози, ангажиране на големите 
логистични дружества с усилията за преориентиране на 
потоците към други видове транспорт.

1.4 За да се гарантира лоялна конкуренция между 
различните видове транспорт, ЕИСК препоръчва 

социално образцово поведение във всички видове 
транспорт, за да се гарантират висококачествени- 
транспортни услуги, качествени работни места и добри 
социални условия с оглед на постигането на еднакви 
условия на конкуренция за всички участници на пазара.

1.5 Освен допълнителните разходи поради 
претоварване и допълнителните разходи по операциите 
мултимодалният транспорт е изправен понастоящем 
пред редица проблеми като  например дълъг период 
на доставка, сложност, по-висок риск и по-слаба 
надеждност, които затрудняват успешното реализиране 
на мултимодалността.

1.6 Поради това са необходими мерки, които 
да направят мултимодалния товарен транспорт 
конкурентоспособен сам по себе си и да се постигнат 
ефикасни и безпрепятствени потоци от мултимодален 
товарен транспорт на същата цена като при 
едномодалния транспорт. 

1.7 Също така е необходимо железопътният 
транспорт да се адаптира по-добре към контекста на 
отворения пазар и да се отстранят проблемите, породени 
от липсата на точност, надеждност, предвидимост и 
гъвкавост, които оказват отрицателно въздействие върху 
мултимодалните решения, включващи железопътен 
транспорт.
 
1.8 Що се отнася до превоза по вътрешни водни 
пътища, изглежда са необходими подобрения по 
отношение на капацитета за трансграничен- транспорт.
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1.9 Подходящата инфраструктура за терминали е от 
ключово значение за успешната интермодалност. С цел 
ефективност на ресурсите от полза би било също така, 
ако държавите членки се споразумеят да си сътрудничат 
в планирането на инфраструктура за терминали в 
граничните региони. Разстоянието между терминалите 
следва да се адаптира към търсенето, гъстотата на 
мрежата и други местни условия.

1.10 По отношение на публичния дълг ЕИСК 
препоръчва публичните инвестиции в интермодална 
инфраструктура да бъдат освободени от изискванията на 
разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) след 
края на кризата с COVID-19.

1.11 За добре функциониращата мултимодалност 
е важно да бъде съгласувана нормативната уредба, 
например относно боравенето с опасни товари между 
различните видове транспорт, и да бъдат решени 
други регулаторни и практически въпроси, които 
могат да създадат трудности при взаимодействието 
между видовете транспорт или при транспорта между 
държавите членки.

1.12 Много от проблемите, които възпрепятстват 
интермодалния транспорт, биха могли да бъдат решени 
чрез интелигенти цифрови решения, като например 
възможности за локализиране и проследяване и други 
цифрови решения, които улесняват ефективното 
управление на мултимодалните транспортни потоци.

1.13 Регламент (ЕС) 2020/1056 относно електронната 
информация за товарни превози ще улесни от август 
2024 г. обмена на регулаторна информация между 
операторите и органите чрез цифрови платформи и ще 
подобри потока на интермодалния транспорт.

1.14 ЕИСК призовава Европейската комисия 
да разгледа посочените по-горе предложения при 
изготвянето на своя предстоящ преглед на регулаторната 
рамка за интермодален транспорт и да даде възможност 
на мултимодалния транспорт да изиграе своята 
пълноценна роля в транспортната система без специални 
мерки за подкрепа.

2. Контекст на становището

1.1 В съобщението на Европейската комисия 
относно стратегия за устойчива и интелигентна 
мобилност (COM(2020) 789 — стратегията за УИМ) 
се посочва, че за да се подкрепи постигането на 
екологосъобразни товарни операции в Европа, 
съществуващата рамка за интермодален транспорт се 
нуждае от значително обновяване и трябва да бъде 
превърната в ефективен инструмент. Подчертават се 
необходимостта от преглед на регулаторната рамка, 
включително на директивата относно комбинирания 

транспорт (92/106/ЕИО — наричана по-нататък 
„директивата“), и възможността за въвеждане на 
икономически стимули както за операциите, така и за 
инфраструктурата. Стимулите следва да се основават на 
мониторинг на емисиите.

1.2 В основата на стратегията за устойчива и 
интелигентна мобилност е намаляването с 90 % на 
емисиите на парникови газове до 2050 г. Мултимодалният 
транспорт играе важна роля в стратегията, чиято цел е 
да гарантира оптимизирано от гледна точка на околната 
среда взаимодействие между видовете транспорт, 
включително намаляване на превеса на автомобилния 
превоз на товари. 

1.3 В стратегията за УИМ се подчертава и значението 
на мултимодалната логистика, включително в градските 
райони, и се отбелязва необходимостта от ефективно 
планиране с цел избягване на празните курсове, както и 
необходимостта товарните превози да бъдат включени в 
планирането на градската мобилност.

1.4 В стратегията за УИМ се посочва и проблемът 
с недостига на инфраструктура за претоварване, 
включително вътрешни мултимодални терминали, и 
необходимостта от усъвършенстване на технологиите 
за претоварване, включително обмен на данни относно 
мултимодалността, както и системи за интелигентно 
управление на движението при всички видове транспорт. 
Комисията възнамерява да предостави финансиране и да 
адаптира политиките, включително в областта на НИИ, за 
решаването на тези въпроси. Полезни в това отношение 
могат да бъдат и правилата за държавна помощ за 
железопътния транспорт.

1.5 В плана за действие, придружаващ стратегията за 
УИМ, Комисията планира през 2022 г. да направи преглед 
на регулаторната рамка за интермодален транспорт, 
включително на директивата.

1.6 В предложение от 2017 г. (COM (2017) 648) 
Комисията предложи изменения на директивата, в 
които се подчертава необходимостта от по-добро 
координиране между държавите членки по отношение 
на изграждането на интермодални терминали и 
опростяването на различните административните 
процедури, но също така се запазва необходимостта от 
стимулиращ подход, в т.ч специални правила относно 
достъпа до пазара, по-специално по отношение 
на отсечките с автомобилен превоз. По време на 
законодателния процес в предложението бяха направени 
значителни промени и поради това Комисията реши да го 
оттегли.

1.7 Чрез Регламент (ЕС) 1055/2020, който изменя 
Регламент (ЕО) 2009/1072, обаче на държавите членки 
беше предоставена възможността да се отклоняват 
от специалните правила относно достъпа до пазара 
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за отсечки с автомобилен превоз и да прилагат 
обикновените правила за каботажните превози.

3. Общи бележки

3.1 Дългосрочно и ефективно решение за 
развитието на ефикасен и устойчив мултимодален 
транспорт и логистика може да се постигне единствено 
чрез преодоляване на проблемите, които правят 
мултимодалния транспорт по-скъп, по-бавен и по-малко 
надежден, по-специално в сравнение с едномодалния 
автомобилен транспорт. Такова решение не може да се 
основава на финансово насърчаване или регулаторна 
подкрепа.

3.2 Подобен подход би довел също до отпадане 
на сложните правила, които определят комбинирания 
или мултимодалния транспорт, и би гарантирал, че 
операторите имат право на финансова подкрепа или 
на специални правила относно достъпа до пазара. 
Следователно от регулаторна гледна точка подобен 
подход би довел и до ефективно използване на 
ресурсите.

3.3 С цел подобрение на мултимодалния 
трафик ЕИСК препоръчва, в допълнение към 
техническите иновации и решаването на проблемите с 
конкурентоспособността, пълно интернализиране на 
външните разходи за всички видове транспорт, за да 
се постигнат еднакви условия на конкуренция. ЕИСК 
призовава за сериозни мерки за защита и/или повторно 
въвеждане на европейска система за превози с единични 
вагони, свързване на стратегическата инфраструктура 
(напр. пристанищата) с железопътни връзки, инвестиции 
в частни странични коловози, ангажиране на големите 
логистични дружества с усилията за преориентиране на 
потоците към други видове транспорт.

3.4 За да се гарантира лоялна конкуренция между 
различните видове транспорт, ЕИСК препоръчва 
социално образцово поведение във всички видове 
транспорт, за да се гарантират висококачествени 
транспортни услуги, качествени работни места и добри 
социални условия с оглед на постигането на еднакви 
условия на конкуренция за всички участници на пазара.

3.5 ЕИСК подчертава, че квалифицираните и 
мотивираните работници и добрите условия на труд са 
важно предварително условие за успешното развитие 
на мултимодалния транспорт. ЕИСК призовава за 
преразглеждане на правилата за командироване, за 
да се вземе предвид положението на силно мобилния 
персонал в железопътния транспорт. Освен това ЕИСК 
препоръчва опростени, ясни и подлежащи на проверка 
разпоредби и подходяща система за мониторинг на 
съответствието, за да се гарантират справедливи условия 
на труд (обучение, работно време и периоди на почивка, 
езиково равнище, заплащане, здравословни и безопасни 

условия на труд, модерни санитарни съоръжения, 
подходящо настаняване за нощувка и т.н.) за всички 
транспортни работници с цел опазване на здравето им и 
защита на лоялната конкуренция.

3.6 Освен допълнителните разходи поради 
претоварване и допълнителните разходи по операциите 
мултимодалният транспорт е изправен пред редица 
проблеми, като например дълъг период на доставка, 
сложност, по-висок риск и по-слаба надеждност, 
които затрудняват успешното реализиране на 
мултимодалността.

3.7 Неотдавнашно проучване1 показва 
значителна разлика в разходите между едномодалните 
(само автомобилни) и интермодалните решения. 
Допълнителните разходи се дължат на допълнителната 
работа, свързана с организирането на мултимодален 
транспорт (50—100 евро на превоз), по-дългите 
транзитни времена (от 4 до 120 часа) със средна 
продължителност 25 часа, което води до допълнителен 
разход от 75—100 евро на превоз, и липса на 
хармонизирана документна процедура, която причинява 
загуба от 5-150 евро на превоз.

3.8 Въпреки това в проучването се стига до 
заключението, че може да се установи праг на 
рентабилност по отношение на дългите разстояния, и 
се посочват, без да се отчитат мерките за подкрепа — 
595 км за железопътен/автомобилен транспорт, 266 км 
за транспорт по вътрешните водни пътища/автомобилен 
транспорт и 736 км за морски превоз на къси разстояния/
автомобилен транспорт. 

3.9 По-специално в прочуването се изразява 
съжаление във връзка с честата липса на съоръжения 
за локализиране и проследяване и невъзможността за 
използване на документи в електронен формат.

3.10 Оценка на въздействието на законодателното 
предложение от 2017 г. относно директивата показва 
общи допълнителни разходи за решенията за 
интермодален транспорт в размер на почти 60 %, 
дължащи се основно на изпълнението, закъсненията, 
разходите по операциите и т.н.2

3.11 Очевидно е, че трябва да се предприемат мерки, 
които да направят мултимодалния товарен транспорт 
конкурентоспособен сам по себе си, да намерят решение 
на посочените по-горе проблеми и да осигурят ефикасни 
и безпрепятствени потоци от мултимодален товарен 
транспорт на същата цена като едномодалния транспорт. 

1   TRT (2017 г.) — Събиране на допълнителни данни 
относно комбинирания транспорт в ЕС — окончателен 
доклад.

2   Работен документ на службите на Комисията, Оценка на 
въздействието SWD(2017) 362.
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3.12 В този контекст също така може да се посочи, че 
е необходимо железопътният транспорт да се адаптира 
по-добре към контекста на отворения пазар и да се 
отстранят проблемите, породени от липсата на точност, 
надеждност, предвидимост и гъвкавост, които очевидно 
оказват отрицателно въздействие върху мултимодалните 
решения с участие на железопътен транспорт. 

3.13 Що се отнася до превоза по вътрешни водни 
пътища, изглежда са необходими подобрения по 
отношение на капацитета за трансграничен транспорт.

3.14 Участъците с недостатъчен капацитет поради 
липсата на капацитет в мултимодалните терминали 
и логистичните центрове създават допълнителни 
проблеми. Съгласно работния документ на службите на 
Комисията, придружаващ стратегията за УИМ3, разстояния 
над 300 км между терминалите, каквито има например 
във Финландия и отчасти в Швеция, са твърде дълги, тъй 
като ограничават възможността за къси шосейни отсечки 
от около 150 км. Въпреки че се признава жизненоважното 
значение на подходящия капацитет на терминалите, по-
специално по коридорите на основната мрежа на TEN-T, 
все пак трябва да се има предвид, че разстоянието между 
терминалите трябва да бъде обвързано също с обемите 
на транспорта в даден регион и с гъстотата на мрежата, 
която варира в различните части на Европа.

3.15 Координацията между съседните държави 
членки при планирането на терминали в граничните 
региони, от друга страна, е от съществено значение по 
отношение на ефективността на ресурсите.

3.16 В този контекст трябва да се спомене, че 
в неотдавнашно проучване4, в което се анализират 
последиците от ограниченията за каботаж в отсечките 
с автомобилен превоз при комбинирания транспорт, се 
стига до заключението, че използването на „комбиниран 
каботаж“ е сравнително често заради проблеми с 
наличието и гъвкавостта на шофьорите  и разликите в 
равнището на разходите и че следователно подобни 
ограничения могат да предизвикат непосредствено 
отрицателно въздействие по отношение на засегнатите 
лица, включително обратно пренасочване към 
едномодален автомобилен транспорт и намаляване на 
товарните железопътни услуги, докато в дългосрочен 
план операторите на терминали считат, че подобрената 
продуктивност на терминалите и подобрените услуги 
биха компенсирали възможните увеличения на 
транспортните разходи. 

3.17 Също така е важно да се разгледа 

3   Работен документ на службите на Комисията 
SWD(2020) 331, придружаващ стратегията за УИМ. 

4   Пакет за мобилност I — Събиране на данни и анализ на 
въздействието на ограниченията за каботаж в отсечките 
с автомобилен превоз при комбиниран транспорт, TRT 
Transporti e Territorio SRL.

съгласуваността на нормативната уредба, например 
относно боравенето с опасни товари между различните 
видове транспорт, и да бъдат решени други регулаторни и 
практически въпроси, които могат да създадат трудности 
при взаимодействието между видовете транспорт или 
при транспорта между държавите членки.

3.18 Много от посочените по-горе проблеми могат 
да бъдат решени чрез интелигенти цифрови решения. 
Примери за това са възможностите за локализиране и 
проследяване и други цифрови решения, които улесняват 
ефективното управление на мултимодалните транспортни 
потоци.

3.19 Регламент (ЕС 2020/1056) относно електронната 
информация за товарни превози ще улесни от август 
2024 г. обмена на регулаторна информация между 
операторите и органите чрез цифрови платформи и 
ще реши поне част от описания по-горе проблем със 
стандартната документация и електронния обмен на 
документи. 

3.20 Следователно изглежда има възможности за 
решаване на по-голяма част от изложените по-горе 
проблеми, които затрудняват подема на мултимодалния 
товарен транспорт.

3.21 За да се случи това обаче, трябва да се осигури 
подходяща инфраструктура за терминали. С цел 
ефективност на ресурсите от полза би било също така, 
ако държавите членки се споразумеят да си сътрудничат 
в планирането на инфраструктура за терминали в 
граничните региони.

3.22 По отношение на публичния дълг ЕИСК 
препоръчва публичните инвестиции в мултимодална 
инфраструктура да бъдат освободени от изискванията на 
разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) след 
края на кризата с COVID-19.

3.23 Както вече беше посочено, необходимо е 
поведение, ориентирано в по-голяма степен към пазара, 
по-специално от страна на железопътния превоз и 
превоза по вътрешни водни пътища.

3.24 Ако се намери адекватно решение на посочените 
по-горе проблеми, мултимодалният транспорт ще може 
да изиграе своята пълноценна роля в транспортната 
система без специални мерки за подкрепа.

Брюксел, 7 юли 2021 г.

Christa Schweng,
председател на Европейския икономически и социален 
комитет
_____________
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Базиран в град 
Мо през 1936г., 
Frisquet SA е 
семеен бизнес, 
който проектира 
и произвежда 
газови котли. 
Днес тя е 
единствената 
френска 
компания в 
областта със 
100% френска 
собственост, 
което й осигурява 
икономическа 
независимост при 
индустриалния 
си избор и място 
на националния 
пазар. Производството й се извършва изцяло във Франция, 
а ноу-хауто на компанията се предава от поколение на 
поколение. Медните газови котли FRISQUET ще ви донесат 
уют и спокойствие, предоставени в стилен дизайн. Те 
осигуряват гарантирано дълголетие, като същевременно Ви 
помагат да пестите енергия. Тяхната ексклузивна технология 
включва: 
• Оптимизирано нагревателно тяло, изцяло от мед, чрез 

което гарантират качество и дълготрайност. Средната 
продължителност на живота на котлите Frisquet e над 40 
години.
• Модулираща горелка FLATFIRE® с оптимизирано горене от 
0 до максимална мощност, постоянен контрол на сместа CO/
CO2, благодарение на които котлите са с най-ниски емисии на 
пазара и стабилна ефективност до 109%.
• Тръбният меден топлообменник / медна серпентина 
за битова гореща вода е с голямо проходно сечение и 
така обменът на цялата енергия на горелката е по-добре 
канализиран. Това предотвратява всякаква опасност от 
замърсяване, задръстване, корозия и котлен камък. 
• Опростен и ефективен климатичен контрол ECO RADIO 
SYSTEM VISIO®, доставян стандартно с всички котли, който 
дава възможност за многозонов контрол за регулиране на 
комфорта зона по зона и дава допълнителни икономии. 
• Приложение за управление на котела Frisquet 
Сonnect, което осигурява лесно управление на настройките и 
програмите на котела от вашия телефон или компютър.  
Обменните повърхности са гладки, с големи размери, а 
тези, които са в контакт с пламъка или изгорелите газове, се 
охлаждат с вода. По този начин се оптимизира топлообменът 
и се премахва локалното прегряване поради мощността на 
горелката. Металът работи при ниска температура, гарантция 
за дълголетие и здравина. Котлите се тестват индивидуално в 
реални работни условия на тестови стендове. 

За повече информация посетете www.mega-term.bg. 

Вече и в България – Газови котли от мед на Frisquet



ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
КОМПЛЕКСНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ

СКЛАДОВА ТЕХНИКА

1619 София, бул. „Цар Борис III“ №370, 
+359 2 957 00 35, +359 878 33 22 11, 

offi  ce@gothi-bg.com, www.gothi-bg.com

Готи ПЕТРУНОВ ООД - Официален представител на Jungheinrich и Hubtex за България, 
Албания и Косово. Официален вносител на марките Genkingen, Carer и Terberg.

Производство на 
приложнопроектирани 

индустриални кари - 
повдигачи и 

специализирани 
съоръжения за работа 

с едрогабаритни и 
обемисти товари.

Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България
ул. Източна Тангента 161, София, тел.: (02) 40 24 937, факс: (02) 40 24 988, www.orbico.bg

СЕРИЯ ГРЕСИ 
SHELL GADUS
n Греси за различни приложения

n Марка, на която можете да се доверите

n Надеждна защита за транспортни средства и 
индустриално оборудване

n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.
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Разговор с г-н 
Валери Петрунов –  
Оперативен 
директор на „Готи 
Петрунов“ ООД, 
представител 
на компанията 
Юнгхайнрих за 
България, Албания 
и Косово


