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Обичаме предизвикателствата
Разговор с г-н Емил Николов изпълнителн директор на „АК Електрик“ АД гр. Радомир и 
„АК Пластроник“ АД  гр. Велико Търново  

-  Как свързахте професионалният си път с AQ GROUP AB 
(Швеция) и как се разви той?
 Започнах професионалното си развитие през 2000 
година в предприятието „Електрик“ АД гр. Радомир, като 
маркетинг специалист. През 2002 година осъществихме 
първият  контакт с AQ Group АВ. Последва една година 
преговори за кооперирано и съвместно сътрудничество 
в производството и развитието. През 2004 година беше 
регистриран  „АК Електрик“ като юридическа единица, 
като фирма, неотменна част от процеса на вливане и 
преустройство между „Електрик“ и „АК Електрик“. След 
изкупуване на акциите от AQ Group станах изпълнителен 
директор на „AК Електрик“ АД.  От 2002 година до сега 
работя като ръководител на AQ Electric и съм съпричстен 
към целия процес на развитие и израстване на 
предприятието. Тук съм от началото на трудовият ми стаж. 
В трудовата книжка имам само Електрик. Не знам дали е за 
хубаво или лошо, но тази кооперация с мултинационална 
група, която е сред лидерите на световния пазар,  е 
чисто предизвикателство.   Двайсет години съм на една и 
съща длъжност – изпълнтелен директор и всяка година 
върша различни неща, колкото и да звучи странно. След 
като се развива  една организация,  самата позиция, 
Изпълнителен директор се изменя, съгласно развитието 
на организацията. Тя е един вид жив организъм, така че, 
когато стартирахме през 2003 година с 30 човека, моята 
длъжност и моите ангажименти бяха други. Длъжността ми 
беше също Изпълнителен директор, но отговорностите и 
оперативната ми работа беше съвсем друга, а именно, как 
да запазим този млад организъм, как да се стабилизира, 
да стъпи на една по здрава основа, за да обслужва все по-
големи и по-взискателни клиенти.  Сега вече сме близо 800 
човека с голям интерес от страна на големи клиенти. Вече 
дори сме започнали и аутсорстване на бизнес. През 2016 
година, преди пет години, изнесохме нашето  производство 
на пластмасови изделия  в гр. Велико Търново, в „АК 
Пластроник“ АД . Сега вече аутсорсваме обработка на 
неръждавейка в гр. Кюстендил. Там развиваме следващата 
наша индустриална единица, която ще бъде насочена 
предимно в обработка на неръждаема стомана най-вече 
за нуждите на здравеопазването. Така че „Електрик“ 
гр. Радомир, от фирма, която трябваше да се бори за 
оцеляване и запазване на работната ръка, на специалистите 
си, в момента е център, който генерира ноу хау и бизнес 
предизвикателства. Продължаваме да развиваме 
„Електрик“ гр. Радомир като център, който ще акомулира 
бизнес, който ще развива високи технологии и процеси 
и ще дава адекватни восоко-технологични продукти на 
своите клиенти.
- С какви хора успяхте да постигнете този успех?
 Предимно с българи. Структурата на човешкият ни 

ресурс е 45% – 55 % мъже – жени.  Разбира се, в нашата 
организация все по-често се появяват и служители чужди 
граждани. При нас има служители от Белгия, от Сърбия, от 
Северна Македония и др.. Сега водими преговори за внос 
на заварчици, шлосери, строители, които ще бъдат от други 
държави, трети страни на базата на това, че имаме глад на 
човешки ресурс в момента. От една страна е хубаво, че има 
гарантиран интерес към нашите услуги и продукти, но от 
друга страна пък не е добре, защото не можем да отговорим 
с нужния ресурс на момента към нуждите на бизнеса. 
- Къде е проблемът според Вас?

Емил Николов е на 48 години. Завършил е Техническа професионална 
гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир със специалност от 
направление - „Електротехника и енергетика“ . След това завършва 
Стопанският факултет на ТУ София, специалност „Стопанско упра-
вление“, както и „Индустриален мениджмънт“.  Специализира право 
на Европейския съюз в СУ „Св. Климент Охридски“.  Специализира и в 
Stockholm School of Economics  (SSE). Прoфесионалните си умения обога-
тява с много други курсове и обучения. Процесите на обучение при него 
са непрекъснати. Според него, човек постоянно трябва да се усъвършен-
ства и да следи за промените и новостите в индустрията. Женен с две 
деца -  син и дъщеря. 
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всяка една година имаме заложена  сума, която реално  
губим  всяка година, защото инвестираме в ресурси, като 
няма гаранция, че те ще бъдат използвани. Например: 
организираме курсове за обучение на заварчици, от които 
курсове ние ползваме не повече от 30-40% от завършилите, 
а останалите отиват на свободния пазар в региона. Ние 
обучаваме специалисти и от тях ползваме не повече от 
50% и така е с всеки един ресурс, който организираме. 
За нашите, така наречени, конкуренти това са хвърлени 
пари на вятъра. Инвестираме в ресурс, който реално не 
ползваме и не можем да гарантираме бъдещо ползване, 
но в крайна сметка аз съм се убедил, че тази формула е 
успешна и работи. Краткосрочно е загуба, но в дългосрочен 
аспект е голям плюс. Инвестицията в човешкия ресурс 
винаги ни се е отплащала дългосрочно. Винаги в близък 
план изглежда губещо и много жалко когато загубиш добър 
специалист, добър мениджър, добър оператор на машина. 
Първоначалният ефект е много лош, но за нас е много важно 
този човек, ако е решил да напуска да си тръгне с добро 
чувство и с добри спомени от нашата фирма, отколкото да 
напусне организацията ни с някакво негативно впечатление, 
което да бъде споделено извън фирмата, което не е добре. 

- Какво мислите за шведският  икономическия  модел?  
Може ли да се прилага локално или работи само 
глобално?
 Според мен, водещото е народопсихологията и културата 
на шведите. Този модел е много уважаван от мен. Той е 
работещ не само като иконмика, като индустрия, но и като 
социална организация.  Така наречената устойчива среда 
на развитие се базира не само на грижата за околна среда, 
а и на грижата за всички заинтересовани страни.  Няма 
как една организация да е устойчива, ако не балансираме 
всички заинтересовани страни,  така че, тази организация 
да се движи баласирано от всичките тези заинтересовани 
страни. Кои са заинтересованите страни? Това са хората, 
които се грижат за опазването на околната среда,  за 
условията на труд, за общината, за областта, за държавата. 
Заинтересовани страни са също работници, служители, 
доставчици, средата на доставки, след това клиенти, след 
това социалната политика, не само вътрешна, а и външна. 
Всички тези заинтересовани страни трябва да бъдат 
адекватно развивани във времето, така че винаги да има 
устойчиво развитие и на твоята организация,  базирано на 

 Никога не съм обвинявал никого. Според мен, най-
хубавото нещо на човешкият ген е, че всеки човек 
е персонално развит и той има индивидуални 
характеристики, което го прави уникален. Въпрос на 
мениджмънт е, как ще се подходи към всеки един човек.  
Не може да направим всички служители и работници по 
калъп и да бъдат управлявани с една и съща команда, по 
един и същи начин и да очакваме един и същи резултат от 
всички.  Това е абсурд. Трябва да има индивидуален подход 
към всеки, трябва да има човешки ресурс развит на всички 
нива с нужните квалификации. Разбира се, всеки мениджър 
иска високо образовани и интелигентни хора на своите 
позиции, и да постига лесно поставените задачи. Такъв 
идеален живот все още не съм срещнал, но се надявам 
някой ден да го видя. Не знам как ще се реши този проблем 
в крайна сметка, но ние сме свикнали да ни е трудно.

- Как Ви се отрази кризата предизивикана от Ковид 19?
 От 20 години ние имаме постоянен ръст на фирмата, дори 
миналата година, като година на криза базирана на Ковид 
19. Реално ние имаме нисък обем на ръст - около 3 %.  Не 
е добре, че ръстът е малък, но пък печалбата ни има ръст.  
Ние имаме по-малък обем, но  по-голяма печалба в случая, 
така че в бъдеще ще имаме по-голям бюджет за инвестици, 
за развитие на нашата организация, така, че да можем да 
посрещнем новите времена и новите предизвикателства. 
Няма да сме с празни джобове, а ще имаме възможност за 
инвестиции било то в хора, в машини, в инфраструктура 
или в каквото е нужно.

- Как с по-нисък ръст в производството се постига по-
голяма печалба ?
 С оптимизация на организацията. Моята стратегия на 
мениджмънт е - винаги да имаме един заделен бюджет 
за преподсигуряване на ресурса. Какво значи това? Ние 
винаги гледаме напред с перспектива за ръст, който ръст 
се гарантира с ресурс, който ресурс не се гради за кратко 
време. Нашият ресурс като оператори, дори заварчици, да 
не говорим за мениджърския състав се гради от половин 
година нагоре. Така че, ако сме планирали за 2022 година, 
минимум 10 % ръст, ние трябва да подсигурим година 
преди това ресурса за този ръст. Така че, ние трябва да 
имаме всички специалисти подготвени да поемат 10% 
ръст през следващата година, така че ние в бюджета за 
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всички заинтересовани страни.
 Ако се върнем на шведския модел това е хубавото в 
Швеция, че моделът е много добре балансиран. Шведите 
имат много добре организирана законова уредба, 
каквато и ние имаме. Разликата е, че за тях законът е 
действително закон - нямат право на нарушение и всяко 
едно отклонение генетично е неприемливо. Докато при 
нас всяко едно закононарушение чисто генетично се 
опитва да бъде провокирано по някакъв начин, което 
не е само лошо за нашия случай, но е и хубаво защото 
тук ни дава допълнителна креативност, която реално в 
швидския модел отсъства. Този модел е много социален, 
базиран на екстремно и много бързо развитие.  Не 
зная, дали не се дължи на тяхната народопсихология за 
постоянно състезание с техните съседи в Европа -  да бъдат 
лидери, да бъдат най-добре организирани и поставени на 
икономическата карта на света. Ние харесваме този модел. 
Ние се стремим да напаснем този модел, до колкото е 
възможно най-близко до позволеното, което реално нашият 
народ и нашите служтели може да възприемат, защото едно 
към едно в никакъв случай не може да бъде наложен. 
 В локален мащаб  у нас в някаква степен е приложим, 
но ако бъде пречупен през нашата народопсихология,  
през особеностите на нашият  бит, начин на мислене 
и особености. Със сигурност, много неща шведите не 
разбират, доколкото имам приятели, много им е трудно да 
разберат някои поведенчески дейности от наша страна. 
Така, и от българска страна е много трудно да възприемем 
някои отношения,  някои действия и разбирания  на наште 
партньори шведите. Лично за мен това е предизвикателство 
и много интересна тема за анализ и възможност за развитие 
на чисто професионално, не чисто като мениджър, а чисто 
като индивидуален подход към нашата организация.  
Реално тя си е българска организация. 

- AQ Group е една сравнително нова компания, основана 
е през 1994 година. Как възниква и защо? Разкажете ни 
малко за нея? 
 През 1994 година АВВ приема политика за аутсорсване 
на бизнеси и решават, което е разумно и разбира се е 
много правилно за времето си, че трябва да се фокусират 
върху техните ключови процеси и най-вече върху техните 
пазари. А  производствените  процеси, които са по-скоро 
стандартни, които са с ниска принадена стойност,  да 
бъдат възложени на подизпълнители -  и в това няма 
нищо криво. Когато има една организация и тя може да 
се развива и фокусира върху по-високо технологични и 
по-високо платени процеси и те са добри в това нещо, защо 
трябва да губят ресурс и енергия в това да се занимават 
с неща, които могат да се правят от други фирми и от 
други поддоставчици, да им се даде възможност и на тях 
да навлязат на индустриалната карта и да започнат  да 
развиват своите способности самостоятелно, а пък АВВ да 
се средоточи върху високите технологии и да се развива. 
Ако времето и ресурсите на една огромна компания, като 
АВВ са ангажирани с елементарни процеси, няма как 
да бъде извървян този път, така че част от стъпките на 
развитие е да аутсорсват бизнеса.
През 1994 г.  Клас Мелгрен и ПиО Андерсен се събират 
и създават AQ Group. Клас Мелгрен се ангажира с една 
фабрика за индуктивни компоненти, производство на 
трансформатори, а ПиО Андерсен поема една фабрика за 
производство на пластмасови детайли. 

- Каква е фирмената Ви стратегия и кои са Вашите 
основни клиенти?
 Стратегията ни на групово ниво е да следваме нашите 
клиенти, които имат световен отпечатък върху индустрията. 
Ние обхващаме индустрии като  автомобилостроене: 
Волво, Скания, МАН, здравеопазване: Дженерал електрик 
и други, телекомуникации: Ериксон, обща автоматизация: 
АВВ, Шнайдер, пак Дженерал електрик, Алфа Лавал, 
хранително-вкусова промишленост: Тетра Пак. Работим 
с топ компаниите във всички тези индустрии, които имат 
световен отпечатък. Техният пазар  и доставки  са във 
всяка точка на света. Нашата философия на групово ниво 
е, че трябва да следваме тези компании. Затова като група 
сме около 40 фирми, които са разпръснати по целия свят. 
Основната сила и мощ е в Европа. Като брой компании най-
много са концентрирани в Швеция, а като брой служители 
най-много са в България.  Това беше и една моя малка мечта 
да направим България най-голяма единица в групата, и 
разбира се, България е първата единица като аутсорсинг. 
Групата е създадена в Швеция, но първата придобита 
компания извън Швеция е в България – „Магнит“ АД гр. 
Годеч през 1996 година. В Швеция има много филиали на 
AQ GROUP AB, но те са с по-малко хора. В България имаме 
малко фирми, но са с повече хора, в тези фирми работят 
около 1500 човека. Мога да кажа, че „АК Електрик“ е 
най-голямата за момента в групата като брой хора и обем 
продукция. 
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 Ние работим в сферата на „Бизнес за Бизнеса“ ( В2В ). 
Нашият продукт е ефективен процес. Ние даваме на 
нашите клиенти ефективен процес със световно качество. 
На пазара не предлагаме крайни продукти - готови 
изделия, и това е стратегия на цялата група. Ние сме 
субконтрактори, поддоставчици, бизнес за бизнеса и 
тайната е, че нашата сила, нашата мощ е в процесите. 
Ние сме добри в създаването на ефективни процеси. 
Благодарение на опита, който сме натрупали заедно с 
нашите клиенти, които са в различни  индустрии, ние 
съумяваме да им даваме добри идеи за техните продукти, 
така че, те да могат да се развиват допълнително, чрез 
нашите умения и възможности да създават по-добри, по-
ефективни техни продукти. Работата на нашите клиенти 
е да си управляват пазарите и чрез нас  да усвояват по- 
добри пазарни ниши на световно ниво.

- По-голяма част от вашите клиенти имат филиали у нас 
като например Шнайдер АВВ, доставяте ли директно 
на тях или продукцията Ви минава през централизиран 
склад?
 Ние доставям директно на тях, те не могат да доставят 
директно на нас. Това се базира на различната организация 
на работа. Защото филиалите на тези компании са два 
вида -  специално за тези две компании. Те имат две части: 
едната е търговска, която се занимава с продажбите и 
производствена, която няма право да продава, а само да 
произвежда. Ние доставяме на частта, която произвежда, 
ние сме техен поддоставчик, но купуваме от частта, която 
може да продава. Въпрос на организация е, ние сме 
друг тип организация – самостоятелна единица. Те имат 
краен продукт, нашият краен продукт са процесите. Ние 
сме свободни да сключваме договори с нашите клиенти, 
ние можем да продаваме директно, не е необходимо да 
минавами през някакъв търговски център, както те го 
наричат. 

- От къде се снабдявате с материали и суровини?
 Съгласно клиентската спецификация и нашата развита 
мрежа от доставчици сe снабдяваме с материали от цял 
свят, в това число и от България. Основната ни цел е да 
развиваме и да рабтим с местни доставчици. Това не е 
лесна задача, но ние сме свикнали с трудностите. Обичаме 
предизвикателствата. Обичаме да ни е трудно и може би 
това е тайната на нашия успех. 

- Кои са по атрактивните и иновативни изделия, които 
произвеждате?
  Ние постоянно работиме по усъвършенстване на 
процесите, по въвеждане на нови технологии, но не и по 
усъвършенстване на самите изделия. Нямаме продукти, 
които ние да разработваме. Ние обикновено участваме 
при разработката и развитието на изделието на клиента, 
но в никакъв случай не развиваме собствени продукти. 
Насоката ни е към усъвършенстване и развитие най-вече е 

за изграждане на ефективни процеси , които да гарантират 
световно качество, за да можем да подпомагаме нашите 
клиенти за по-голям пазарен дял. Фактически, ние, ако 
дадем добра цена и добро качество на нашия клиент, той 
има по-добра позиция на пазара. Аз гледам на нашите 
клиенти най-вече като на партньори, а не като на чисти 
клиенти, които са дошли да купят нещо и повече да не ги 
виждаме. Напротив, искаме  нашите клиенти да са нашата 
реклама, да са нашата добра рефлекция на нашата работа. 
Ние искаме да развиваме нашите клиенти, ние искаме 
нашите клиенти да са щастливи с нас и да израстват с нас. 

- Как виждате бъдещето на компанията?  Вие горе-долу 
го очертахте, сега може да го обощите за читателите 
ни?
 Нашият хоризонт е безкраен. Нашата организация и 
мениджмънт работи по дългосрочна програма за развитие 
на организацията, която самостоятелно може да се развива 
и да бъде полезна за обществото и служителите ни. Ние 
не работима за един клиент, за един продукт, за едно 
изделие - ние работим за развитие на нашите процеси. 
Нашата стратегия се базира на груповата организация, 
която е за ускорено навлизане на Световния пазар.  Тази 
стратегия може да съществува докато има индустрия. 
Нашата идея е да имаме устойчива организация, която да 
следва устойчивите тенденции на развитие и да следваме 
нашите основни клиенти, които са лидерите на пазара. Така 
че, нашата организация, нашата стратегия е, да работим 
и да служим на нуждите на Световния пазар чрез нашите 
основни клиенти. Фактически, на световната сцена. Нямаме 
точно фиксиран времеви интервал. Нашата основна цел 
е да използваме времето, което имаме за развитие, за 
постигане на по-високо технологично и организационно 
ниво. 



 

09
/2

02
1

8 ИНТЕРВЮ

Тук сме, за да останем
Разговор с г-н Дамян Атанасов - мениджър международни клиенти 
в „АДН инструменти и аксесоари“ ЕООД

- Как решихте да се заемете с продажбите на продуктите на 
JCB?
Като цяло случайно. Трябваше някой да се заеме с тази 
задача и аз се оказах в нужното време на нужното място, като 
амбициозен и мотивиран млад човек с енергия, който разполага 
с необходимото време, реших да се заема с този проект. Самата 
идея дойде от наш партньор. В началото, докато разбера как 
се случват нещата, буквална превеждах, докато се стигна до 
момента, в който трябваше да се заема с реализацията на този 
проект.  Като резултат, придобихме ексклузивните права за 
Балканския полуостров за продажбата на електроинструментите 
JCB. Правата ги получи нашата фирма „АДН инструменти 
и аксесоари“ ЕООД. Ние сме ексклузивен представител за 
България, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Босна и сме 
част от международната структура на JCB. В момента, реално се 
занимавам с търговският отдел на фирмата.

- Колко души работят във фирмата? 
В момента, екипът ни се състои от десет човека. Аз се занимавам 
с търговската част, маркетинга и съм мениджър международни 
клиенти. Имам колега и партньор в бизнеса, който се занимава 
с оперативната дейност и финансите, оперативен и финансов 
мениджър. Имаме и надзор на инвеститора, който ни наглежда 
да не допуснем някоя грешка, защото все пак екипът ни се 
състои от млади хора.
- Разкажете ни малко за компанията JCB и Вашата компания.  
 JCB е голяма международна компания, която е сред пионерите 
в производството на тежката механизация - предлага най-висок 
клас машини в света. От компанията, в един момент решават, 
че това качество, което предлагат, трябва да бъде достъпно за 
повече хора и започват да създават други продуктови линии. 
Първото разделяне е между тежката механизация и агро 
механизацията, оттам  започват  и по-малките разделения: 
инструменти и аксесоари, облекла, обувки, скелета, стълби, 
батерии, електрически крушки. 
Компанията ни „АДН инструменти и аксесоари“ ЕООД стартира 
дейността си преди две години през 2019 г., когато стартира 
и целият този проект. Цялата група, част от която е и нашата 
фирма стартира през 1994 г. Тогава започва дейността си със 
строителство и металообработка, а в международен мащаб, това 
е първият ни проект, който стартираме.  JCB е семейна компаня, 
която през 1954 г. започва дейността си. На ръководсвото много 
му допадна факта, че и ние сме семейна компания, която е 
собственост на моят баща, а аз и колегата ми сме хората, които 
се опитваме да разгърнем потенциала на този проект. 
Ние сме самостоятелна компания „АДН инструменти и 
аксесоари“ ЕООД, която се занимава с дистрибуцията на 
електроинструменти, ръчни инструменти, аксесоари, стълби, 
скелета, батерии и още продукти с марката JCB Power Tools. 
Тежката техника в България се предлага от „СИ ЕМ ЕЛ България“ 

АД, която също е част от групата на JCB и те държат правата 
за тежката механизация у нас. Ние държим правата за всичко, 
което не е тежка механизация и не е агро мехонизация. Всяко 
нещо, което е брандирано JCB и не е багер, телескопичен 
товарач, фреза и т.н. е при нас.

- Кои са по-атрактивните продукти, които предлагате на 
нашия пазар?
При електроинструментите няма голям скок в технологиите. 
Не е измислено нещо, ново и иновативно за момента. 
Използват се стари технологии, на които се правят подобрения, 
перфекционализират се.  Дори и безчетковият мотор вече не е 
толкова нова технология. Инструментите с безчеткови мотори, 

Дамян Атанасов е на 25 години. Учи в  Първа частна математическа 
гимназия, след което продължава образаванието си в Международна 
гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”. Завършва Финансов мениджмънт 
и маркетинг във Висше училище по застраховане и финанси ( ВУЗФ ). 
Интересът му към тази материя се дължи на факта, че преподавате-
лите там са професионалисти и най-важното с богат практически 
опит. Завършва и магистратура в областта на онлайн маркетинг и 
продажби. Професионалният му опит  е  в областта на продажбите 
предимно на услуги и по-малко на продукти.  Около пет години се е 
занимавал със застраховане, бил е мениджър корпоративни клиенти 
в застрахователен брокер Кортиер ЕООД. Занимавал се е за кратко и 
с търговия с недвижими имоти и кредитно консултиране, както и с 
продажба на акции и облигации. Последния проект, в който се включва 
е този на компанията „АДН инструменти и аксесоари“ ЕООД за 
дистрибуция на електроинструменти, ръчни инструменти, аксесоари, 
стълби, скелета и батерии на английския бранд JCB.
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Високият клас електроинструменти реално се използват за 
осигуряване на препитанието на хората, които работят с тях. В 
повечето случаи, когато се повреди даден инструмент и се занесе 
на ремонт, какво прави работника през времето, в което той 
се ремонтира – седи си в къщи или си купува нов инструмент. 
При нас, когато се повреди инструмент, клиентът идва при нас, 
оставя повредения инструмент и му даваме нов. Дефектиралият 
инструмент  изпращаме  там,където е изработен - в Англия. 
Производителят  го ремонтира, а ние даваме на клиента чисто 
нов инструмент, за да може да си продължи работата.

- Имате ли сервиз в България?
За сега нямаме инструменти, които да са в извън гаранционен 
срок. Има машини с четкови двигатели, големи машини, които се 
нуждаят от поддръжка и за тях ползваме три сервиза, в София, 
Бургас и Русе.  
Считам, че майстори, които използват професионални 
инструменти, не бива да бъдат лишавани от тях за повече от 
няколко часа. Стараем се да минимизираме времето, в което 
работниците не разполагат с инструмент.

- Как са позиционирани ценово Вашите инструменти на 
пазара и как се приемат от клиентите? 
Ценово, нашите продукти са във високият клас. Говорим за  клас  
инструменти като Бош, Макита и др.. Говорим за най-високият им 
клас. Има голяма разлика в професионалните инструменти между 
евтините професионални и скъпите професионални. Ние не 
разполагаме с много голяма гама инструменти, но те са в скалата 
на скъпите професионлни инструменти. Естествено има и други 
брандове като Хилти, Фестуул и подобни, чиито цени са два пъти 
по-високи от нашите. Наши служители, а и клиенти, които ползват 

които ние предлагаме са доста атрактивни и конкурентни, 
благодарение на минималните пластмасови елементи и 
професионалната гаранция. Най- иновативният продукт, който 
предлагаме в момента е телескопичната стълба.  В момента 
не са много популярни на пазара, но все повече навлизат. 
Телескопичната стълба от 0.90 м. може да се разпъне до 3,80 
м.. Това е най-новият продукт на JCB към момента. Продуктът 
е с много добър дизайн, здрав е и е лесно преносим. Стълбите 
на JCB са по-здрави от съществуващите, не се огъват, ако ги 
поставят неправилно или под грешен ъгъл. Има по-широки 
стъпала и индикатор за безопасен ъгъл на поставяне. 

- Каква е тайната на успеха на инструментите на JCB според 
Вас? 
JCB вече са започнали да усъвършенстват тази продуктова 
линия. Всяко нещо, което клиент е споделил, че не намира 
в инструмента, го подаваме като информация към JCB и 
забелязвам, че те реално се вслушват в нашите предложения 
и препоръки. Постоянно се добавят нови функции към 
инструментите. Това е една много динамично развиваща се 
дивизия на компанията JCB, която много държи на обратната 
връзка. Затова и ние много държим на обратната връзка 
с нашите клиенти. JCB се гордеят с факта, че използват 
минимално количиство пластмаси в техните инструменти, 
голяма част от компонентите им се изработват от метал, което е 
предпоставка за високото им качество. Важното за JCB е всеки 
възел да е максимално издържлив. Също така, много се радвам, 
че имаме и професионална гаранция. Нещо, което почти 
отсъства на пазара. 

- Какво означава професионална гаранция? 
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цялата гама са много доволни. Имаме много клиенти, които 
използват само JCB и чакат да им се износят наличните, тези 
които вече имат, за да си вземат от нашите инструменти. Доволни 
са от тях и сравнявайки ги с тези, които притежават преди да 
се появим ние на пазара означава, че или не е толкова голяма 
разликата, или няма никаква разлика между инструментите на 
JCB и другите големи и скъпи брандове. Нашите инструменти са 
на нивото на много скъпите професионални инструменти. Все 
пак нямамаше да се захвана с този проект, ако не вярвах в него.

- Има ли по-мащабен проект, който сте реализирали 
напоследък? 
Все още нямаме такъв. Първите инструменти пристигнаха в 
България в края на април тази година, буквално преди няколко 
месеца. За това нямаме реализирани по – мощабни проекти. 
Най-голямото ни постижение за сега е, че имаме клиенти, 
които ползват само продуктите на JCB Power Tools. Това за 
нас не е малко, въпреки че първите ни клиенти не са много 
големи фирми, но малко по малко ще стигнем и до големите в 

иднустриалния бранш. 

- Какъв е маркетинговия подход, на който залагате за 
увеличаване на продажбите? 
При нас всеки клиент, всяка фирма са еднакво важни колкото 
и банално да звучи. Някои го казват, но не го спазват, ние 
го спазваме безпрекословно. Стараем се да сме коректни, 
както към нашите клиенти, така и към нашите партньори 
и дистрибутори в национален и международен аспект, 
включително и към JCB. Редовно обсъждаме с колегите от JCB 
маркетинговите стратегии. Опитваме се да задвижим един 
проект, чрез който ние ще дадем възможност  повече хора да 
купят и ползват нашите инструменти.  Има много клиенти, които 
колкото и да са заможни, каквато и дейност да развиват не могат 
да си позволят да инвестират около 1000 лв. за един продукт, 
за един инструмент заедно с аксесоарите към него. Затова са 
принудени да си купуват по - евтини. Търси се вариант тези хора 
да могат да си позволят нашите инструменти. Те да достигнат 
до по - голям сегмент от хора. Това е стратегията, и се надявам в 
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края на годината вече да има резултати, но това зависи от много 
фактори. 

- Каква е стратегията Ви за развитие на продажбите в 
балканските страни? 
Действаме локално. Например: в Северна Македония имаме 
човек, който се занимава с продажбите, на който сме дали права 
и той продава от наше име. Ние му помагаме с каквото можем 
в глобален план. Не в локален, защото в локален план, за да се 
свърши една работа качествено, трябва да сме на място, а ние 
не познаваме местният пазар така добре, както хората на място. 
За нас е важно качеството, а не количеството, затова търсим 
правилните хора, не търсим просто разни хора. 

- Разкажете ни за батериите, които предлагате?  
Те също са доста висок клас и са много издръжливи. Тествани 
са в лабораторни условия в Англия от независима лаборатория. 
Нашите батерии, сравнени с конкурентните, дават най-добри 
резултати. Тестовете са поръчани от независима компания, 

която продава и конкурентни продукти и споделя резултатите. 
Изпитанията на супералкалните и ултраалкалните батерии на 
JCB са дали между 15% и  20% по-добри резултати в сравнение с 
другите батерии. Освен това са по-евтини от конкурентните. 

- Как виждате бъдещето на компанията? 
В локален план считам, че хората ще осъзнаят ( тук сме за 
да останем ) и ще се убедят, че JCB дава качеството, което 
клиентите заслужават. Нямам съмнение, че ще се наложим на 
българския пазар и ще заемем подобаващ пазарен дял. Тук 
сме за да останем. Няма да е лесно, ние не се конкурираме с 
някоя новонавлизаща компания, която никой не познава. Ние 
се конкурираме с доста утвърдени компании като Бош, Макита, 
предлагайки качество на добра цена. Имаме едно добро име 
зад гърба си. Ние реално се конкурираме във високия клас 
електроинструменти. Няма да е лесно, но ще стане. Нямаше да 
се захвана с този проект, ако не бях сигурен, че ще успея. 

https://my-jcb.tools
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Периодът 14-17 септември - ключов за 
сектора на машините и технологиите в 
металообработката
Индустриалните технологии и металообработката са 
основен елемент във всяка икономика. За постигане 
на максимални резултати, секторът се нуждае от 
професионалната си платформа за обмен на опит, бизнес 
контакти и иновации. През последното десетилетие в 
такава се превърна MachTech&InnoTech – изложението, 
което браншът очаква с голям интерес.

Ключовото бизнес събитие, посветено на индустриалните 
технологии, 3D принтирането, автоматизацията и 
роботизацията, ще се проведе от 14 до 17 септември 
в Интер Експо Център. Кампанията е в ход, а екипът 
влага всичките си усилия за успешното реализиране на 
проекта. Над 120 български и чуждестранни фирми ще 
участват в изложението и ще представят продуктите 
и услугите на повече от 300 световни марки. Отново с 
участие се включват австрийски фирми, които ще се 
представят на колективния щанд на Търговския отдел на 
Австрийското посолство в София.

„През миналата година MachTech&InnoTech бе отложено 
заради глобалните процеси. В момента лиспата на 
физическите изложения е повече от осезаема за 
сектора. Защото MachTech&InnoTech е свързващо звено 
между производителите, доставчиците, иноваторите и 
професионалната публика от инженери, технолози и 
специалисти в областта на индустрията. Това ни мотивира 
да предложим на компаниите още по-добър цялостен 
продукт“, коментират организаторите.

Благодарение на положените от компаниите, медийните 
партньори и екипа усилия, от 14 до 17 септември в 
залите на Интер Експо Център посетителите ще се 
запознаят с най-новото в сферите на металорежещите и 
металообработващите машини, роботиката, 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, електрониката.

Комуникацията с изложителите

Интересът на бранша към MachTech&InnoTech 2021 е 
осезаем. Поставяйки на водещо място информираността 
и комуникацията, организаторите са в постоянен диалог с 
компаниите от България и чужбина.

За максимално улеснение се насърчава използването 
на онлайн-каналите. В сайта www.machtech.bg фирмите, 
които желаят да се включат, получават подробна 
информация как да направят това, какви са процедурите, 
кой е точният човек от екипа, към който трябва да се 
обърнат. В раздел „Новини“ се публикува любопитна 
информация за иновациите, които ще бъдат представени, 
ежедневно е и развитието на каналите в социалните 
мрежи.

По всичко личи, че усъвършенстваният формат на 
MachTech&InnoTech през 2021г., от 14 до 17 септември, 
ще предложи възможности за всички присъстващи, 
съобразени с новата реалност. Реалност, която 
организаторите определят като „етап за сектора, който 
дава нови перспективи“. 
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При какви условия ще се проведе изложението 
MachTech&InnoTech от 14 до 17 септември?
На живо, върху 12 000 кв.м площ, при еднопосочно движение и минимална дистанция 1.5 
м между посетителите, ще протече международният форум

Броени дни остават до началото на MachTech&InnoTech 
– специализирано изложение в сектора на 
металообработката, индустриалните технологии и 
автоматизацията. За условията на провеждане в Интер 
Експо Център, съобразно последните разпоредби 
на здравните власти и  организацията, научаваме от 
следващите редове.

На живо. Така ще се проведе MachTech&InnoTech. 
Съгласно заповедта на Министерството на 
здравеопазването, влизаща в сила от 7-и септември, 
по време на изложенията се създава организация 
на еднопосочно движение. Всички присъстващи 
на MachTech&InnoTech – както изложители, така 
и посетители, трябва да носят предпазни маски. 
Чрез осигуряване на контрол на влизащите лица, се 
допуска не повече от един човек на 8 кв.м. (важи за 
цялата площ на изложенията) и минимална дистанция 
между посетителите от 1.5 м. Няма да се изискват 
ваксинационни сертификати и PCR – тестове.

Площ от над 12 000 кв.м

Изложение MachTech&InnoTech ще осигури над 12 000 
кв.м. площ на присъстващите. 

Всъщност така зададените критерии застъпват и 
мерките, които Интер Експо Център предприе още през 
изминалата година, а огромната площ на изложението 
му позволява да приеме всички желаещи да го посетят. 
Благодарение на това от ноември 2020 г. до септември 
2021г. в изложбения център успешно се реализираха 
8 изложения. За максимална здравна сигурност 

изложбеният център създаде „Вътрешни правила“, 
с които можете за се запознаете на www.machtech.
bg. Внедрена е технологична система за управление 
на входящия и изходящия въздушни потоци, Crowd 
management регулира човешкия поток, създадено е по-
голямо отстояние между щандовете, създаден е стриктен 
контрол при почистването и дезинфекцията и др.

„Вече стартирахме етапа на щандовото строителство“, 
информират организаторите на MachTech&InnoTech. 
Рекламната кампания е в ход, а екипът на Интер Експо 
Център е в постоянен контакт с компаниите-участници 
и посетителите, които се регистрират за свободно 
посещение в сайта www.machtech.bg, както и с 
професионалните и браншовите организации, които се 
включват с пълния си капацитет в изложението.
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Австрийски фирми представят  
иновативни продукти и решения от 
машиностроенето и металообработката
За трети път Advantage Austria в България организира Австрийски групов щанд на изложението 
Mach Inno Tech, което ще се проведе от 14 до 17 септември 2021 г. в Интер експо център, София. 

В зала 4 участващите австрийски фирми ще представят:
                    
AUWA Umwelttechnik & 
Recycling Handels GmbH
Преси за балиране, техника 

за раздробяване, техника за пресяване, подемно-транспортна 
техника, брикетиращи преси, вибрационни сита и сортировъшни 
линии.
Партньорство: 
PAAL Kadant -  автоматични балиращи преси
WEIMA – шредери и брикетиращи преси
VIBROWEST -  вибрационни сита и сепаратори
TOPEKO – транспортни ленти, сортировъчни линии
GI Engineering EOOD – проектиране и сервиз, производство на 
транспортни ленти

 DMH Dichtungs- und Maschinenhandel 
GmbH
Иновативна уплътнителна техника – 
производство, инструменти и заготовки,  

специални уплътнения и фасонни части

 IMS Austria GmbH
Решения за стомана и ноу-хау
Неръждаема стомана, 
калибрована стомана, 
инструментална стомана, 

конструкционна стомана, инженерна стомана, тръби и алуминий
 

KVT-Fastening
Висококачествени крепежни технологии, 
специални приложения при асемблиране 
и високоефективни инженерни 
решения в областта на електрониката и 
енергетиката, автомобилостроенето и 

транспорта, авиацията и космонавтиката, машиностроенето и 
металообработката, фината механика или медицинската техника. 
 Предлаганите продукти се допълват от иновативни инструменти 
и машини, както и при необходимост от интеграцията в 
автоматизираните процеси на серийното производство.

Schiebel-actuators
Производство и разработка на 
електрически задвижки 
Повече от 60 години SCHIEBEL 
Antriebstechnik е лидер на пазара в 

Австрия за производство и разработка на електрически задвижки. 
Постоянният растеж позволи на SCHIEBEL да създаде глобална 
дистрибуторска мрежа с 30 международни търговски партньори 
и 6 дъщерни фирми, и да се превърне във водещ доставчик на 
електрически задвижки.

SCHIEBEL предлага цялостно решение - от производството до 
асамблирането на най-съвременните си модели задвижки. 
Добрите контакти с всички важни клиенти и партньори в 
индустрията позволяват на SCHIEBEL да предлага винаги 
високо качество и да изпълнява изискванията на клиентите си 
максимално бързо.

Австрия е един от традиционните и важни търговски и 
икономически партньори на България. Българските фирми 
основно изнасят към Австрия машини (мотори, климатични 
системи), но също така и дрехи, ски и други спортни стоки, 
продукти от химическата индустрия и др. От Австрия основно 
се внасят превозни средства и трактори, машини, лекарства, 
електрически продукти и пластмасови изделия. Австрийската 
машиностроителна и металопреработваща индустрия се е 
доказала като движеща сила на австрийската промишленост. 
Делът на износа възлиза на около 73 % от производството, от тях 
три четвърти се реализират на европейския пазар. Почти една 
четвърт от целия австрийски износ се пада на машиностроенето, 
като сериозен ръст в износа има при помпените инсталации, 
металообработващите инструменти, машини и компоненти и 
моторни превозни средства. 
Машиностроителната и металопреработващата индустрии са 
едни от ключовите индустрии на Австрия като икономически 
притегателен център. С около 150 000 заети в 1 700 предприятия 
те създава над 30 % от работните места в промишлеността.

За Аdvantage Austria (Австрийско търговско представителство)
Advantage Austria в София представлява Стопанска камара 
на Австрия в България. Основната задача на бюрото е да 
съдейства за постоянното подобряване и разширяване на бизнес 
отношенията между Австрия и България. За тази цел се предлагат 
консултации и други видове съдействие на австрийски фирми, 
които се интересуват от бизнес-отношения с България, както и 
се организират разнообразни мероприятия за стимулиране на 
двустранните връзки.

За повече информация:
Петя Галинова, Advantage Austria
sofia@advantageaustria.org
T 02 452 29 65



Симулации 

3D проектиране 

CAM 
2-, 3+2, 5-осно фрезоване 

струг, струг-фреза 

 

Генеративен дизайн 

София 1750; кв. Полигона бл.43, офис 7, тел.: 02/9833001, 9832972  

office@cadpointbg.com , www.cadpoints.com  

Всичко, което ви е нужно  

В един продукт 

На невероятна цена! 
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Конференцията за дигитални разплащания 
DIGI PAY ще се проведе в програмата на 
изложение COPIS
4-ото издание на едноименното събитие събира на 1 октомври в Интер Експо Център водещи 
лица от сферата на банковите преводи и незабавните плащания

Все по-динамична и всеобхватна обещава да e съпътстващата 
програма на изложението за рекламни и печатни услуги COPIS. 
Само преди седмица организаторите оповестиха, че от 29 
септември до 1 октомври форумът приема поредица от събития на 
ФЕСПА България, eCommCongress, семинари за дизайн и опаковки, 
и други професионални събития. Сега от Интер Експо Център 
информират, че на 1 октомври COPIS ще е домакин и на DIGI 
PAY. Едноименното събитие се утвърди през последните години 
като водещо в сектора на дигиталните разплащания, събирайки 
водещи лица от сферата.
„Свидетели сме на изключителен ръст на електронната търговия 
през последната година; включително отразяващо се пряко в 
индустрията на рекламата и печата. Това превръща темата за 
дигиталните разплащания в ключова за сектора“, коментират 
организаторите на COPIS.

Акцентите
В полезрението на четвъртото издание на DIGI PAY попадат 
незабавните плащания, отвореното банкиране, мобилните 
разплащания, децентрализираните финансови услуги и техниките 
за предотвратяване на измами. Темите са от изключително 
значение за бизнеса, имайки предвид, че според последния 
доклад за плащанията през следващите 2-3 години дигиталните 
плащания ще бъдат най-предпочитани в световен мащаб. В 
събитието ще се включат представители на водещи български и 
чуждестранни банкови, финансови и държавни институции, както 
и лектори от IT-сектора, фитнтех компании и ГДБОП. 
Освен с тенденциите и бъдещите възможности, лекторите ще 
запознаят присъстващите с различни способи за предотратяване 
на измами. Шоу за предотвратяване на измами ще предложи 
Марин Надолни. 

DIGI PAY ще постави фокус освен върху обучението на 
професионалистите и обменът на опит между най-добрите 
компании в банковия и финтех сектор и необходимостта от 
информиране на бизнеса при вземане на най-доброто решение 
за ползване на дигитални плащания и работа с дигитален 
портфейл. DIGI PAY, събитието на което Интер Експо Център е 
партньор-локация, се организира от ACFE Bulgaria и ИНФО-ЛВ, в 
партньорство с Българска финтех асоциация, Българска асоциация 
на софтуерните компании, Българска e-commerce асоциация, 
Българска асоциация на сертифицираните етични хакери.
В рамките на COPIS ще се проведат още: 7-мо издание на 
eCommCongress, кръг от събития на Феспа България и семинар за 
дизайн на опаковки.

Разгарът на кампанията
Новината за разрастващата се съпътстваща програма на COPIS 
идва в същинския разгар на кампанията. „Сред основните ни 
цели е да награждаме формата“, коментират организаторите от 
Интер Експо Център. Допълнителна мотивация за това развитие 
носи и засиленият интерес към участие на компаниите, след 
като обстановката през изминалата година не позволи на COPIS 
да събере сектора на печата, рекламата и текстила. Богатата и 
професионална съпътстваща програма е още един елемент, 
благодарение на който изложителите и посетителите ще извлекат 
максимална полза от участието си. Всичко за изложение COPIS, 
което ще се проведе от 29 септември до 1 октомври, ще откриете 
на www.copi-s.com.
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Филип Купфер – новият 
търговски съветник към 
посолството на Австрия и 
ръководител на Advantage 
Austria в България

Филип Купфер е роден във Виена, 
дипломиран юрист, има дългогодишен 
опит в подкрепа на австрийския бизнес 
във Виена, Казабланка, Милано, Загреб 
и Сараево, както и натрупан стаж в 
различни министерства във Виена.
Досегашният търговски съветник Улрике 
Щрака от септември 2021г. ще работи в ICS-
Internationalisierungscenter Steiermark в Грац 
и ще мотивира фирмите от провинцията за 
повече износ.

С инвестиции в България от повече от 2,6 млрд. евро (според Австрийската 
национална банка) и създадени повече от 20 000 работни мести, Австрия 
е сред най–големите чуждестранни инвеститори в страната. Сред 
австрийските фирми са A1, ЕVN, Raiffeisen, OMV, Vienna Insurance Group, 
Mondi, Billa, Kronospan, Palfinger, Knauf, Uniqa, Wienerberger, AluKönigStahl, 
Sportalm и Baumit.
Двустранните търговски отношения между Австрия и България са отлични: 
от 2014г. до 2019г. (без да отчитаме намалението, предизвикано от 
пандемията) австрийската търговия с България отбеляза ръст от 26% (до 
813 млн. евро), българският износ на стоки се е увеличил дори с 33%. По 
отношение на търговията на услуги, българският износ е нараснал с повече 
от 40% (до 640 млн.), а австрийският износ с 20% (до ок. 310 млн. евро). 
За 2021г. статистиката показва, че ефектът на кризата вече е преодолян: 
българският износ на стоки до месец май е нараснал със значителните 
28,2%, а австрийският износ към България с 4,9%.

За Advantage Austria
ADVANTAGE AUSTRIA с нейната мрежа от 100 офиса в над 70 страни предлага 
на австрийските компании и техните международни бизнес партньори 
всеобхватна палитра от услуги. По своята същност Advantage Austria в София 
представлява Стопанска камара на Австрия и съществува повече от 50г. в 
България.
Основната задача на офиса е да съдейства за постоянното подобряване и 
разширяване на бизнес отношенията между Австрия и България. За тази 
цел се провеждат пазарни проучвания в различни сфери, осъществяват се 
контакти между австрийски и български фирми, организират се участия в 
панаири и изложения и се провеждат редица други мероприятия.

За повече информация: 
Петя Галинова 
Advantage Austria
Е sofia@advantageaustria.org 
T +359 2 452 29 65
M +359 888 28 43 48
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Научен семинар по проект „Национален 
център по мехатроника и чисти технологии“ в 
Техническия университет – София
В кампус „Студентски град“ вече са назначени трима млади специалисти -  
първенци на своите випуски

В Техническия университет – Софи по проект 
„Националнен център по мехатроника и чисти 
технологии“  се проведе научен семинар с участие 
на млади учени, докторанти и студенти. „Национален 
център по мехатроника и чисти технологии“ е проект 
по Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 2014-2020 с финансовата 
подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие. 
Създаден е по процедура „Изграждане и развитие на 
центрове за върхови постижения“.  Стратегическата цел 
на проекта е изграждане и развитие на съвременна 
научноизследователска инфраструктура, която да 
допринася за реализирането на програмата за устойчив 
и интелигентен икономически растеж на Република 
България, а неговата основна цел е постигaнето 
на качествено ново ниво на познанието в няколко 

взаимно припокриващи се икономически сегмента – 
мехатроника и чисти технологии – чрез развитието на 
специфични научни методи и инструменти за постигане 
на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация 
на материалните ресурси, енергийните системи и 
мехатронни компоненти.

Семинарът бе открит от проф. дн инж. Георги Тодоров, 
който в изказването си изтъкна, че Центърът за върхови 
постижения по мехатроника и чисти технологии е 
най-големият по капацитет и брой участници проект 
по процедура „Изграждане и развитие на центрове за 
върхови постижения“ с 3 кампуса:  на територията на 
ТУ – София - кампус „Студентски град“ – специализиран 
в областта на мехатрониката, на територията на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - 
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кампус „Лозенец” – насочен предимно към областта на 
чистите технологии и на територията на БАН - кампус 
„Г. Милев” – обхващащ областите мехатроника и чисти 
технологии.

 В своето приветствие към УС на Центъра за върхови 
постижения по мехатроника и чисти технологии и 
участниците в семинара ректорът на Техническия 
университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов 
заяви, че проектът е започнал преди 2 години, и 
това е най-големия център за върхови постижения 
в страната, където се изгражда най-модерна научна 
инфраструктура и научен капацитет на най-високо 
ниво с цел създаване и трансфер на технологии и 
иновативни решения към бизнеса, индустрията и 
регионите. В бъдеше центърът ще дава възможност 
на проектна база за кандидатстване за финансиране 
по национални и европейски програми. Успешната 
реализация на проекта е възможна благодарение 
на пълната синергия на всички участници в него 
– университети и научни институти. Проф. Кралов 
изказа благодарност и към бизнеса, който изцяло 
подкрепя идеята и вижда смисъла на своето участие 
в изграждането на центъра. „Изключително съм горд 
от постигнатото до момента и че нашата дейност 
привлича млади хора, вече са назначени трима 
специалисти, които за първенците на своите випуски. 
Убеден съм, че центърът ще съдейства за развитието на 
страната и Европа, за благоденствието на всички нас. 
Пожелавам на всички участници здраве, не спирайте 
да мечтаете и да претворявате мечтите си в реалност“, 
завърши своето приветствие  проф. Кралов.

Приветствие към участниците в семинара отправи и 
проф. д-р Пламен Стефанов – директор на Института 
по обща и неорганична химия на БАН и ръководител 
на проекта „Национален център по мехатроника и 
чисти технологии“. „Благодаря на организаторите на 
семинара от Техническия университет – София. Вие сте 
един от най-успешно действащите участници в проекта. 
Впечатлен съм от Вашата работа по изграждането 
на кампуса – сградата е почти готова, голяма част от 
оборудването е доставено, а вече има и назначен 
изследователски персонал. Пожелавам ползотворна 
работа на днешния научен семинар и успех в 
реализацията на проекта на всички нас.“

От името на бизнеса участниците в семинара поздрави 
и д-р Венцислав Славков, управител на Спесима ООД, 
член на Съвета на настоятелите на ТУ – София и член на 
УС на Центъра за върхови постижения по мехатроника 
и чисти технологии. „Техническият университет – София 
е основно звено в този център, радвам се, че млади 
хора вече са привлечени за работа в него, създава 
се модерна научна инфраструктура. Разбира се има 
и проблеми, процесите са бавни, но мисля, че се 
справяме добре. Нека изградим мост между тези, които 
започнаха този проект и тези, които ще продължат 
да работят по него. Нека с общи усилия и синергия 
помежду ни да изградим устойчива структура, която да 
създаде модел за реализация на науката в практиката.“ 

 Проф. дн инж. Георги Тодоров представи структурата 
и управлението на проекта и на кампус  „Студентски 
град“. Проектът е предимно инфраструктурен, 
защото 75 % от средствата са предназначени за 
научна инфраструктура. Реализацията на проекта 
става възможна благодарение на сработването 
на екипи от различни институции и създаване на 
общ административен и научен капацитет. Кампус 
„Студентски град“ е обединение от четири университета 
– Техническите университети в София, Варна и Габрово и 
Химико-технологичния университет София. Шестнайсет 
от всички лаборатории в кампуса, са разположени в 
реконструираното ниско тяло на учебен блок 8 на ТУ 
– София. Строително-монтажните работи са на обща 
стойност 3,5 млн. лева, а за оборудване са предвидени 
11 млн. лева. Първата копка е направена на 13.03.2020 
г., обновената сграда се очаква да е готова до края на м. 
август т.г., а до средата на м. септември да се инсталира 
закупеното вече за 9 млн. оборудване на лабораториите. 
Официалното откриване на кампус „Студентски град“ е 
планирано за м. Октомври 2021 г. В кампуса на пълен 
работен ден са назначени трима млади специалисти 
- отличници на ТУ – София и 37 изследователи на 
непълен работен ден, като средната им възраст е около 
40 години.  „Изграждането на кампуса и центъра като 
цяло създава една нова научна общност чрез синергия 
на учени и изследователи от 17 научни организации 
и университети. Той ще даде тласък на нашата наука 
благодарение на модерната инфраструктура за 
фундаментални и приложни изследвания, ще бъде 
в полза на обучението на студентите и ще даде 
възможност на бизнеса да получава и внедрява нови 
технологии и изделия.“ 

Водещи български учени изнесоха 16 доклада в 
областта на мехатрониката и чистите технологии. 
По време на следобедната сесия  в YouTube-канала 
на ТУ – София бе излъчвано в онлайн-студио и бяха 
представени 5 от водещите лаборатории на центъра. 
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Schneider Electric представя mySchneider: 
напълно персонализирано и 
централизирано, изцяло дигитално, 
приложение за своите клиенти и партньори
• Повече от един милион клиенти и партньори по целия свят са влизали на уебсайта на 
компанията, se.com. Сега за тях се предлага опростено, персонализирано преживяване 
от край до край въз основа на техните предпочитания.
• Персонализираният портал с цетрнализиран достъп помага на клиентите да стиму-
лират растежа на бизнеса, като обединява различните си бизнес услуги и инструменти 
на едно място и прави ежедневните им дейности лесни и ефективни.

 Schneider Electric, лидерът в цифровата трансформация на енер-
гийния мениджмънт и автоматизацията постави ключов кра-
йъгълен камък в предлагането на персонализирано дигитално 
преживяване за регистрирани клиенти и партньори на se.com. 
Новото изживяване „всичко в едно“ е резултат на дигиталната 
трансформация, която има за цел да осигури най-доброто в своя 
клас цифрово пътуване на клиентите, което да подобри удовлет-
вореността им и за подпомагане на растежа на техния бизнеса.
Дизайнът на новото приложение стартира през 2020 г. и създаде 
няколко подобрения и възможности, които днес помагат да се 
отличат на пазара клиентите и партньорите на Schneider и да се 
опростят техните ежедневни дейности чрез:
• Осигуряване на централизиран достъп до пълната функцио-
налност на потребителския профил, чрез което може да се 
управлява цялата налична собствена информация
• Предоставяне на персонализиран достъп до най -използваните 
бизнес услуги чрез персонализиран портал
• Консолидиране на различни бизнес услуги и инструменти, 
които вече могат да бъдат достъпни на едно място
• Реорганизиране на онлайн инструментите и ресурсите на 
Schneider, за да се намали броят на платформите, които клиенти-
те трябва да посетят

„Нашият приоритет е да осигурим ефективно, 24x7 онлайн изжи-
вяване, което да отговаря на изискванията на нашите клиенти." 
каза Петер Уекесер, главен дигитален директор в Schneider 
Electric. „ mySchneider изживяването е основен градивен елемент 
в нашата стратегия за дигитална трансформация, която дава 
приоритет на нуждите на клиентите ни и ни помага да доставим 
най-добрите в класа си цифрови инструменти и възможности за 
тях. ”
Schneider Electric има за цел да даде възможност на своите 
клиенти да пестят време, да работят по -ефективно с техните 
клиенти и да следят ключовите данни на едно място. Клиентите 
на Schneider вече са оторизирани да организират преференци-
алната си информация по начина, който работи най -добре за 
тях – да покаже или скрие различни елементи на портала и да 
вземе решение по реда на появяването им. mySchneider предос-
тавя директен достъп до всички ресурси, от които клиентите се 

нуждаят, за да управляват бизнеса си и да следват индивидуал-
ните си предпочитания, за да отговарят най -добре на техните 
очаквания.
Чрез mySchneider клиентите могат да имат достъп до специ-
фични за потребителя панели за управление, да задават съоб-
щения, за да бъдат информирани за нови продукти, издания 
на софтуер, уебинари, издания на хартиен носител и актуали-
зации на техническа информация и документация. Партньо-
рите, включително дистрибуторите, вече имат един единствен 
портал към всички ресурси, пригодени за това  да подпомагат 
техния бизнес, като бизнес възможности, информация за 
продукта, котировки, поръчки, програми за проследяване на 
поръчките, финанси, обучение и партньорство. Мениджърите 
на съоръженията могат да получат оптимална представа за тях-
ното съоръжение благодарение на визуализацията на активи, 
договори, жизнен цикъл и планирани услуги. Специфичната 
за потребителя начална страница подчертава съдържанието, 
на което разчитат ежедневно, от инструменти и ресурси до 
продукти и приложения към допълнителни услуги въз основа 
на техния профил.

За Schneider Electric
Целта на Schneider е да даде възможност на всички да се 
възползват максимално от нашите енергия и ресурси, като 
преодолява напредъка и устойчивост за всички. Ние наричаме 
това Life Is On.
Нашата мисия е да бъдем вашият дигитален партньор за устой-
чивост и ефективност.
Ние стимулираме дигиталната трансформация, като интегрира-
ме водещи световни процеси и енергийни технологии от край-
ната точка до облачни свързващи продукти, контроли, софтуер и 
услуги през целия жизнен цикъл, което позволява интегрирано 
управление на компанията, на домове, сгради, центрове за 
данни, инфраструктура и индустрии.
Ние сме най - локалната от световните компании. Ние сме за-
стъпници на отворените стандарти и партньорските екосистеми, 
които са важни за нашите споделени смислени цели, приобща-
ващи и даващи нови възможности ценности.
www.se.com
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Schneider Electric once again on the 2021 Carbon 
Clean 200™ list showing the way to a clean energy 
future 
Rueil-Malmaison (France), February 18, 2021 – Schneider Electric, 
the global leader in the digital transformation of energy management 
and automation, has once again been listed on the 2021 Carbon 
Clean 200™ list of publicly-traded companies that are leading the way 
with solutions for the transition to a clean-energy future.  

The list is published annually by Corporate Knights, a Canadian media 
and research firm, and by As You Sow, a non-profit foundation 
promoting environmental and social corporate responsibility. The recognition follows Schneider’s recent 
ranking as the World’s Most Sustainable Corporation by Corporate Knights in its Global 100 list. 

The inclusion on the Carbon Clean 200 list reflects Schneider’s long-standing efforts to put sustainability 
at the forefront of its strategy. Today, 70% of the company’s revenues are green – from products or 
solutions that bring energy, carbon or resource efficiency to its customers, while not generating 
significant harmful impact to the environment. Schneider aims to raise this to 80% by 2025.  

Schneider will continue to deliver innovative solutions to its customers. Key examples include a new 
technology that removes SF6, a greenhouse gas commonly contained in electrical equipment used to 
power the grid and industrial electrical installations, from its offers, and the recent creation of its Global 
Sustainability Business Division, which will aim to provide end-to-end leadership and support to 
customers as they pursue their own low-carbon transitions. Moreover, as part of its new Schneider 
Sustainability Impact program, the company aims to save 800 million tons of CO2 for its customers by 
2025.  
 
To find out more about the Clean200 list, and to join a panel discussion on the global trends and the 
performance of companies on the list, click HERE.  

 
About Schneider Electric  
 
Schneider’s purpose is to empower all to make the most of our energy and resources, bridging progress and 
sustainability for all. We call this Life Is On. 
 
Our mission is to be your digital partner for Sustainability and Efficiency. 
 
We drive digital transformation by integrating world-leading process and energy technologies, end-point to cloud 
connecting products, controls, software and services, across the entire lifecycle, enabling integrated company 
management, for homes, buildings, data centers, infrastructure and industries. 
 
We are the most local of global companies. We are advocates of open standards and partnership ecosystems 
that are passionate about our shared Meaningful Purpose, Inclusive and Empowered values.  
 
www.se.com   
 

 Follow us on:       

Hashtags:  #LifeIsOn #LifeIsOn #Sustainability #ESG #OurImpact 

Related resources: 

Discover Life Is On 



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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Schneider Electric предоставя безплатно 
софтуера за проектиране на електрически 
уредби НН и СрН EcoStruxure Power Design
EcoStruxure™ Power Design оптимизира дизайна на мрежата, изчислява и оразмерява ком-
понентите за електрическата инсталация.

EcoStruxure Power Design (познат като Ecodial) е удобен 
за потребителя софтуер, който помага за оптимизиране 
оборудването и разходите, като същевременно управлява 
оперативните ограничения по време на фазата на про-
ектиране на електрически инсталации на проекта. Това е 
част от гамата на Schneider Electric от софтуерни продукти 
за жизнения цикъл на клиентите, свързани с платформата 
EcoStruxure Power.

Характеристиките и ползите
По-лесен дизайн на електрическата инсталация
Сега е лесно да се начертае еднолинейна схема и да се 
дефинират свойства, тип или характер на товара, поляри-
тет, структуриране на заземителната система, дължина на 
проводника и експлоатационни условия.

Надежден дизайн
Проверка на съвместимостта на избора между изчис-
леното комутационно оборудване и препоръчителното 
оборудване и проверка на съвместимостта на електри-
ческата мрежа с цел подобряване на безопасността на 
хората. Неизправностите се идентифицират в еднолиней-
ната схема.

Гарантиране на захранването
Определя оптималната селективност, за да се гарантира 
максималното време на работа и правилното каскадиране 
за оптимизиране на експлоатацията. Дефинира резервен 

генераторен режим в случай на отпадане на захранването 
или обезопасява критични товари чрез UPS в случай на 
неочаквана повреда на захранването.

Насочен подход
Аномалиите и сигналите се маркират с флаг като се отчи-
тат възможните причини, както и с дадени коригиращи 
предложения въз основа на конкретния контекст, като се 
вземат предвид характеристиките на безопасността и на 
оборудването/устройството за защита.
 

Професионални доклади
Експортира еднолинейни диаграми и генерира подробни 
доклади за изчисленията при натискане на бутон, включи-
телно настройки за селективност, каскадно планиране и 
план за защита.

За повече информация:
https://www.se.com/
https://www.se.com/bg/bg/
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Schneider Electric once again on the 2021 Carbon 
Clean 200™ list showing the way to a clean energy 
future 
Rueil-Malmaison (France), February 18, 2021 – Schneider Electric, 
the global leader in the digital transformation of energy management 
and automation, has once again been listed on the 2021 Carbon 
Clean 200™ list of publicly-traded companies that are leading the way 
with solutions for the transition to a clean-energy future.  

The list is published annually by Corporate Knights, a Canadian media 
and research firm, and by As You Sow, a non-profit foundation 
promoting environmental and social corporate responsibility. The recognition follows Schneider’s recent 
ranking as the World’s Most Sustainable Corporation by Corporate Knights in its Global 100 list. 

The inclusion on the Carbon Clean 200 list reflects Schneider’s long-standing efforts to put sustainability 
at the forefront of its strategy. Today, 70% of the company’s revenues are green – from products or 
solutions that bring energy, carbon or resource efficiency to its customers, while not generating 
significant harmful impact to the environment. Schneider aims to raise this to 80% by 2025.  

Schneider will continue to deliver innovative solutions to its customers. Key examples include a new 
technology that removes SF6, a greenhouse gas commonly contained in electrical equipment used to 
power the grid and industrial electrical installations, from its offers, and the recent creation of its Global 
Sustainability Business Division, which will aim to provide end-to-end leadership and support to 
customers as they pursue their own low-carbon transitions. Moreover, as part of its new Schneider 
Sustainability Impact program, the company aims to save 800 million tons of CO2 for its customers by 
2025.  
 
To find out more about the Clean200 list, and to join a panel discussion on the global trends and the 
performance of companies on the list, click HERE.  

 
About Schneider Electric  
 
Schneider’s purpose is to empower all to make the most of our energy and resources, bridging progress and 
sustainability for all. We call this Life Is On. 
 
Our mission is to be your digital partner for Sustainability and Efficiency. 
 
We drive digital transformation by integrating world-leading process and energy technologies, end-point to cloud 
connecting products, controls, software and services, across the entire lifecycle, enabling integrated company 
management, for homes, buildings, data centers, infrastructure and industries. 
 
We are the most local of global companies. We are advocates of open standards and partnership ecosystems 
that are passionate about our shared Meaningful Purpose, Inclusive and Empowered values.  
 
www.se.com   
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Дигитализация на производството 
от Siemens Digital Industries 
Software и СпейсKад ООД
Едно от основните предизвикателства 
пред производителите е глобалната 
конкуренция. Увеличеният аутсорсинг 
на производство на детайли и 
инструменти и предимствата на цените в места с ниска 
цена на труда означават, че цената и сроковете за доставка 
са ключови предизвикателства. Цифровите производства 
трябва да използват най-ефективните методи и оборудване 
(като модерни метало-обработващи машини). Наред с това, 
те трябва да програмират тези машини ефективно за да 
получават реалнaта стойност от тях.
 Дигитализацията на процеса - “конструиране - симулация 
- генериране на управляващи програми за CNC машини - 
сървърно управление на CNC машините (DNC) - събиране 
на данните за изпълнение върху CNC машините (MDC)“ 
гарантира до 30 % повишаване на производствения 
капацитет, повишава качеството, редуцира брака и намалява 
престоите на машините. В рамките на кратък период от 6 
до 9 месеца, тази трансформация може да бъде успешно 
реализирана във всяко машиностроително предприятие, 
използващо дигитални средства за проектиране и 
производство. 
 Siemens Digital Industries Software като водещ световен 
иноватор предоставя най-мощната, интегрирана CAD/CAM/
CAE платформа, обхващаща пълния цикъл на производство, 
премахвайки необходимостта от закупуване на множество 
различни софтуерни продукти. Siemens NX CAM като част 
от решението предлага цялостно и доказано решение за 
програмиране на всички металообработващи машини, 
роботи и метрология, което позволява на компаниите да 
увеличат максимално ефективността си при производство.

NX CAM предлага следните специализирани модули за 
механична обработка:
•  5-осево фрезоване, 3-осево фрезоване, 2 1/2-осево 

фрезоване
•  Пробиване, разширяване на отвори, резбонарязване, 

зенкероване

•  Струговане, синхронизирани много шпинделни струго/
фрезови обработки

• Нишкова ерозийна обработка
•  Специализиран модул за 5 осово фрезоване на турбини и 

лопатки
•  Симулация, верификация и валидация на машинни пътища 

и обработки: 
o  Симулация на обработките от G-кода на програмите 

след постпроцесора
o  Машинна симулация с 3D модел на използваната 

машината с CNC
•  Програмиране на процедури за инспекция с измервателни 

машини, програмиране на индустриални роботи

 Всеки NX CAM може да бъде разширен, за да обхване 
управлението на данните за инструментите, планирането 
на производствените процеси и управлението на 
наличностите. 
 Надграждането на CAM софтуера с DNC и MDC e следващата 
стъпка в йерархията от решения за производство. 

 DNC системата управлява директното зареждането на 
NC програмите от сървър към машините в цеха и записва 
всяка транзакция и промяна в програмите. Сървърното 
съхранение на NC програмите и тяхното директно 
зареждане към CNC машините води до съществено 
намаляване на времето в производството и премахва 
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всички рискове от грешки, в следствие на некоректно 
заредена или не обновена NC програма. 
Основни предимства са:
  •  Сигурен трансфер на данни чрез най-модерните мрежови 

протоколи и трансферни технологии
  • Поддръжка на CNC контролери със сериен интерфейс
  • Поддръжка на CNC контролери с мрежова карта
  • Работа под Windows или друга операционна система
  •  Отдалечен достъп до програмата директно от 

устройството за CNC управление
  •  Интуитивност - двучасово обучение е достатъчно за да се 

разбере и използва DNC

 MDC е лесна за работа, мрежово базирана система, 
която събира данни от CNC машините в цеха и 
визуализира актуалното им състояние, постъпващо от 
CNC контролерите и работните места с баркод скенер 
или терминал. MDC е идеалният управленски инструмент 
подкрепящ производството, чрез който можете да 
повишите ефективността на машините чрез вземането на 
бързи коригиращи решения на база наличните данни в 
реално време.
• Процес на събиране на данни
 Промяната в статуса на всяка CNC машината са 
регистрират автоматично от хардуерно устройство, 

което може да се използва едновременно с MDC и DNC. 
Същото устройство следи броя на произведените детайли. 
Причините за престоя, номер на поръчката, операцията, 
продуктовия код и идентификацията на оператора могат 
да бъдат регистрирани по различни начини: чрез бар-код 
скенер, web-базирани терминали посредством компютър 
или мобилно устройство. On-Line WEB базиран портал за 
визуализация на състоянието и публикуване на стандартни 
отчети и справки за състоянието.
• MDC Monitoring
 The MDC Monitor e онлайн уеб базиран портал, независим 
от хардуер. Посредством портала стандартни справки и 
доклади могат да бъдат извършвани по всяко време от 
всякъде.

MDC Конфигурация 
MDC SoftClient може да се използва за различни цели и 
информация, в зависимост от правата на потребителя: 
     • Редакция на събраните данни 
     • Конфигуриране на MDC  
     • Редакция на сменните графици 
     • Отчети и експорт на данни 
 
Отчети 
Всички данни за производството се съхраняват в Microsoft 
SQL база данни. Това хранилище може да бъде достъпвано 
чрез всеки вид инструмент за бизнес анализ. Отчетите 
могат да са на разположение на уеб базиран фронт- енд, 
например в Интернет. 

Текущ статус на машината и технологични детайли 
Цветът показва действителното състояние на всяка машина 
и схемата показва текущия ден. Дебели ленти показват 
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Щанд А2
Зала 2

Решения от Спейскад, с които ще:

• СПЕСТИТЕ време и пари

• УВЕЛИЧИТЕ печалбата

• НАМАЛИТЕ разходите и брака

www.spacecad.bg

ЩЩаанндд  АА22
ЗЗааллаа  22

статус, предоставен от PLC, тънки ленти показват ръчно 
въведените причини за престой. Работен прозорец показва 
допълнителна информация, свързана със състоянието на 
машина например ред, оператор, изделие, брой парчета.
Подробна информация за машината
Показва историята на избраната машината. Цветен фон 
показва данните за отделните смени.

Въвеждане на причини за престоите 
Възможно е да въведете причина за прекъсване на 
машината или на компютър.
Статистика и времево сравнение 
По всяко време предлага статистическа информация могат 
да бъдат създадени чрез избиране на период от време, 
отдела и машината. Резултатите могат да бъдат сравнени с 
различен период от време.

Потребителски отчети и експорт на данни 
може да програмира специфични за клиента отчети при 
поискване. Всички данни могат да се експортират в MS-Excel 
за по следващо редактиране. Отчет за сменно натоварване 
на машината
Изборът на най-доброто решение за Вашето CNC 
производство не е само в избора на отделни продукти, а 
и в неговото функционално развитие като една свързана 
система, с възможности за надграждане и компетентната 
техническа поддръжка!
Вижте подробно на https://www.spacecad.bg/ , тел. за контакт 
: 029033999.



• 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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Швейцарска семейна компания 
решава проблемите с 
почистването и полирането
 След струговане и фрезоване на импланти, като костни 
винтове или костни пластини, те задължително следва да 
бъдат надеждно почистени и полирани, за да бъде постигната 
прецизна, равномерна и гладка повърхност.
Семейното дружество Forplan AG близо до швейцарския 
град Бийл, управлявано от трима братя, е лидер на пазара в 
разработването и производството на машини и технологии 
за финишна обработка на високо-прецизни детайли за 
часовникарската индустрия, фината механика и медицинската 
техника.
Девизът на фирмата е: „Започваме там, където другите 
спират“.
В продължение на много години Forplan AG разработва 
машини, съоръжения и технологии, с изключително високо 
ноу-хау и подходящи последователни процеси, с цел да се 
генерира максимална полза за клиентите.
Собствената “лаборатория” на завода, оборудвана с 20 
машини с различни технологии,  позволява оптимизация на 
настоящите параметри при отделните процеси и постигане на 
допълнителни преимущества. 

Това от своя страна, предоставя на Forplan AG възможността 
да отговори на изискванията на различни индустриални 
сектори и да предложи специфични решения на всеки 
отделен клиент.  
Предвид многообразието от индустриални браншове, се 
обработват и полират най-различни материали. Спектърът 
варира от прости детайли, изработени от стомана, месинг, 
алуминий, титан и титаниево-никелови сплави, благородни 
метали, керамика до сапфири и рубини.
От месец Авгус 2019 година, Forplan AG предлага на своите 
клиенти Договори за производство и Тестови обработки 
в собствената “лаборатория” на фирмата в град Филинген-
Швенинген, Германия. 
По този начин фирмата прави съществена крачка към 
клиентите си от Германия и останалата част от ЕС. Така 
отпадат и досегашните митнически формалности.

Машиностроене и договори за изработка
Фактът, че Forplan разработва и проектира съоръжения 
за довършителна и полираща обработка и същевременно 
управлява най-модерни технологии, предлага на клиента 
няколко много важни предимства. Те могат да бъдат добре 
илюстрирани, на база следните примери:
- Клиент получава задание за нова серия от детайли. 
Forplan разработва стабилен производствен процес за този 
детайл. Във "Фазата на стартиране" частите се почистват и/
или полират във Forplan в рамките на поетите договорни 
задължения. 

Когато производството на клиента е толкова разгърнато, че 
поемането на обработката в неговата собствена фирма става 
рентабилно, той инвестира в необходимото оборудване и 
след като машините са му доставени, поема целия процес на 
довършителна обработка. 
По този начин клиентът избягва поемането на технически 
рискове и грешни инвестиции.
- Клиент иска да инвестира в съоръжения за довършителна 
обработка. Forplan разработва технологиите за повечето 
продукти на клиента и ги въвежда в серийно производство 
съгласно договорените условия. Веднага след като 
поръчаните от клиента машини бъдат доставени, Forplan му 
предоставя всички разработени технологични параметри, 
обучава служителите му и го “напътства” по време на 
първата производствена фаза. Това спестява на клиента 
дългата процедура по разработване на процеса и той може 
веднага след доставката на машините да стартира активна 
производствена дейност.
- Клиент вече има собствен отдел за довършителна 
обработка, който е предназначен изключително за серийно 
производство. Процесът по разработване на нови детайли 
намалява производителността. В допълнение, спектърът му 
на довършителните обработки е ограничен изключително 
до собствено производство. Forplan разработва процесите, 
подготвя ги за серийно производство и след това ги 
представя на крайния клиент.
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Различни машини и процеси
Forplan AG използва шест различни технологии за 
повърхностна обработка.
Двете най-често прилагани са следните:
• Технология за магнитно полиране/ шлифоване ERGOMAG 
Съоръженията за магнитно шлифоване и полиране 
предлагат интересни възможности както в областта на 
вътрешното почистване, така и при обработката на фини 
детайли. Дори най-малките части могат да бъдат фино 
почистени с минимално отстраняване на материала и 
практически без заобляне на ръбовете, с много кратко време 
за обработка.
Много бързо въртящо се магнитно поле привежда в 
действие намагнетизирани щифтове, изработени от 
намагнетизирана неръждаема стомана, така че детайлите 
да могат да бъдат обработвани интензивно, но въпреки това 
много внимателно.
На база уникалното движение на щифтовете, дори и най-
малките вътрешни пространства, като например пресичащи 
се отвори могат да бъдат надлежно почистени. За много 
малки детайли се предлагат щифтове с диаметър 0,07 мм. 
В зависимост от приложението, се използват прави или 
скосени. Следите от стругови или фрезови инструменти 
изчезват напълно. 
Хомогенната структура на повърхнината създава 
впечатление за много качествен дизайн. 

Магнитното полиране като заместител на процесите с 
пясъчна струя и четки
Добре известните недостатъци на пясъчната струя, като 
твърде голямо заобляне на ръбовете или нежелано нанасяне 
на материал по повърхността на детайлите, както и висок 
процент ръчна работа, значително се редуцират с тази 
магнитна технология.
Дори почистването с четки, което означава голяма заетост на 
работна ръка, в много от случаите отпада. Заместването на 
тези работни процедури е не само икономическо изгодно, но 
също така предотвратява натрупването на прах и мръсотия 
на работното място.
Друго предимство пред технологиите с пясъчна струя и 
четки, е гладката повърхност на детайлите, и липсата на 
„облак/мъгла“.
Технологията ERGOMAG е подходяща за всички немагнитни и 
трудни за магнетизиране материали.
Новата технология за магнитно полиране/ шлифоване 
често се използва в медицинската техника и се е доказала 
като особено ефективна при обработката на титанови и 
неръждаеми импланти, като костни пластини или костни 
винтове.
Благодарение на магнитната технология може да се спести 
много ръчен труд. В същото време се постига забележимо 
хомогенизиране на повърхността на детайлите.
Особено при винтовете за кости е важно, острите ръбове да 
бъдат напълно отстранени и това, разбира се, без заобляне 
на контура.
При някои варианти на костни винтове се налага и 
почистване на фината резба на главата. Голямата трудност 
тук е, да се запазят фините ходове на тези резби. Независимо 
от това, в края на обработката, детайла трябва да бъде 

абсолютно гладък и чист. При конвенционалните полиращи 
методи съществува риск, неравностите да не бъдат напълно 
премахнати, а само загладени.

Друго предизвикателство при почистването и обработката 
на повърхността на костните пластини е големия 
брой отвори в детайла.  За оптимално отстраняване 
на неравностите, при отвори  с различен диаметър и 
разположение върху  детайла, щифтовете от неръждаема 
стомана трябва да бъдат внимателно подбрани. 
Същевременно се постига значително подобрение в 
качеството на повърхността. Процесът също така гарантира 
много високо ниво на надеждност и възпроизводимост на 
процеса.

• Планетарно полиране с технология ERGOSPIN 
Планетарните съоръжения се използват тогава, когато 
конвенционалните вибрационни и дискови системи 
достигнат своята граница на възможностите.
Системата ERGOSPIN използва относителното движение, 
което се създава чрез различни ротации между материала и 
обработващия инструмент. Планетарната система, която се 
завърта около Х-оста, генерира изключително равномерно 
шлифоване върху цялата геометрия на детайла. Така се 
постигат резултати, които са невъзможни с класическите 
методи за полиране и почистване.
Модерният дизайн на машината отговаря на най-високите 
изисквания за ергономичност и удобство при експлоатация.
Разбира се, Forplan AG предлага на своите клиенти и 
разнообразни варианти от дискови и вибрационни 
съоръжения и технологии.

Forplan е винаги на Ваше разположение за 
индивидуални тестове и конкретни решения!

Представител на  Forplan AG за България
ГАЛИКА – клон АД
Тел.: 02 981 09 76, Факс: 02 980 53 17
E-mail: office@galika.bg
www.galika.bg
www.smola-nishka.bg
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 Модулните системи успяха да намерят своя път в живота на 
много хора, от строителните играчки на LEGO до модулните 
мебели на IKEA.
 В металообработването и що се отнася до режещите 
инструменти, модулните структури са доказали своята 
ефективност и в тази област, а различни производители 
на инструменти са разработили свои собствени модулни 
продукти, които са популярни сред техните клиенти.
 Основните предимства на модулността са гъвкавост и 
спестяване на време. Модулната концепция улеснява бързото 
и лесно изграждане на оптимално персонализиран режещ 
инструмент с помощта на сглобяване на стандартизирани 
елементи. Следователно клиентите не трябва да поръчват 
скъпи, специализирани инструменти и да чакат месеци 
за доставка. Ако спешно е необходим инструмент за 
незабавно производство, подходящото решение е наблизо. 
Тази концепция допринася за намаляване на складовите 
наличности и намаляване на списъците със запаси, което 

намалява производствените разходи.
 Концепцията за модулен инструмент обаче не е лишена 
от недостатъци. Основният недостатък е намаляването на 
стабилността; сглобката от няколко елемента не е толкова 
стабилна както интегрален продукт и сглобената конструкция 
може да не е така прецизна в сравнение с еднокомпонентния 
дизайн.
 Когато се взема решение за конкретен инструмент, трябва да 
се имат предвид както предимствата, така и недостатъците 

на модулната концепция. Клиентът е единственият, който 
може да реши кой е най -добрият инструмент за неговите 
нужди въз основа на производствената стратегия, настоящите 
производствени изисквания или непосредствената нужда от 
инструмент. Производителят на режещия инструмент трябва 
да предостави на клиента средствата за правилен избор и в 
същото време да продължи да разработва модулни продукти, 
които постигат по -голяма адаптивност, стабилност и точност. 
Поглед към модулните режещи инструменти на ISCAR дава 
възможност да се покажат дизайнерските характеристики на 
продукта.
 Семейството инструменти FLEXFIT на ISCAR (Фиг.1) е най 
-старата линия на компанията. Принципът на адаптиране на 
FLEXFIT се основава на използване на цилиндрична връзка 
и стандартна метрична резба (M8… M16) за закрепване. 
Простотата и поддръжката направиха тази инструментална 
система много популярна на пазара. Днес FLEXFIT разполага 
с голямо разнообразие от държачи, адаптери и глави със 
сменяеми плaстини, които се използват най -вече при 
фрезоване, като обработка на сложни 3D повърхности, 
прорези и канали. Държачите са изработени от стомана и 
твърда сплав. Карбидните държачи увеличават твърдостта, 
което значително намалява вибрациите, особено при 
приложения с дълъг надвес на инструмента.
 MULTI-MASTER на ISCAR е семейство фрезови инструменти със 
сменяеми глави и включва модулни възли (фиг.2). Концепцията 
MULTI-MASTER се отличава с центриране чрез прецизен конус, 
лицев контакт и резба. Това от своя страна позволява високо 

Предимствата  
на модулните системи

Фиг. 1 – FLEXFIT линията за разнообразие от фрезови съставни 
инструменти.

Фиг. 2 –MULTI-MASTER комбинация от продукти за оптималния 
комплект инструменти за различни приложения.
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представяне на режещ инструмент, базиран на стандарт ISO 
13399, се превръща в неразделна част от инструмента като 
продукт, а водещите производители на инструменти вече 
разшириха портфолиото си с подходящи виртуални аналози 
и инструменти, за да работят заедно. Опциите за сглобяване 
на инструменти на ISCAR, които са включени в електронния 
каталог на компанията, са добър пример за гореспоменатото. 
Тези опции представляват изключително ценен ресурс 
за предварителни процеси при избора на инструменти 
на етапите на проектиране и планиране на механичната 
обработка. В модулните инструменти те значително 
подобряват начина за намиране на най -оптималната 
конфигурация на инструмента, предотвратяват грешките в 
магазина и спестяват време и разходи.
  Модулните режещи инструменти са по-често срещани в 
сектора на металообработването и предлагат широка гама 
от продукти за успеха на малки до средни производствени 
предприятия.
 Гъвкавата модулна концепция осигурява възможност за 
бързо намиране на ефективни решения за инструменти, 
когато продуктовата програма се променя постоянно. Това 
въздействие на намаляването на инвентара на инструментите 
привлича големите производители. Следователно новите 
разработки, фокусирани върху надеждни, точни и цифрови 
модулни инструменти за задоволяване на промишлените 
нужди, ще останат актуални и важни на пазара.

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

прецизна и стабилна връзка, която предоставя значителни 
възможности за модулни инструменти, където елементите 
включват широка гама от опашки, удължители, адаптери и 
редуктори, превръщайки инструментите MULTI-MASTER в 
мощни и надеждни фрези.
 Държачите са изработени от стомана, циментиран карбид 
със значителна твърдост или тежък метал, което гарантира 
добри вибрационни свойства. Оригиналният дизайн на 
MULTI-MASTER се фокусира само върху твърди карбидни 
глави, но също така семейството се попълва с различни глави, 
носещи сменяеми пластини. Не случайно наскоро въведените 
кампании NEOLOGIQ и LOGIQ включват MULTI-MASTER глави с 
пластини. Специално проектираните MULTI-MASTER адаптери 
и взаимните връзки FLEXFIT значително разширяват обхвата на 
приложение за двете семейства.
За стругови операции ISCAR разработи модулна система, която 
включва цилиндрични щанги и сменяеми глави с пластини. 
Борщангите и главите се сглобяват с помощта на назъбена 
връзка (фиг. 3).
 Има три вида щанги, които да покрият пълния набор 
от приложения за вътрешно струговане, обработка на 
канали и резбонарязване с дължини до 10 пъти диаметъра. 
Стоманените щанги позволяват обработка с дължини до 4хD. 
Твърдосплавните щанги до 7хD. За дължини от 7xD до 10хD, 
ISCAR разработи антивибрационна щанга, която значително 
намалява и премахва вибрациите при рязане.  
 Модулността предоставя ценна възможност за клиента да 
конфигурира инструмент по оптимален начин. В съвременния 
дигитален свят чудесен начин да постигнете това ефективно е с 
виртуален монтаж в CAM софтуерна среда. Цифровото двойно 

Фиг. 3 – Антивибрационна щанга със сменяема глава. Значително разширява обвхата на вътрешните разстъргващи и резбонарезни операция.
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което им позволява работа в тесни пространства с по-тежки 
товари на по-големи височини.
• Товароподемност: От 1 300 до 2 000 кг.
• Височина на повдигане: От 2 900 до 7 000 мм.

EFG 316 / 316k / 318 / 318k / 320
Челните четириопорни електрокари на Jungheinrich са 
надеждни и универсални машини, подходящи за всяко 
складово стопанство. Те са идеалната комбинация от 
маневреност и висока стабилност, дори при много неравни 
подове и настилки.
• Товароподемност: От 1 600 до 2 000 кг.
• Височина на повдигане: От 2 900 до 7 000 мм.

EFG 425 / 425k / 430 / 430k / S30
Челните четириопорни електрокари на Jungheinrich са 
гъвкави повдигачи за високи изисквания. Те са силни, 

JUNGHEINRICH
ЕЛЕКТРОКАРИ – ЧЕЛНИ  
ЕЛЕКТРО-ВИСОКОПОВДИГАЧИ
Всичко в пъргавите и гъвкави електрически мотокари EFG на 
Jungheinrich e оптимизирано за максимален товарооборот 
при минимална консумация на енергия. Всички компоненти 
са синхронизирани и отговарят на най-съвременните 
технологични иновации и постижения.

EFG 110 / 110k / 113 / 115
Челните триопорни триточкови електро-високоповдигачи на 
Jungheinrich са компактни и маневрени за лесно и прецизно 
маневриране дори в тесни пространства, контейнери и 
камиони.
• Товароподемност: От 1 000 до 1 500 кг.
• Височина на повдигане: От 2 300 до 6 500 мм.

EFG 213 / 215 / 216 / 216k / 218 / 218k / 220
Челните триопорни четириточкови електрокари на 
Jungheinrich съчетават в себе си маневренност и стабилност, 
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издръжливи и подходящи за широк спектър от приложения 
на закрито и на открито.
• Товароподемност: От 2 500 до 3 000 кг.
• Височина на повдигане: От 2 900 до 7 500 мм.

EFG 535k / 540 / 540k / 545 / 545k / 550 
/ S40 / S50
Челните четириопорни електрокари 
на Jungheinrich са създадени за 
предизвикатели мисии. Оптимални 
са за най-тежките товари и прикачни 
устройства.
• Товароподемност: От 3 500 до 5 000 кг.
• Височина на повдигане: От 2 480 до 7 
500 мм.

EFG k моделите са по-къси версии 
на стандартните машини, специално 
пригодени за по-тесни коридори и 
пространства и повече маневренност.

EFG S моделите са специализирани за 
вътрешна и външна употребаза при 
особено тежки условия, чрез изнесен 
център на тежестта от 500 на 600 мм 
и увеличен клирънс/просвет между 
машината и настилката. Особено 

подходящи са за работа с тежки и нестандартни 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
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TEN/728
Оценка — Бялата книга за транспорта от 2011 г.

СТАНОВИЩЕ 
Европейски икономически и социален комитет 

 
Работен документ на службите на Комисията —  

Оценка на Бялата книга „Пътна карта за постигането на Единно 
европейско транспортно пространство —  към конкурентоспособна 

транспортна система с ефективно използване на ресурсите“

1. Заключения и препоръки

1.1	 ЕИСК приветства инициативата за оценка на 
изпълнението на Бялата книга от 2011 г., но изразява съжаление, че 
оценката беше извършена със закъснение и му беше представена за 
консултация едва след неговото искане.

1.2	 В бъдеще ЕИСК би желал да може да взима отношение 
по редовните оценки на напредъка в изпълнението на стратегиите 
на Комисията и да дава своя принос в транспортния сектор. Освен 
това ЕИСК препоръчва бъдещите стратегически документи да бъдат 
придружавани от ясен план за мониторинг от самото начало.

1.3	 ЕИСК изразява надежда, че тези оценки ще бъдат под 
формата на редовни и тематични доклади за напредъка през 
времеви интервали, които да позволяват реална оценка на 
напредъка, закъсненията и причините за тях, както и, когато е 
целесъобразно, на евентуалните корективни мерки. Важно е да се 
прави навременна оценка на постигнатото, както и на това, което 
не е било постигнато и съответните причини (напр. комодалност, 
подобряване на ситуацията в областта на железопътния транспорт, 
задръствания, социални въпроси, екологични цели и т.н.), и да се 
предприемат съответните действия.

1.4	 Комитетът подкрепя екологизирането на транспорта, 
но изтъква, че енергийният преход трябва да бъде справедлив и 
да предлага — но не за сметка на целите си — жизнеспособни и 
реалистични алтернативи, вземайки предвид икономическите и 
социалните териториални специфики и потребности на всички 
региони на Европа, включително селските райони.

1.5	 Освен това Комитетът отново изтъква вече заявените си 
позиции във връзка с Бялата книга, а именно че ограничаването на 
модалността не е вариант; че трябва да се върви към комодалност, а 
не към преминаване към други видове транспорт; че екологичният 
преход трябва да бъде социално справедлив и в същото време 
да запази конкурентоспособността на европейския транспорт, 

включително чрез пълно разгръщане на европейското транспортно 
пространство и при пълно прилагане на единния пазар. В 
този контекст ЕИСК изразява съжаление и относно забавеното 
изпълнение на TEN-T.

1.6	 Както вече посочи в становището си от 2012 г., ЕИСК би 
желал да насърчи открития, непрекъснат и прозрачен обмен на 
мнения относно прилагането на Бялата книга между гражданското 
общество (предприятия, работодатели, служители, ползватели, НПО, 
академичните среди и др.), Комисията и другите заинтересовани 
страни, като националните органи на различните равнища. Така ще 
се осигурят по-добър прием и разбиране от страна на гражданското 
общество и ще се подобри полезната обратна връзка, която 
получават лицата, които определят политиките и отговарят за 
тяхното изпълнение.

1.7	 ЕИСК отново изтъква това, което отбеляза в становището 
си от 2011 г. относно „Социални аспекти на транспортната 
политика на ЕС“. ЕИСК би искал Европейската комисия да въведе 
необходимите мерки, които да гарантират хармонизирането 
на социалните стандарти при трафика в рамките на ЕС, като 
същевременно отчете необходимостта от еднакви условия на 
конкуренция в международен план в тази сфера.

1.8	 Новата „Стратегия за устойчива и интелигентна 
мобилност — подготвяне на европейския транспорт за бъдещето“ 
беше разгледана в становище на ЕИСК (TEN 729), прието на 28 април 
2021 г. ЕИСК отново призовава настоятелно да бъдат изпълнени 
всички изложени в него заключения и препоръки.

1.9	 ЕИСК ще отдели голямо внимание и ще работи в рамките 
на няколко становища по бъдещата стратегия „Адаптиране към цел 
55“, която Комисията се очаква да публикува на 14 юли.

2. Въведение

2.1	 На 10 декември 2020 г. беше публикуван работен 
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документ за оценка на Бялата книга „Пътна карта за постигането 
на Единно европейско транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване 
на ресурсите“ [SWD(2020)]. През 2011 г., когато беше изготвена 
пътната карта, беше проведена консултация с Европейския 
икономически и социален комитет. Той прие становището си 
TEN/454 на 26 октомври 2011 г. След публикуването на документа за 
оценка SWD(2020) Европейският икономически и социален комитет 
взе решение да го анализира през призмата на целите, определени 
в пътната карта, на становището си TEN/454 и на развитията след 
публикуването ѝ.

2.2	 След приемането на Бялата книга бяха осъществени 
редица инициативи на Комисията, обхващащи всички видове 
транспорт (четвъртият железопътен пакет, Европейската стратегия 
за мобилност с ниски емисии от 2016 г., Директивата относно 
инфраструктурата за алтернативни горива, трите пакета за 
мобилността относно различни аспекти на автомобилния 
транспорт, Регламентът относно пристанищните услуги, „Син 
пояс“, стратегията за въздухоплаването, програмата NAIADES, 
Европейският акт за достъпността, Регламентът относно 
трансевропейските транспортни мрежи, Регламентът относно 
Механизма за свързване на Европа и др.). Оценката дава 
възможност да се изтъкне постигнатият технически, политически 
и социален напредък, и по-специално частта от приетия през 
2020 г. пакет за мобилността, която се отнася до регулирането на 
автомобилния транспорт, като същевременно се припомнят целите, 
които все още не са постигнати.

2.3	 Това, което беше постигнато от определените през 
2011 г. първоначални цели — които нямаше как да вземат предвид 
случилото се впоследствие — следва да се разглежда от гледна 
точка както на геополитическите събития (Брексит, засилващата се 
мощ на Китай), така и на екологичните процеси (няма признаци за 
забавяне на глобалното затопляне, нито за колективна способност 
за постигане на целите на Парижкото споразумение) или здравните 
кризи (COVID-19). Здравната криза извади на показ зависимостта 
на Европа от вноса на важни за суверенитета стратегически стоки 
и стана повод за безпрецедентен европейски интервенционизъм 
(план за възстановяване на стойност 750 милиарда евро), който 
от своя страна последва дълбоката промяна в амбициите на 
европейската политика в областта на околната среда с цел 
постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. и намаляване с 90 % 
на емисиите на парникови газове в транспортния сектор като част 
от Европейския зелен пакт.

2.4	 ЕИСК отбелязва работния документ на службите на 
Комисията от 2016 г. за оценка на изпълнението на пътната карта1, 
в който се стига до заключението, че що се отнася до определените 
в Бялата книга цели, в повечето случаи е минало твърде малко 
време от нейното приемане, за да се направи подходяща оценка 
на постигнатия напредък. В оценката се посочва, че се полагат 
усилия за подобряване на съответните показатели, и се споменават 
очакванията на заинтересованите страни за по-голям акцент 
върху изпълнението, увеличаване на инвестициите в транспортна 
инфраструктура, по-добро отчитане на нуждите на ползвателите 
на транспорт и работниците, по-силно Единно европейско 
транспортно пространство и технологично развитие.

2.5	 Настоящото становище, което по замисъл е ограничено 
до обхвата на документа за оценка, не може напълно да 

1  SWD(2016) 226.

пренебрегне процесите в областта на околната среда в световен 
план. Затова насърчаваме читателите на становището да се 
запитат, за всеки един от разгледаните аспекти, какво би било 
потенциалното, предвидимо или очаквано краткосрочно, 
средносрочно и дългосрочно въздействие на тези събития, които 
все още не са достатъчно отдалечени във времето.

2.6	 ЕИСК отново изтъква, както направи в становището си 
относно пътната карта, колко е важно гражданското общество да 
бъде привлечено за участие в изпълнението и оценката на пътната 
карта. През 2015 г. ЕИСК прие становище относно напредъка по 
пътната карта и свързаните с нея предизвикателства по искане 
на Европейския парламент, който през септември 2015 г. прие 
резолюция относно изпълнението на пътната карта. В работния 
документ на службите на Комисията от 2016 г. бяха представени 
становищата на няколко органа на ЕС, което ЕИСК оценява като 
добра практика.

3. Общи бележки

3.1	 ЕИСК приветства тази инициатива за оценка, която 
му дава възможност да изрази своята гледна точка и трябва да 
послужи най-вече като основа за определяне на приоритетите в 
светлината на констатираните в документа развитие, напредък и 
закъснения. В бъдеще ЕИСК би искал да бъде редовно информиран 
за напредъка по изпълняваните стратегии посредством такъв тип 
оценки, които да се извършват на подходящи за конкретния проект 
интервали. ЕИСК изразява надежда, че в тези оценки не само ще се 
прави преглед на напредъка и закъсненията, но и ще се представят 
основните фактори, обясняващи на какво се дължат те, както и 
международните процеси и инициативи, които оказват или могат да 
окажат въздействие върху първоначалните пътни карти.

3.2	 В становището си от октомври 2011 г. ЕИСК изрази 
съжаление, че в списъка с предложени мерки са посочени много 
малко крайни срокове и че в пътната карта няма ясна връзка 
между политически (до 2050 г.) и тактически мерки (които могат да 
се предприемат още сега). В становището беше отправен призив 
пътната карта да включва по-прецизен работен план за периода 
2013—2020 г. В становището си от 2015 г. ЕИСК предложи обща 
преоценка на плана за действие в Приложение I към пътната карта 
от гледна точка на политическата му осъществимост в дадения 
момент. Следва да се отбележи, че през 2018 г. беше измерен 
постигнатият напредък по трите специфични цели (емисии на 
парникови газове — цел за намаляване с 60 % до 2050 г. спрямо 
равнищата от 1990 г. и цел за намаляване с 20 % до 2030 г. 
спрямо равнищата от 2008 г., зависимост от изкопаемите горива, 
ограничаване на нарастването на задръстванията). Емисиите на 
парникови газове тогава бяха с 32 % над равнищата от 1990 г. и бяха 
нараснали през периода 2013—2018 г. Изкопаемите горива все още 
покриват основната част от енергийните нужди на транспортния 
сектор. Техният дял наистина намалява през последните години, 
но темпът на намаляване, който е тясно свързан с прилагането на 
разпоредбите в областта на околната среда в различните държави, 
е незадоволителен. Що се отнася обаче до показателите, свързани 
със задръстванията, целта, която не е количествено определена и 
е твърде неамбициозно формулирана, изглежда не е постигната. 
ЕИСК все пак отбелязва, че новите начини на организиране на 
работата в резултат на здравната криза разкриват нови системни 
възможности.

3.3	 В становището си от 2011 г. ЕИСК подкрепи стратегията 
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на пътната карта за по-широко използване на продиктувани от 
пазара мерки. В становището си от 2015 г. ЕИСК изтъкна, че трябва 
да се обърне внимание, наред с останалото, на свързаните със 
сближаването аспекти на принципа „замърсителят плаща“, да се 
отчетат рисковете от социално изключване и да се гарантира 
обща съгласуваност с данъците и таксите. И все пак, поради 
факта, че не беше постигнато забавяне на глобалното затопляне, 
и с оглед на поуките, извлечени от здравната криза и от важната 
роля, която политическите власти изиграха тогава и без съмнение 
впоследствие, ЕИСК призовава Европа и публичните органи в 
държавите членки да поемат полагащата им се водеща роля 
в управлението на промените, необходими за постигането 
на устойчиво бъдеще, по-специално чрез ускоряване на 
инвестиционните програми.

3.4	 По-голямата част от предвидените в Бялата книга 
инициативи целят въвеждането на комодална транспортна система 
в рамките на единно европейско транспортно пространство. 
ЕИСК отново изразява подкрепата си за комодалността. В този 
контекст ЕИСК изтъква и необходимостта от цялостно прилагане 
на практика на официалното отваряне на пазара, постигнато с 
четвъртия железопътен пакет, за да може железопътният транспорт 
да се превърне в привлекателен партньор от гледна точка на 
мултимодалността, като се вземат предвид и екологичните и 
социалните въпроси.

3.5	 През 2011 г. и 2015 г. ЕИСК изтъкна липсата на реализъм 
по отношение на начина на постигане на целите за екологизиране 
на системата и разходите. Заради докладваните закъснения, 
здравната криза и икономическите последици от нея ЕИСК е 
дълбоко загрижен дали участниците ще могат да финансират 
необходимите промени.

3.6	 Първоначалната цел за намаляване с 60 % на емисиите на 
CO2 в транспортния сектор до 2050 г. се оказа твърде амбициозна, 
особено с оглед на данните от края на 2018 г. и изложените в 
оценките перспективи, според които при липса на допълнителни 
политики или засилване на съществуващите мерки тази цел няма 
да бъде постигната. ЕИСК изразява надежда, че новият импулс на 
Европейския зелен пакт ще намери израз в европейска политика за 
научноизследователска и развойна дейност, която да е на висотата 
на предизвикателствата, ще бъде подходящо направляван и ще има 
по-ускорен график за изпълнение.

3.7	 Комитетът предлага затягането на графика и 
определянето на средносрочни цели да не се ограничават до 
емисиите на CO2, а да се включат конкретни и количествени цели 
за намаляване на зависимостта от нефта, шумовите емисии и 
замърсяването на въздуха. Комитетът подчертава, че енергийният 
преход не трябва да води до влошаване на условията на живот 
в някои части на Европа. Преходът трябва да бъде справедлив 
и да отчита — но не за сметка на целите си — икономическите, 
социалните и териториалните специфики.

3.8	 В съответствие с предходните си становища (от 2011 г. 
и 2015 г.) ЕИСК припомня колко е важно отбелязаното в параграф 
18 от пътната карта: „ограничаването на мобилността не е 
алтернатива“. Според ЕИСК е важно да се припомни, че това 
твърдение не следва да се тълкува като противоречащо на 
мерките, които целят повишаване на енергийната ефективност 
на транспорта и намаляване на емисиите. Европа преминава през 
период на сериозни предизвикателства. Това обаче не бива да води 
до промяна на курса. Сред целите на пътната карта, тези, които 

са свързани с организацията на европейския вътрешен пазар, 
отбелязаха добър напредък. Би било изключително вредно, ако 
социалните и екологичните изисквания на различните европейски 
инициативи минат на втори план през следващите години.

3.9	 Пътната карта отчита необходимостта от повишаване 
на конкурентоспособността на видовете транспорт, които са 
алтернативи на автомобилния. Комитетът продължава да подкрепя 
тази цел, при условие че тя бъде постигната, като се увеличат 
капацитетът и качеството на железопътния, вътрешноводния и 
морския транспорт на къси разстояния и се насърчат ефективни 
интермодални услуги, а не като се възпрепятства развитието на 
ефективен и устойчив автомобилен превоз в рамките на ЕС.

3.10	 ЕИСК приветства постигнатия напредък в социалната 
сфера (създаването на Европейския орган по труда, интегрирането 
на Морската трудова конвенция на МОТ в европейското право, 
прилагането на мерките за надзор, предвидени в пакета за 
автомобилния транспорт от декември 2011 г., и др.). ЕИСК 
обаче остава загрижен относно напрежението, произтичащо от 
различните равнища на социална закрила и заплащане на пазара на 
товарния автомобилен транспорт, както и относно факта, че в някои 
случаи липсват достойни условия на труд. ЕИСК отново отправя 
призив, както през 2011 г. и 2015 г., за повишаване на пътната 
безопасност, социалните стандарти и човешките и финансовите 
ресурси за наблюдение на спазването на разпоредбите и 
законодателството. Накрая, ЕИСК би искал също така Комисията да 
разгледа въпроса за „служителите/работниците“ на платформите за 
доставка по домовете. Както в становището си TEN 697, Комитетът 
призовава за насърчаване на заетостта и за борба срещу социалния 
дъмпинг.

3.11	 В предходните си становища (от 2011 г. и 2015 г.) ЕИСК 
изрази сериозни съмнения относно целесъобразността на 
залегналата в пътната карта специфична цел за преход към друг 
вид транспорт, а именно до 2030 г. 30 % от автомобилния превоз 
на товари на разстояние над 300 км да бъдат пренасочени към 
други видове транспорт, а до 2050 г. — над 50 %. Елементите на 
оценката ясно показват, че до момента не са настъпили промени в 
разпределението на видовете транспорт. Във връзка с това ЕИСК 
изразява съгласие със заявеното в резолюцията на Европейския 
парламент от 2015 г. относно изпълнението на пътната карта, а 
именно че стратегията на пътната карта за преминаване към други 
видове транспорт не е успешна и че с оглед на това следва да се 
подобри устойчивостта на всички видове транспорт и да се търсят 
решения за комодалност. Европейският зелен пакт и неговата цел 
за намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния 
сектор с 90 % до 2050 г. променят правилата на играта, без обаче да 
дават отговор на практическите въпроси, които произтичат от тази 
нова амбиция.

3.12	 ЕИСК отново изразява загриженост относно 
конкурентоспособността на Европа и нейните дружества. ЕИСК 
е твърдо убеден, че е по-добре да се прилагат глобални мерки. 
Регионалните или континенталните мерки — като например 
правата на потребителите, социалните стандарти и мерките за 
устойчивост — би трябвало да се прилагат и за транспортните 
дружества от държави извън ЕС, които развиват дейност на, към 
и от вътрешния пазар, което ще доведе до еднакви условия на 
конкуренция в световен мащаб и ще предотврати изместването на 
въглеродни емисии и загубата на работни места.

3.13	 ЕИСК отбелязва, че и в двете предходни оценки като 
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цяло се посочва, че е твърде рано да се направи пълна оценка 
на резултатите от изпълнението на пътната карта. ЕИСК счита 
за незадоволителен факта, че изглежда няма достатъчно добри 
критерии за оценка, даващи възможност да се прави надежден 
преглед във всеки един момент от оценяването на стратегията. Това 
изглежда особено незадоволително предвид факта, че дейностите 
по изпълнението продължават съответно вече пет (2016 г.) и девет 
(2020 г.) години. В този контекст ЕИСК се позовава на препоръката в 
становището си от 2011 г. за по-прецизен работен план за периода 
2013—2020 г., който да улесни оценката.

3.14	 И в двете оценки —от 2016 г. и от 2020 г. — се отдава 
голямо значение на пълното прилагане на Единното европейско 
транспортно пространство; в оценката от 2020 г. единният 
пазар на ЕС се изтъква по-специално като мощен двигател 
за осъществяването на икономически ефективни промени, 
включително за широкото приемане на технологичните промени, 
и се отбелязва, че това е важно за насърчаването на публичните 
и частните инвестиции в тази област. С оглед на това ЕИСК счита 
за изненадващо, че в Стратегията на Комисията за устойчива и 
интелигентна мобилност от 2020 г. не се обръща повече внимание 
на връзката между целите за устойчивост и цифровизация и 
единния пазар, в т.ч. на аспектите, свързани със социалната сфера 
и сближаването. Затова ЕИСК изразява съжаление, че оценката от 
2020 г. не беше приключена преди да се приеме новата стратегия. 
Това щеше да позволи заключенията от оценката да бъдат 
използвани при разработването на стратегията.

3.15	 ЕИСК изразява съжаление, че в оценката не се 
обръща достатъчно внимание на проблемите и закъсненията 
при реализирането на TEN-T, и по-специално на коридорите от 
основната мрежа.

3.16	 ЕИСК изтъква колко е важно да се получи подкрепата на 
гражданското общество и заинтересованите страни, включително 
чрез приобщаващ диалог, както беше предложено в становището му 
от 2012 г. Широкото разбиране и приемане на целите на политиката 
ще бъдат изключително полезни за постигането на резултати.

4. Конкретни бележки

4.1	 ЕИСК продължава да подкрепя програмата за 
трансевропейски транспортни мрежи. В контекста на Зеления 
пакт ЕИСК призова, призовава и ще продължи да призовава за 
политики за инвестиране в модерна и съобразена с бъдещите 
предизвикателства инфраструктура2. ЕИСК продължава да подкрепя 
програмата за трансевропейски транспортни мрежи. Освен това 
Комитетът препоръчва да се даде приоритет на преките връзки 
между летищните центрове и високоскоростната железопътна 
мрежа, чието съществуване трябва да бъде предварително условие, 
преди да се обсъжда евентуална забрана на полетите на къси 
разстояния.

4.2	 ЕИСК отново заявява подкрепата си за създаването 
и прилагането на Единно европейско небе. В съответствие със 
становището си TEN/697 и с оглед на кризата Комитетът призовава 
държавите членки и всички заинтересовани страни в сектора 
на въздухоплаването да улеснят пълното и бързо изпълнение 
на амбициозните цели на ЕС по отношение на безопасността, 

2  Становище на ЕИСК относно „Устойчиво 
развитие на транспортната политика на ЕС и планиране в областта 
на TEМ-T“ (проучвателно становище), ОВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 31 
(TEN/446).

разходната ефективност, капацитета и устойчивостта на 
европейския сектор на въздушния транспорт.

4.3	 В рамките на политиката си за железопътния транспорт 
до този момент Комисията се беше съсредоточила преди всичко 
върху конкуренцията в железопътния сектор, вместо да полага 
последователни усилия за изпълнение на целите на политиката 
в областта на околната среда, определени в Бялата книга за 
транспорта. ЕИСК подчертава, че интегрираните железопътни 
системи могат да гарантират справедливо разпределение също 
както неинтегрираните. Отделянето имаше различни последици 
в отделните държави членки в зависимост от състоянието на 
инфраструктурата, качеството и размера на подвижния състав, 
както и от модела на отделяне. Конкурентоспособността на 
новите частни превозвачи в много случаи се базира на по-лошите 
условия на труд. „Универсалният модел“ в железопътния сектор 
е незадоволителен: необходимо е да се отчетат географските 
специфики, обхватът на модела, трасето на линията, както и начинът, 
по който функционират превозът на товари и този на пътници.

4.4	 Значителните суми, които се очаква да бъдат 
мобилизирани в контекста на целта за въглеродна неутралност до 
2050 г. и намаляване на парниковите газове с поне 50 % до 2030 
г., вероятно ще разтърсят из основи транспортния сектор. ЕИСК 
призовава за създаването на „Фонд за справедлив преход (ФСП) в 
сектора на транспорта“, с който да се подпомогнат по-специално 
работниците и предприятията в сектора, които не са само големи 
субекти.

4.5	 От 2011 г. насам беше постигнат напредък в социалната 
сфера, по-специално чрез прилагането на Морската трудова 
конвенция на МОТ от 2006 г. Тези минимални правила обаче 
не могат да осигурят на засегнатите работници условия на 
труд, съизмерими с европейския проект. След като проектът за 
европейски флаг беше изоставен, ЕИСК би желал Европейската 
комисия да продължи усилията си за хармонизиране на социалните 
стандарти при трафика в рамките на ЕС, като същевременно отчита 
необходимостта от еднакви условия на конкуренция в тази област в 
международен план.

4.6	 По въпроса за създаването на европейски регистър 
и европейски флаг ЕИСК отбелязва, че в оценката не се обръща 
внимание на многобройните и сложни причини, поради които тази 
цел не беше постигната.

4.7	 Що се отнася до Европейската стратегия за изследвания, 
нововъведения и внедряване в областта на транспорта, новите 
цели на Европейския зелен пакт изискват ефективни начини 
за мобилизиране на ресурси и по-тясна координация между 
различните заинтересовани страни в сектора.

4.8	 ЕИСК припомня становището си от 2011 г. относно 
„Социални аспекти на транспортната политика на ЕС“, в което 
„препоръчва жените и младите работници да бъдат привлечени 
да работят в транспортния сектор чрез мерки, с които да 
се подобрят качеството на заетостта във всички видове 
транспорт, условията на труд, обучението и ученето през целия 
живот, възможностите за професионално развитие, опазването 
на здравето и безопасността на работното място, и които да 
допринесат за по-добър баланс между работата и личния живот“3.

3  Становище на ЕИСК относно „Отражение 
на политиките на ЕС върху възможностите за работа, нуждите 
от обучение и условията на труд на транспортните работници“ 
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4.9	 ЕИСК отново изтъква необходимостта от създаване на 
обсерватория по социалните въпроси, заетостта и обучението 
в транспортния сектор. Необходимо е да се въведат стимули 
в подкрепа на приемането на стандарти за качество в целия 
транспортен сектор.

4.10	 В становището си от 2011 г. ЕИСК посочи, че „като цяло, 
социалното измерение на пътната карта е слабо засегнато“. ЕИСК 
отправя същата забележка и към документа за оценка. ЕИСК отдава 
приоритетно значение на необходимостта от социална оценка, 
която да бъде свързана с искането за създаване на обсерватория 
по социалните въпроси в предходния параграф. Изискваните от 
сектора промени и техният темп неизбежно ще окажат натиск 
върху организациите и мъжете и жените, които ги поддържат 
жизнеспособни.

4.11	 Здравната криза и развитието на онлайн продажбите 
с доставка по домовете или в близост до дома увеличиха 
„индивидуализирания“ превоз на стоки, по-специално в градските 
райони. Ускоряването на тези методи на дистрибуция допринася 
за задръстванията и замърсяването в градската среда и повдига 
въпроса за последната миля, например в енергийния сектор. 
Този вид потребление създава многобройни предизвикателства, 
налагайки необходимостта от още по-бързо въвеждане на мерки за 
намаляване на емисиите на CO2, особено в гъсто населените райони.

4.12	 ЕИСК отбелязва постигнатия напредък по отношение 
на парка от електрически превозни средства и значително 
различаващите се ситуации в отделните държави от ЕС. Този 
напредък, който по същество е резултат от законодателството на 
всяка държава членка, налага необходимостта от инфраструктура и 
повдига въпроси по отношение на стандартизацията. В становището 
си по този въпрос4 Комитетът вече изрази безрезервната си 
подкрепа за усилията, насочени към по-широко навлизане на 
електрически превозни средства. ЕИСК приветства, но предпазливо, 
използването на декарбонизирана енергия.

4.13	 ЕИСК отбелязва, че в Бялата книга се разглеждат основно 
технологичните иновации и се пренебрегват други важни аспекти 
на политиките за устойчива мобилност, които също могат да 
бъдат иновативни (например мерки с незадължителен характер и 
социални иновации, като нови подходи в областта на планирането, 
участие на гражданите, новаторски методи за повишаване на 
осведомеността и др.). С оглед на това е необходимо по-широко 
определение за иновации.

4.14	 Въпреки че немоторизираният транспорт беше признат 
през 2011 г., все още не се обръща достатъчно внимание на 
неговото популяризиране и липсва необходимата съгласуваност. 
Много градове инвестират в инфраструктура за ходене пеша и 
колоездене (напр. в рамките на програми по линия на ЕФРР). До 
момента обаче Европейският съюз не разполага нито със стратегия, 
нито с административен и управленски капацитет, за да приложи 
всеобхватни, междусекторни и интегрирани решения в тази 
област. ЕИСК би искал да се позове на своето становище относно 

(проучвателно становище), ОВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 22 
(CESE 1006/2011).

4   Становище на ЕИСК относно „Към по-
широко навлизане на електрически превозни средства“ 
(проучвателно становище), ОВ C 44, 11.2.2011 г., стр. 47 (CESE 
989/2010).

потенциалните значителни ползи за здравето от активните начини 
на придвижване като колоезденето и ходенето пеша в Европа, 
в което целенасочено предлага „малки стъпки“ за отключване 
на потенциала на колоезденето и ходенето пеша с оглед на 
ползите както за здравето на европейските граждани, така и за 
достъпността. Затова ЕИСК предлага да се разработи стратегия на 
ЕС за немоторизирания транспорт, която да доведе до конкретни 
действия на европейско равнище за стратегическо планиране, 
проектиране и инвестиции в колоездене и ходене пеша.

4.15	 Що се отнася до плановете за градска мобилност, 
след публикуването на насоките за плана за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ) през 2013 г. Комисията финансира стотици 
градове в цяла Европа със средства на ЕС (напр. инициативата 
Civitas), за да гарантира балансирано и интегрирано развитие 
на устойчивите видове градски транспорт. Това се илюстрира 
от впечатляващите и плодотворни резултати от приемането на 
ПУГМ в Европа. Важно е да се отбележи, че тук се следва подход 
на участие, съсредоточен върху нуждите на тези, които са в 
основата на процеса. Всеобхватното и устойчиво планиране на 
градската мобилност доказа способността си да се превърне в 
ефективно средство за справяне с предизвикателствата в областта 
на климата, енергетиката и околната среда. ЕИСК би желал да 
насърчи стартирането на европейска инициатива, която очевидно е 
необходима, за да се въведат национални рамки в страните от ЕС за 
изготвяне и прилагане на планове за устойчива градска мобилност, 
които са основните стратегически инструменти за планиране на 
градската мобилност.

4.16	 Що се отнася до комуникацията и трансфера на знания в 
областта на градската мобилност, ЕИСК отбелязва отличната работа, 
която беше свършена със създаването през 2014 г. на портала ELTIS 
като обсерватория на градската мобилност, която допринася за 
видимостта на напредъка и най-добрите практики.

4.17	 Мерките, свързани с пътните такси и системите за 
контрол на достъпа на превозните средства до градските зони, 
все още не са широко приети в Европа. В Бялата книга се посочва, 
че разходите, свързани със задръстванията, ще нараснат с около 
50 % до 2050 г., и че е необходимо да се направи оценка на 
съществуващите системи за пътно таксуване, като се предвидят 
стимули за държавите членки, които стартират пилотни проекти за 
прилагане на системи, съобразени с тези насоки. Популяризирането 
и насърчаването на обществения транспорт и немоторизираната 
мобилност биха могли да бъдат решение.

4.18	 Бялата книга предвиждаше по-широко навлизане 
на алтернативните горива (като електрическо задвижване или 
водород) като принос към екологизирането на транспорта. 
Въпреки че през последното десетилетие производството на 
алтернативни горива се подобри и нарасна, през 2018 г. само 33 % 
от електроенергията в Европа идваха от възобновяеми енергийни 
източници. Затова ЕИСК счита, че емисиите от превозните средства 
и техният въглероден отпечатък би трябвало да се измерват през 
целия им жизнен цикъл. Освен това замяната на двигателите с 
вътрешно горене с електрически превозни средства няма да 
промени модела на задръстванията в нашите градове.

Брюксел, 9 юни 2021 г.

Christa Schweng, 
председател на Европейския икономически и социален комитет
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