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Компанията ни е уникална с това, 
че предлага всичко, по което тече 
ток, в една сграда
- Г-н Полилеев как започна Вашето професионално 
развитие?
Завършил съм ТУ София специалност „Електроника“. 
Получих разпределение за работа в престижен иститут 
в София с добра заплата, но отказах и отидох да работя в 
производството – в завод „Електра“ през 1985 г. За съжаление, 
електронната промишленост се оказа най- губещата след 
промените, защото почти нищо не остана от нея. Ние от 
бранш електроника стартирахме от нулата след разпада 
на социализма, докато колегите от другите сектори на 
индустрията бяха в по-добри позиции. Но всяко зло за добро, 
защото според мен, най-важното беше, че не се отказахме 
от професията си във времена, когато масово се откриваха 
заведения, магазини и други подобни търговски обекти.
- Как стартирахте Вашия бизнес?
Ние имахме и своя шанс. Преди разпада на социализма, 
държавата беше измислила начин за стимулиране на 
иновациите, като беше дадена възможност да се създават 
така наречените „Програмни коликтиви“. Идеята беше да 
се създават колективи, които да използват ресурсите на 
предприятието, в което работят. В извън работно време да 
разработват теми, които са от значение за предприятието, 
а то от своя страна финансира проекта. Ние реализирахме 
такъв проект в завод „Електраника“, който беше започнал да 
произвежда механични електромери с електронно отчитане. 
Нашата разработка беше децентрализирана система, която 
да контролира електропотреблението в предприятието и да 
управлява плановия график. Това стана през 1989 г. Спомням 
си, че завършихме разработката точно по време на голямата 
инфлация и хонорарите ни бързо се стопиха, но опита който 
придобихме беше безценен. На базата на тази система 
започнахме своя бизнес. Въпреки срива на икономиката, 
успяхме да направим едно внедряване в завода за стоманени 
въжета в гр. Роман.  
Нашата първа фирма се казваше SPN (Стоицев, Полилеев, 
Нешев) и бяхме в първите 20 регистрирани фирми у нас. 
Започнахме производството на алармени системи и с това 
реално стартира нашият бизнес. След няколко години 
внедрихме в производството и пожароизвестителни системи.
По-важно в онези времена беше, кой пръв ще започне 
износ на тези системи. По онова време почти нямаше 
постсоциалистическа държава, в която да не започне 
подобно производство, а към ден днешен от целия бивш соц. 
лагер останаха две или три фирми с трайно присъствие на 
световния пазар, една от които е „Телетек Електроникс“. 
През 1991 г. основахме компания с име „Телетек“ и 

започнахме производството на алармени централи. 
Фирмата сега изнася в над 72 държави (сегашно име „Телетек 
Електроникс“, б.а.). Нейният най-голям пазар е Русия, като по 
обеми вече я настигат Италия, Турция и др. държави. В Иран 
имаше големи продажби преди налагането на санкции.
- През миналата година продадохте производствената 
фирма „Телетек Електроникс“. Какво ви накара да вземете 
това решение и кой е купувача?
Производствените фирми имат цикли на развитие. Първо 
се започва с инвестиция, следва капитализиране на 
инвестицията в нови продукти, след което следва нов цикъл 
на нова инвестиция и очакване на нова капитализация. Тези 
цикли са с продължителност 5-6 години. През 2017-та година 
бяме изправени пред необходимостта да стартираме нов 
производствен цикъл с нова инвестиция. Трябваше да го 
направим или да продадем фирмата докато е в зенита си. 
С моя съдружник не успяхме да привлечем нашите деца 

Интервю с г-н Петър Полилеев, председател на Съвета на директорите на Полистар груп

Снимката е от архива на ТЕКРА ЕООД 
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към производствения бизнес и преценихме, че и двамата 
сме към края на нашия житейски цикъл. Това ни подтикна 
към продажба на предприятието. Моментът също беше 
подходящ, защото бяхме на върха на жизнения цикъл на 
нашите продукти.
Продадохме „Телетек Електроникс“ на италианската фирма 
„Комелит“ – една от водещите фирми в света за производство 
на домофонни системи. Те имаха нужда към портфолиото си 
да добавят и алармени системи. „Комелит“  бяха инвестирали 
в търговска мрежа по целия свят. В един момент продуктите, 
които предлагаха се оказали недостатъчни и по тази причина 
проявиха интерес към нас.
- Какво се случи с останалите фирми влизащи в „Телетек 
Груп“?
Съдружникът ми беше ангажиран повече в производствената 
фирма и затова се договорихме да изкупя дяловете му от 
другите ни две общи фирми „Телетек“ и „Силтек Инженеринг“, 
тъй като той нямаше повече амбиции да стартира нови 
проекти, а моите дъщери проявиха желание да продължат 
търговския бизнес в „Текра“ ЕООД (предходно име „Телетек“ 
ЕООД, б.а.). За целта формирахме нова група фирми, която 
нарекохме „Полистар Груп“. 
- Разкажете ни малко за историята на „Телетек Груп“ и 
как я трансформирахте след продажбата на „Телетек 
Електроникс“.
В началото (през 1991 г., б.а.) започнахме като една фирма 
и тя се казваше „Телетек“. Чрез нея извършвахме всички 
дейности – произвеждахме, продавахме и инсталирахме. 
Имаше и един период, в който бяхме обособили като 
отделни единици всяка дейност. През 2000 г. производството 
достигна до етап, в който бяха необходими нови инвестиции 
за машини и се наложи да разделим фирмата, като 
обособихме три отделни такива – Телетек Електроникс, 
Телетек, Силтек Инженеринг. За произодствена фирма 
поканихме един инвестиционен фонд, който да инвестира 
в закупуването на оборудване за монтаж на платки. Това е 
комплекс от три машини, без които не може да съществува 
нито едно предприятие за производство на електронни 
изделия. „Телетек“ се казваше вече търговската фирма, а 
инженеринговата я нарекохме „Силтек Инженеринг“. По това 
време с партньори създадохме и фирма за охрана (СОТ), 
която нарекохме „3S СОТ“. Тази фирма я продадохме най-
рано, защото се оказа, че чрез нея конкурираме клиентите на 
производствената ни дейност. Нашите големи клиенти бяха 
охранителните фирми. 
По този начин работихме до миналата година, но след 
като финализирахме сделката по продажба на „Телетек 
Електроникс“, сменихме името на търговската, като я 
нарекохме „Текра“. „Силтек инженеринг“ също изкупих от 
предишното ми съдружие. В групата има и една по-малка 
фирма „Страбат“, която се занимава с търговия на батерии и 
акумулаторни захранвания за електрониката. Това е фирма, 
специализирана само в тази област.
- В момента предприятието Ви се намира в един особен 
етап –прехвърлянето на собствеността и управлението 
от Вашето поколение на следващото. Как се справяте и 
какви са практиките по този въпрос у нас и по света?

В момента се намираме в този етап, за който все повече 
започва да се пише и дискутира. Западните общества отдавна 
са оценили, че това е много съществен момент. Държавата не 
бива да стои безучастна, тъй като това е национален  ресурс 
и предаването му от едни ръце в други трябва да става по 
най-успешния начин, така че, новото поколение да го поеме 
или ако то не иска това, да се намери друго добро решение. 
На държавата не би трябвало да й е безразлично,  дали след 
края на създателя й, една успешна фирма ще продължи 
плавно да се развива и да расте, или ще се срине. В крайна 
сметка, тя осигурява работни места и данъци за страната.
В Германия и Франция след Втората световна война, за 
едно цяло поколение, бизнесът започва отново. Първото 
предаване на щафетата се появява някъде към 70-те години 
на миналия век. Това съвпада с нашето поколение, което 
след началото на прехода стартира бизнеса и сега трябва да 
предаде щафетата.
В Германия по този въпрос са взети мерки. Създадени са 
малки частни банки, чиято цел е управлението на средствата 
от продажбата на фамилен бизнес, ако това се наложи, и 
има силно развита консултантска мрежа, която подпомага 
усилията бизнесът да бъде предаден от едното на другото 
поколение. 
Английската държава е прагматична в това отношение 
– грижи се предаването на богатството да не създаде 
класа, която да не работи и има специални данъци при 
онаследяване на бизнес, които са доста високи. Държавата се 
стреми да насърчава всяко поколение да даде своя принос 
за развитие на бизнеса, респективно на икономиката.
Голям проблем за бизнеса в България е, че не може да 
бъде поверен на професионален мениджмънт, ако това се 
наложи. Причините са две. Първата е, че у нас няма такава 
професионална общност. Втората е, че колкото и малко да 
има такива подготвени кадри – големите фирми ги наемат. 
Фирмите, с нива на обороти от 10 до 50 милиона, трудно 
могат да си намерят професионални мениджъри, които 
трайно да се ангажират с бизнеса. Това също се оказва 
проблем при онаследяването и продължаването на бизнеса.
При нас този процес започна преди 6-7 месеца. Освен 
мен, и самите ми наследници трябва да преценят дали са 
подходящи да управляват предприятието. Моите две дъщери 
сега са в пробен период. За съжаление, те са икономисти, 
а не инженери. Опитваме се да направим симбиоза между 
собственост и професионален мениджмънт. Стремежът 
ни е да създадем екип, който да ръководи предприятието. 
Производството беше една тежка и сложна система, която 
трудно би могла да бъде онаследена. Дори от тази гледна 
точка, решението ни за продажба беше правилно. Ние 
продадохме бизнеса на второто поколение собственици на 
италианската фирма.
Интересен пример, който бих искал да дам е с компанията 
„Легранд“, която закупува друга голяма италианска фирма 
„Битичино“. Това е предприятие със сериозни пазарни 
позиции. Младото поколение решава, че този бизнес не го 
разбира и не го иска. Продават фирмата и наследниците 
инвестират парите в строителството на луксозни яхти.  В 
момента, семейството се занимава с тази дейност. Този 
бизнес е много специфичен – за да продаваш добре трябва 
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да познаваш добре купувачите. Младото поколение има 
контакти със заможни хора и затова са решили да инвестират 
в бизнес, който биха могли да управляват. 
- Каква е тайната на Вашия успех?
Имахме шанс, като попаднахме в една сфера, която 
претърпя бурно развитие. У нас охранителната дейност, 
която се извършваше извън полицията, имаше традиции, 
за разлика от другите посткомунистически страни. Ние се 
развивахме по руски модел, където имаше специална служба, 
наречена „ Вневедомственная охрана“ (извън ведомствена 
охрана). Това беше вътрешна структура за тяхната милиция, 
която се занимаваше с охранителната дейност. Когато 
настъпиха промените, България беше най-напреднала в 
тази сфера в сравнение с постсоциалистическите държави 
и около 50 000 бяха абонатите на полицейския СОД. За 
сравнение, по това време в Букурещ те бяха 3000, предимно 
държавни учреждения. У нас това беше предпоставка за 
популяризирането на тази услуга, защото имаше подготвени 
специалисти и населението беше свикнало да я ползва. В 
момента, в който дейността излезе от рамката на държавния 
СОД, се появи бум на търсенето. Този факт много ни помогна. 
Това, което ни забавяше, беше фактът, че най-големият клиент 
тогава на сигнално охранителна техника, беше държавният 
СОД. Годишно, той купуваше оборудване за над 5 млн. 
долара. Като българска фирма, ние се постарахме да заемем 
лидерска позиция, но беше предпочетена канадска фирма, 
тъй като нейните продукти бяха дистрибутирани от бивши 
служители на „службите“. Ние, като инженери по електроника, 
бяхме външни за системата. Двете фирми – канадската 
„Парадокс“ и нашата, стартирахме дейността си по едно и 
също време. Канадците, само от българския пазар, имаха 
оборот от 5 млн. долара годишно, докато ние се разраствахме 
бавно и постепенно с по около 200 – 300 000 годишно. 

Дистрибуторите на „Парадокс“ създадоха първите и най-
големи фирми за охранителна дейност в България. 
От 1997-1998 г., фирмата ни започна най-бързото си развитие. 
Успяхме да стъпим на Руския пазар. Помогна ни наш приятел, 
който ни свърза с Руския министър-председател по онова 
време, а той от своя страна, ни свърза с така наречената 
„Вневедомственная охрана“. Това е огромна структура. 
Представих нашите изделия на ръководителя на техния 
институт, и по специално нашата централа, която се казваше 
„Тангра“, но по много причини до реална сделка не се стигна. 
Няколко години след това, отново се опитахме да установим 
контакт с този човек. Оказа се, че той е излязъл от системата 
– започнал е самостоятелен бизнес и произвежда някои 
изделия, но не може да произвежда всичко, което му е 
необходимо, като например клавиатури. Ние технологично 
бяхме по-напред от него и за това започна да закупува някои 
компоненти от нас. Започнахме да доставяме оборудване и 
на две частни фирми, в резултат на което 40% от продуктите, 
които те предлагаха доставяхме ние.
- Каква е визията Ви за развитие на Полистар Груп? Кои са 
фирмите включени в нея?
„Текра“ е уникална на българския пазар с това, че предлага 
всичко, по което тече ток в една сграда. Това е визията 
ни за развитие. Имаме различни конкуренти в системите 
за сигурност и отделно в електрото. Забелязали сме, че в 
България протича процес на конвергенция. Преди известно 
време, електричарският и слаботоковият бизнес бяха много 
отделени. От една страна, за да работиш с електричество, 
трябва да имаш съответните сертификати, което струва 
пари и е необходимо да има подготвени специалисти. От 
друга страна, слаботоковите системи имат нужда от друг 
вид специалисти – електронни инженери, и за това всеки си 
работеше отделно. В стремежа си да се разширяват, всяка 

Снимката е от архива на ТЕКРА ЕООД 



9ИНТЕРВЮ

една от фирмите започна да съвместява тези две дейности. 
Отделно, самият строителен процес започна да налага това, 
защото слаботоковите кабели се пускат когато електричарят 
пуска останалите проводници.  По този начин, двете 
дейности започнаха малко по малко да се припокриват. Ние 
бяхме първи, които започнахме да предлагаме и електро, 
и слаботокови инсталации. Фирмите занимаващи се с 
инсталирането на електро частта са все още консервативни, 
но и те започнаха да добавят към портфолиото си 
слаботокава апаратура. За мен, конвергенцията е едно 
предимство, което пазара добре отчита и се надявам, че 
от стратегическа гледна точка това е правилно решение. 
На запад фирмите от този тип се развиват по същия начин 
– предлагат и електротехническата част, и слаботоковите 
системи. По същество, те са вече едно цяло. Това е 
отличителната черта за „Текра“. Работи се по-трудно, защото 
номенклатурата става голяма. Нуждата от специализиран 
екип става все по-осезаема.
Друга наша фирма - „Силтек инженеринг“, се занимава с 
монтажа. Това е инженерингова фирма, която работи по 
проекти като подизпълнител за цялото електрооборудване. 
Последният обект, който завършихме успешно е Делта 
мол във Варна. Завършихме и голям проект в Германия, 
във Визбаден – голям конгресен център. Работихме в 
консорциум с друга фирма там. Ние ръководихме проекта, 
а те ни осигуряваха инсталаторите. За сега се въздържаме 
от немския пазар, защото нашият инженеринг е ориентиран 
към управление на проекти, а за да поемем голям обект са ни 
необходими голям брой инсталатори. Повече от 3-4 месеца 
не може да задържиш извън страната такива специалисти, 
трябва постоянно да бъдат ротирани, а за да стане това са 
необходими повече хора. Ние не искаме да следваме подобен 
модел, а искаме да се ориентираме към проекти с по-високо 
ниво на инженеринг и се работи по-кратко време. 
- Към кои външни пазари сте се ориентирали?
Както споменах, германският пазар е по-малко атрактивен 
за нас, по-скоро, засега, сме се ориентирали към френския 
пазар. Търсим варианти да започнем производство 
на електро табла за европейския пазар и постепенно 
да започнем  износ на инженеринг, в качеството му на 
принадена стойност, като доставките на компонентите 
минават през нашите фирми. 
- Каква е причината да търсите непременно излизане на 
пазари извън страната?
Ориентираме се към външни пазари, защото в България 50% 
от бизнеса е държавно регулиран. Ако дадено предприятие 
няма политически протекции, то не може да участва в по-
апетитните части от бизнеса. Остава в другата половина, а 
именно в електричарския бизнес, който е много „пресиран“, 
т.е. инвеститорски не е интересен – той е свързан с ниски 
маржове, с много рискове и др. Само в електротехническата 
част да се започне производство, вече е много трудно. Това не 
е електроника и няма висока принадена стойност.
- Кои са основните продукти, които продавате? Казахте, 
че предлагате всичко свързано с електричеството под 
един покрив, но все пак има ли някои изделия, на които 
акцентирате, които са водещи?

Ние се стремим да продаваме всичко свързано с 
електричеството – ниско и средно напрежение, както 
вече споменах. От енергийните електроразпределителни 
системи, през осветлението, слаботоковите системи и 
електроразпределението като крайни елементи, т.е. тези, 
които са разположени на стената: ключове, контакти и др. 
Активно развиваме дейността си с осветление, въпреки че 
винаги сме продавали, но предимно проектно осветление. 
Сега се опитваме да развиваме ежедневните продажби. В 
поектното осветление сме добри, защото разполагаме с екип, 
който проектира, адаптира проекта, препроектира, когато се 
налага и доставя необходимите продукти, но досега нямахме 
позиции в ежедневните продажби. Тъй като сме тръгнали от 
слаботоковите системи, добре продаваме аналогични на тях 
изделия.
- Как се развива обучителният център, който създадохте 
съвместно с БАСЕЛ и с подкрепата на GTZ?
Центърът е едно мое съкровено желание, което все не 
ми остава време да развия. Имаме идея да привлечем 
като партньори някои водещи английски фирми, които се 
занимават с обучение, предимно на инсталатори. Проблемът 
е, че не мога да намеря подходящ човек, който да се заеме 
с тази задача. Искаме да създадем сериозна школа за 
подготовка на специалисти, да създадем поколение от 
обучени кадри. Искаме да създадем и наши преподаватели. 
Сега е моментът, можем да получим лиценз и центърът да 
обучава и кадри от Балканите. Това е бизнес начинание. 
В момента също провеждаме много обучения, както по 
новите наредби за безопасност, така и с нашите продуктови 
мениджъри, но искаме да постигнем нещо по-сериозно. 
Може да се провеждат обучения по секюрити мениджмънт, 
който е извън МВР.
- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
Имаме идея в близко бъдеще  да създадем клъстър. Аз съм 
привърженик на подобна организация. В България много се 
говори по въпроса, но рядко се случва нещо реално. Не може 
да се разчита само на държавата, самите фирми трябва да 
започнат да си партнират. Трябва да се създават сдружения 
между специализирани фирми, особено щом става въпрос 
за излизане на външни пазари. Въпреки че на нашия пазар 
подобни фирми може да са конкуренти, на външния може 
само да си помагат. Подобни практики са добре познати по 
света. Оказа се, че когато започвахме бизнеса, и Легранд, и 
Сименс, и Шнайдер произвеждаха всичките си прекъсвачи 
в северна Италия. Там се бяха специализирали малки 
фабрики, които бълваха продукция, след като от бушоните, 
които всички познаваме, се премина към автоматичния 
предпазител. Ако разгледаме производството на табла, за 
което в България има добри практики, в момента има три 
фирми, които работят само за износ и те са доста големи. Една 
такава фирма е „ Оскар - Л“. Ако фирмата има по-висока визия, 
няма смисъл да се губи време с вътрешния пазар. Ако се 
обединят 3-4 такива фирми, те могат само да си помагат. Така 
при нужда, може да се допълва капацитет, който не достига. 
Също така, те заедно могат да бъдат купувачи. Ако купуваме 
по отделно, цените са високи, но ако се обединим, вече 
ставаме значим клиент и цените стават по-ниски.
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No HANNOVER MESSE in 2020

 Светът на индустрията няма да може да се срещне в Хановер 
тази година. Цялостните ограничения за пътуване, забрани-
те за групови събирания и забранителното постановление 
в района на Хановер правят невъзможно да се организира 
HANNOVER MESSE. В същото време кризата с Covid-19  засяга 
икономиката и преработващата индустрия - основната клиен-
тела на HANNOVER MESSE, която вече се бори със сериозните 
последици от пандемията. Търсенето и продажбите на немска-
та индустрия намаляват, което води до затруднения в достав-
ките, спиране на производството и намаляване на работното 
време за служителите.
„Като се има предвид динамичното развитие около Covid-19 и 
големите ограничения за обществения и икономически живот, 
HANNOVER MESSE не може да се осъществи тази година“, казва 
д-р Jochen Köckler, председател на Управителния съвет на 
Deutsche Messe AG. "Нашите изложители, партньори и целият 
ни екип направиха всичко възможно, за да се случи това, но 
днес трябва да приемем, че през 2020 г. няма да е възможно да 
бъде домакин на най-важното индустриално събитие в света."
За първи път в 73-годишната история на HANNOVER MESSE 
събитието няма да се състои. Организаторите обаче няма 
да позволят шоуто да изчезне напълно. „Необходимостта от 
ориентация и обмен е особено важна в условията на криза“, 
казва Кьоклер. „Ето защо в момента работим интензивно върху 
платформата за цифрова информация и мрежа за HANNOVER 
MESSE, която скоро ще отворим за нашите клиенти.“
Различни уеб-базирани формати ще дадат възможност на 
изложители и посетители на HANNOVER MESSE да обменят 
информация за предстоящи предизвикателства пред икономи-
ческата политика и технологични решения. Предаванията на 

живо ще транспортират интерактивни интервюта на експерти, 
панелни дискусии и най-добрите презентации по целия свят. 
Онлайн търсенето на изложители и продукти също се подо-
брява, например с функция, която позволява на посетителите и 
изложителите да се свързват директно помежду си.
"Ние твърдо вярваме, че нищо не може да замести директния 
контакт между хората и вече се радваме на времето след Ко-
рона", казва Кьоклер. „Но особено в условията на криза трябва 
да сме гъвкави и да действаме прагматично. Като организа-
тори на най-важния индустриален панаир в света, ние искаме 
да предложим ориентация и да поддържаме икономически 
живот по време на кризата. Правим това с новото си цифрово 
предлагане. "
Тило Бродман, изпълнителен директор на Германската 
асоциация на машиностроенето (VDMA), заяви: „Отмяната на 
HANNOVER MESSE 2020 е злощастно решение, но е единствено-
то правилно. Машиностроенето трябва да се концентрира вър-
ху минимизиране на последствията от пандемия в собствените 
си операции, така че да може да започне отново. През април 
2021 г. инженерите ще се върнат в Хановер с пълна сила. "
Волфганг Вебер, председател на управителния съвет на ZVEI: 
"Фактът, че Хановер Месе 2020 не може да бъде домакин, е 
горчива загуба, но това е правилното решение. За електри-
ческата индустрия, панаирът е витрината към света, който за 
съжаление остава затворен Тази година нашите компании ще 
използват времето до 2021 г., за да управляват значителните 
последици от Corona. Следващата година те ще се представят с 
най-новите продукти и решения за Industry 4.0 и енергийната 
система на бъдещето. "

HANNOVER MESSE не може да се проведе през тази година поради все по-критичната 
ситуация около пандемията Covid-19. Управата в Хановер издаде указ, който забранява 
организирането на водещото световно търговско изложение за индустриални 
технологии. От сега до следващото HANNOVER MESSE през април 2021 г., дигитална 
информация и предложения по мрежата ще предоставят на изложителите и 
посетителите възможност да се ориентират в икономическата политика и за 
технологичен обмен.

HANNOVER MESSE 2021 ще се проведе от 12 до 16 април 2021 г. 

LOGI CHAM3T H R E E  F L U T E C H A M D R I L L
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Устойчивост – ключовата дума в 
сектор „Строителство“

Над 200 компании. Общо 10 000 кв.м изложбена площ, щан-
дове изпълнени с иновации и десетки съпътстващи събития, 
посветени на строителния сектор. Такава бе обстановката на 
юбилейното 20-о издание на международното строително 
бизнес изложение Архитектурно-строителна седмица, което 
се проведе в Интер Експо Център.
Отразявайки пряко тенденциите, Архитектурно-строителна 
седмица очерта устойчивите измерения в сектора. Най-ма-
щабното издание за последното десетилетие увеличи маща-
бите си до 10 000 кв.м изложбена площ. В бизнес събитието 
се включиха над 200 фирми от България, Турция, Италия, 
Германия, Румъния и др. Стотиците представени брандове 
предизвикаха интереса на над 7000 предприемачи, инвести-
тори, архитекти, инженери, строители, проектанти, дизайне-
ри, преподаватели и представители на бизнеса от България 
и чужбина. Всички те извлякоха максимума от присъствието 
си благодарение на прецизното тематично обособяване. В 
Архитектурно-строителна седмица се разгърнаха секторитe 
„Вътрешни довършителни работи“, „Врати, прозорци, фасади 
и дървени къщи“, „Груб строеж, външни довършителни 
дейности, вертикално планиране и ландшафт, индустриално 
строителство и оборудване“, „ОВК, сградна автоматизация, 
софтуер и Smart решения”.

„По време на кампанията получихме регистрации за по-
сещение от Холандия, Испания, Турция, Гърция, Северна 
Македония, Румъния, Косово, Кипър, Италия, Австрия, 
Чехия, Полша, Ирландия и др.“, коментират организато-
рите.

Архитектурно-строителна седмица и значението й
„Архитектурно-строителна седмица се утвърди като профе-
сионална арена, в която да обменяме опит и идеи“. Това бяха 
част от думите, с които зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Валентин Йовев откри изло-
жението. От официалната трибуна той определи и основни-
те приоритети пред сектора, сред които – дигитализацията.
Според Валентин Йовев внедряването на цифровите техно-
логии ще доведе до голямо качество и ще промени нагласи-
те на преките чуждестранни инвеститори. Ключовото зна-
чение на бизнес форума подчерта и управителят на Интер 
Експо Център – Ивайло Иванов. „Архитектурно-строителна 
седмица е сред емблематичните изложения в календара на 
Интер Експо Център“, каза той, напомняйки, че за последни-
те пет години изложението е увеличило мащабите си близо 
четири пъти.

Браншът и тенденциите се срещнаха на Архитектурно-строителна седмица 2020
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Предпочитано място за професионалните събития
Архитектурно-строителна седмица затвърди репутацията си 
на платформа за осъществяване и утвърждаване на профе-
сионалните събития за сектора. Четирите дни предложиха 
динамична съпътстваща програма, в която активно се вклю-
чиха водещите браншови организации, компаниите – учас-
тници и организаторите.
Дигитализацията, законодателството и инвестиционният 
процес бяха фокус на мащабна тридневна кръгла маса, орга-
низирана от Камарата на архитектите в България с участието 
на Камарата на строителите в България и Камарата на инже-
нерите в инвестиционното проектиране. Дигитализацията 
бе акцент и в презентация на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия.
Представени бяха световните брандове на Мессе Франкфурт 
Light + Building и ISH, посветени съответно на осветлението, 
сградните технологии и услугите за строителството и отго-
ворното управление на водата и енергията в сградите. 
Възможностите за инвестициите у нас разкри НК Индус-
триални зони, а Националната асоциация на строителните 
предприемачи спря вниманието върху тенденциите на 
пазара на жилищните имоти, инфраструктурата, облика на 
жилищните квартали, проблемите и др. Със значението на 
звукоизолацията и различните решения ни запозна Българ-
ска асоциация за изолации в строителството. Управителния 
си съвет проведе КАБ.
Сред основните акценти бяха отоплението, климатизацията, 
сградната автоматизация и Smart решенията. Професионал-
ни събития засегнаха хибридните решения за ОВК системи, 
противопожарните, изолационни и вентилационни решения, 

железния силикат, системите за сградна и домашна автомати-
зация, екологични и природосъобразни решения, климати-
зацията, енергийната ефективност, технологични възможнос-
ти за деклариране на тол таксите, хидроизолацията.
За да бъде успешно, всяко изложение трябва да съчетава 
прецизност в тематичното обособяване, активна подготовка 
и професионална съпътстваща програма с активното участие 
на браншовите организации, участниците и организатори-
те. Това ни доказа Архитектурно-строителна седмица 2020, 
която ще продължи да надгражда заложената концепция, да 
разширява профила си и да обединява сектора и на следва-
щото си издание – през 2021 г. 
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Всичко за отоплението, климатизацията, сградната 
автоматизация и Smart решенията – на едно място

Отоплителна техника за висока енергийна ефективност, подови 
конвектори, климатизация и лазерно 3D сканиране от последно 
поколение, умни решения за дома и офиса. Това са само част от 
решенията на изложение Архитектурно-строителна седмица 
2020, което се проведе в четири от залите на Интер Експо Център. 
Впечатлени от обособената тематика „ОВК, сградна автоматиза-
ция, софтуер и Smart решения”, разказваме накратко за нея.

За отопление и охлаждане
„ОВК, сградна автоматизация, софтуер и Smart решения” заемаше 
цялата зала 4. Разнообразни италиански брандове за отоплението 
представи БИОМАСА ЕНЕРДЖИ. Сред портфолиото са камини на 
пелети, дърва, газ, комбинирани, биоетанол, термопомпи, конвек-
тори, облицовки за камини, подови облицовки. Котел на пелети 
Centrometal PelTEC беше разположен на щанда на Iceguard. Про-
ектирани за горене на дървесни пелети, вградената в тях пелетна 
горелка се грижи за автоматичното запалване и самопочистване. 
Мултифункционалният дигитален контролер модулира работата 
на котела и контролира нивото на пелети в бункера. 
Без загуба на ефективност, покривайки високите енергийни нуж-
ди. Всичко това ни носи пелетният котел Pellematic Maxi Condens 
от Пламком. Дистанционното управление и надеждността са само 
част от предимствата на системата. Оптимално решение за комби-
ниране на пелетно отопление и соларна система дават буферните 
съдове Pellaqua. Те предоставят възможност за комбиниране 
на повече от един източник за отопление с една инсталация; 
буферът е универсално решение за едно котелно помещение. За 
отоплението на веранди, тераси и балкони оригинално решение 
предложи Pellevita – система, която не създава дим и сажди.

Комбинирани предложения
Впечатлиха ни комбинираните решения. Сред тях беше FОKS 
BREEZЕ - подовият конвектор за отопление и доохлаждане от 
Фидокс България. Технологията е със скрит подов монтаж и се 
използва за отопление и охлаждане за офис помещения и апар-
таменти.
Климатична, отоплителна и вентилационна техника от послед-
но поколение ни представи КлимаКом. Компанията акцентира 
върху климатици за дома, професионални серии, термопомпи и 
цялостна топлообменна вентилация. „Подхождаме индивидуално 
към всеки проект. Съобразяваме се с изискванията на клиента“, 
коментираха от компанията. Термопомпите бяха сред акцентите и 
на Iceguard. Решенията от Centrometal използват DC инверторна 
технология, позволяваща висока енергийна ефективност и посто-
янно ниво на температурата на водата.   

Умните решения
Умните решения за дома iNELS ни представи ЕЛКО ЕП. Системата 
за домашна и сградна автоматизация може да се внедри в апарта-
менти, къщи, хотели, умни градове, интелигентни офиси и бизнес 
сгради, промишлеността и др. 
С Control4 Smart Home OS 3, платформа за интелигентен дом и 

офис, се запознахме, посещавайки щанда на АКТАКОН Системни 
Интеграции. Новата операционна система е проектирана като 
оптимално решение за съвременния интелигентен дом. Обединя-
ва контрола на всички свързани устройства в единна платформа 
и предоставя и персонализирано изживяване на потребителите. 
Съчетавайки интуитивност и лекота при управлението, техноло-
гията предоставя възможност за индивидуализиране на потреби-
телските интерфейси. 

И още технологии
Можем да Ви разкажем за още технологии от тематика „ОВК, 
сградна автоматизация, софтуер и Smart решения”, но ще се спрем 
върху още две.  Лазерно 3D сканиране от последно поколение 
беше фокус в представянето на Laserscanning Bulgaria. Продуктът, 
приложим за секторите на архитектурата, инженеринга, строител-
ството, археологията, добивната индустрия, градоустройството 
и др., дава възможност на специалистите да правят прецизни 
измервания.
Запознахме се и с предимствата на трето поколение Belimo 
Energy Valve™ от Белимо България – уред, който комбинира много 
функции. Съчетава двупътен регулиращ вентил, дебитомер, тем-
пературни сензори и изпълнителен механизъм с вградена логика. 
Изпълнява функците: измерване, регулиране, отсичаща функция, 
хидравлично балансиране, енергиен мониторинг, измерване на 
съдържанието на гликол в системата, дистанционно отчитане и 
комуникация през Belimo Cloud. 
В заключение ще кажем само: всеки с интерес в климатизацията, 
отоплението и автоматизацията трябваше да посети тематиката 
„ОВК, сградна автоматизация, софтуер и Smart решения” на изло-
жение Архитектурно-строителна седмица 2020. 

Новата тематика на изложение Архитектурно-строителна седмица предложи модерни 
решения в Интер Експо Център
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Компютри на колела

Автомобилите отдавна престанаха да бъдат само средство 
за транспорт. Те са дигитални, автоматизирани, удобни, 
сигурни, екологични. Технологиите за свързаност и безо-
пасност превърнаха новите модели в истински компютри 
на колела. В трансформацията на индустрията най-бързо се 
развива сегментът за превоз на пътници и товари, който от 
години изпреварва технологично повечето класове авто-
мобили. Откакто е домакин на най-тежките на пътя, TRUCK 
EXPO се превърна в модерна международна платформа на 
трансформиращата се автомобилна индустрия. 

Кое е водещото – автомобилно или високотехнологично 
изложение?
Спорът в случая отдавна не е между яйцето и кокошката. 
Живеем във времена на „сливащи се индустрии“, което про-
меня същността на автомобилното производство и начините 
за представяне на новостите в сектора. Производителите 
на камиони и автобуси работят в тясно сътрудничество със 
звената за научноизследователска и развойна дейност, с 
доставчици на услуги и други специалисти, за да развият 
интелигентни екологично безопасни транспортни решения. 
Едно от тях е свързано с емисиите и като голям потребител 
на енергия, автомобилният транспорт изигра ключова роля 
за развитието на новите източници на гориво. Трансфор-
мацията към по-чисти горива при камионите и автобусите 
е свързана с висока ефективност и намаляване на разхода, 
достатъчно дълъг пробег и запазени работни характеристи-
ки на машините. Лекотоварните от категория N1 се борят за 
място на пазара на градска логистика и доставки, вътрешни 
и споделени превози и обслужване, а защо не и за персонал-
ни нужди, свързани със спорт и туризъм. Властите също под-
помагат въвеждането на алтернативни задвижвания, през 
намаления в таксуването за ползване на инфраструктура, 
географски ограничения и стимули, както и с определени 
данъчни и финансови механизми.  
На този фон, продължават дискусиите на европейско ниво 
за правилно декарбонизиране на автомобилния транспорт. 
Това включва не само превозните средства, но и целия 
жизнен цикъл на CO2 - от източника на енергия до из-
ползването на енергията. Така въвлечени в този процес се 
оказват и общините, които трябва да повишават ползването 
на обществения транспорт в градовете и за дългите дести-
нации. Краткосрочните мерки включват още облекчаване 
на трафика през граничните пунктове, за което са отго-

ворни транспортните и митническите власти, насърчаване 
използването на камиони с голям капацитет през хармони-
зирани стандарти и насърчаване на по-добро обучение и 
сертифициране на водачите. Все елементи, които сближават 
производители, инженери, доставчици, администрация, 
потребители в усилията за осъществяване на технологична 
революция в сектора.

Автомобилната индустрия има решения 
и TRUCK EXPO 2020 е готово да ги покаже – от 11-ти до 13-ти 
юни в Пловдив, на територията на Международния панаир. 
Организатор на изложението е Асоциацията на автомобил-
ните производители и техните оторизирани представители 
в България. Не е изненадващо, че от чисто автомобилно 
шоу за търговски превозни средства, изложението ще се 
превърне в платформа за мобилност, основана на софтуер 
и технологии. Веднага щом пристигнат на мястото, посети-
телите ще бъдат въвлечени в многобройни възможности за 
придобиване на опит и изживяване, пригодени за техните 
интереси. Пред очите им ще се разгърне цялата верига на 
транспорта – от последните модели на водещите марки теж-
котоварни автомобили до лекотоварните от категория N1, 
автобуси и специализирани превозни средства, ремаркета 
и полуремаркета, хидравлични системи, фирми за сервизно 
оборудване, резервни части, гуми, масла, аксесоари, финан-
сови инструменти, вериги бензиностанции, застрахователни 
услуги. Многобройни цифрови допирни точки, изложби на 
откритите площи и тест драйв зона ще дадат на посетители-
те множество възможности за взаимодействие и индивиду-
ално изживяване. Те могат да проектират и свой собствен 
опит в шоуто с VR преживявания, електрическо зареждане 
на място, участие в TRUCK TUNING SHOW извън границите на 
изложбените зали. 



Два панаира на пулса на бранша

2 – 5 МАРТ 2021
Международно индустриално изложение за инструментално и специално машиностроене – www.messe-intec.com

Международно изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии – www.subcontractingfair.com

Германо-Българска индустриално-търговска камара, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg
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Болград, столицата на бесарабските българи, 
ще си партнира с Тракия икономическа зона
Вашият екип има голям опит в привличането на инвестито-
ри. Затова се обръщаме към вас с респект и ще се радваме 
да работим заедно, каза Сергей Димитриев, кмет на укра-
инския град Болград преди да подпише Меморандум за 
сътрудничество с инж. Пламен Панчев, създател на Тракия 
икономическа зона /ТИЗ/ и председател на едноименния 
клъстер. Документът за насърчаване на практическото парт-
ньорство бе подписан по време на среща в Община Пловдив 
на заместник-кметовете Стефан Стоянов и Пламен Панов 
с делегация от неофициалната столица на бесарабските 
българи и екип на ТИЗ. 
При посещението си в България представителите от 
градския съвет и малкия бизнес на Болград се запознаха 
по-подробно с развитието на Тракия икономическа зона и 
с реалните възможности за икономическо сътрудничество. 
Ще се опитаме да използваме вашите силни страни, увери 
гостите инж. Пламен Панчев. Ще говорим с преработвате-
ли да направят фабриките при вас, вместо да се мъчим да 
докараме вашата суровина тук. В потвърждение на думите 
си инж. Панчев заведе делегацията в завода за преработка 
на домати и чушки в концентрат на фирма „Балкан Агрикал-
чарал”. 
Виждаме възможности за съвместна дейност – обмяна на 
опит и работна сила в отглеждането и преработката на пло-
дове и зеленчуци, каза по време на срещата изпълнителният 
директор на фирмата Стойчо Георгиев. Кметът Димитриев 
акцентира, че в Болградския район е добре развито земе-
делието. Имаме и най-ценния ресурс – съвестно работещи 
хора, научени на труд, допълни Жанна Суслина, главен 
специалист по инвестиционни въпроси към Болградския 
градски съвет. 
Г-жа Суслина ще предостави пълна информация относно 
инвестиционните условия в Украйна на „Респект консулт“, 
юридическата фирма, която е неделима част от успешното 
развитие на Тракия икономическа зона. Управляващият 
съдружник на кантората Катерина Гушкова запозна делега-
цията и с друг аспект от дейността на екипа – съдействие за 
законовото пребиваване на чужденци. 

Имаме нужда от професионалисти като вас, за да ни дадете 
насока и да прецените реално нашите възможности, бъдете 
наши наставници, емоционално се обърна към инж. Панчев 
на прекрасен български език Жанна Суслина. Г-жа Суслина 
дълги години е била директор на известната Болградска 
гимназия „Георги Сава Раковски“, където са учили знаменити 
български държавници и общественици. Нека с нашия труд 
и с вашето ноу-хау заедно да направим нещо за град Бол-
град - центърът на бесарабските българи, пожела Суслина.

За твърде краткия си престой у нас делегацията успя да 
разгледа производството и новата логистична база на 
една от най-големите козметични компании „Био Фреш“ /
Biofresh/. По време на срещите г-н Димитриев не веднъж 
изказа благодарност на Ангел Папазов, бившият кмет на 
Първомай, осъществил връзката между ТИЗ и украинския 
град. Организацията на визитата у нас бе подпомогната 
от Катя Стайкова, директор „Връзки с обществеността“ на 
зоната. Преди да отпътуват от България Сергей Димитриев и 
водената от него делегация се срещнаха и с кмета на Бургас 
Димитър Николов. Черноморската община също е партньор 
на Тракия икономическа зона.    

Кметът на Болград (вляво) и Стойчо ГеоргиевПодписване на Меморандум Болград-Тракия икономическа зона

Делегация Болград и екип на ТИЗ и Респект консулт

Среща в Балкан Агрикалчарал
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Манипулаторна система HS flex heavy – 
Решението за автоматизация на Hermle 
с транспортно тегло до 1200 kg

С манипулаторната система HS flex heavy Hermle AG 
продължава своя почти 20-годишен ангажимент към 
автоматизацията на своите обработващи центри и 
предоставя на пазара мощен, компактен и атрактивен по 
отношение на цената инструмент за автоматизация. 
Концепцията на манипулаторната система HS flex heavy 
е изградена така, че да може да се адаптира към 5-осни 
обработващи центри от Performance Line (C 400 и C 650), 
но също така и за моделите от High Performance Line 
(C 32 и C 42) За първи път С 650 може да се доставя в 
автоматизиран вариант.
Манипулаторната система HS flex се базира на множество 
компоненти, които се доставят и адаптират като цялостен 
модул. Единствено модулите за съхранение на детайлите 
се монтират и калибрират на място. По този начин е 

възможен цялостен монтаж за много кратко време – 
всички обработващи центри Hermle също се доставят в 
монтирано състояние – и потребителят може бързо да 
започне с обработките.
Базата от полимербетон, върху която се направляват 
трите оси на манипулаторния модул, предлага 
изключително добър от ергономична гледна точка 
достъп за оператора. Двете врати, които вече са доказали 
функционалността си при роботизираните системи на 
Hermle, са оборудвани с двойна функция. При процес 
на смяна на детайла те блокират достъпа за оператора, 
по време на обработката на детайла те осигуряват 
видимост към и позволяват достъпа до работното 
пространство и едновременно с това блокират достъпа 
до манипулаторния модул.

Манипулаторна система HS flex heavy с два модула за съхранение, адаптирана към 5-осен обработващ център C 650
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Ротационните, ходовите и линейните оси на 
манипулаторния модул осигуряват прецизно движение 
на тежките до 1200 kg детайли, вкл. палет, между 
мястото за зареждане, модулите за съхранение и 
работното пространство на обработващия център. 
Когато обработващите центри се зареждат с кран, 
в работното пространство на машината могат да се 
поставят също детайли с още по-големи тегло и размери. 
Ще се обработват прецизно палети с размери до 800 x 
630. За да се намалят възможните източници на грешка 
за оператора, на мястото за зареждане се извършва 
проверка на максималната височина на детайла, за да не 
е възможно вкарването на детайли с прекалено големи 
размери. Максималният размер на детайла, който може 
да се обработва, е 800 x 630 x 700 mm (Ш х Д х В).
Специално внимание е обърнато и при разработването 
на модулите за съхранение. Стандартно е монтиран 
един модул, а като опция е възможно и адаптиране на 
втори модул. Модулите са със стелажна конструкция 
и осигуряват възможно най-висока степен на 
индивидуалност по отношение на моделите палети/
детайли. Във всеки модул могат да се подредят до 
три стелажни рафта с общо до 9 места за съхранение 
на палети. Така при използването на два модула за 
съхранение на разположение са до 18 места за палети. 
С помощта на разработен от компанията генератор 
за магазина за съхранение, който проверява както 
допустимите тегла, така и размерите (има различни 
варианти в зависимост от модела машина), бързо и лесно 
се изчислява възможния броя и размер на палетите в 
магазина.

Подобно на всички автоматизирани решения на 
Хермле, HS flex heavy се управлява от собствената 
комфортна система Hermle Automation Control 
System, накратко HACS. HACS позволява интелигентно 
менажиране на поръчките. Интуитивният софтуер 
и тъч-скриин подпомагат също оператора при 
изпълнението на ежедневните му задачи. Прегледното 
визуализиране на поръчките и необходимите действия 
от страна на оператора спомагат за понижаване на 
организационните принудителни престои и оптимизират 
производителността на системата. В комбинация с 
Hermle Information Monitoring System, която показва 
състоянията на машината в реално време и може да 
се преглежда от всеки таблет, настолен компютър или 
смартфон, двата софтуерни инструмента създават важен 
компонент за съвместима с Industry 4.0 употреба на 
обработващите центри Hermle.

Контакт:
info@hermle.bg 

Манипулаторна система HS flex heavy с два модула за съхранение, адап-
тирана към 5-осен обработващ център C 650 в разрез

Манипулаторна система HS flex heavy, адаптирана към 5-осен обработ-
ващ център C 650 в разрез

Манипулаторна система HS flex heavy с два модула за съхранение, 
адаптирана към 5-осен обработващ център C 650 – сензорен терминал 
с вграден софтуер HACS

Манипулаторна система HS flex heavy с два модула за съхранение, 
адаптирана към 5-осен обработващ център C 650 – оптимален достъп 
също и за ръчни дейности
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Новият подход на Siemens 
при съвместна разработка на 
електрически и механични системи
Подкрепата на интердисциплинарното сътрудни-
чество ускорява иновациите
 Ефективното сътрудничество е ключов фактор за пови-
шаване на производителността и създаване на високо-
качествени продукти. Съвременните компютърно про-
ектирани системи (CAD) и интелигентните инструменти 
помагат на инженерите да синхронизират данни и да 
работят заедно по най-важните интердисциплинарни 
въпроси на проекта, като се концентрират върху основ-
ната им задача: да създават иновации. Съвременните 
клиенти, независимо от индустрията, са много взиска-
телни: продуктите им трябва да са по-интелигентни и 
да имат широка функционалност. В тази връзка използ-
ването на електроника в традиционните механични 
устройства нараства с безпрецедентна скорост и всички 
тези електронни компоненти трябва да бъдат физически 
свързани помежду си и свързани с общото оформление 
на продукта.
Сензорите са инсталирани в почти всяко оборудване, за 
да се комбинират устройства в един „умен“ свят. Сигна-
лите от тези сензори се предават по кабел към вграде-
ните блокове, задвижвания и антени. Отделни провод-
ници се свързват заедно. В резултат на това се формира 
истинска "електрическа нервна система" на модерен 
продукт. В резултат на факта, че електрониката и софту-
ерът започват да управляват механичните компоненти 
на конструкцията, сложността на електромеханичните 
системи нараства, най-доброто от съществуващите ди-
зайнерски процеси бързо остаряват и стават неефектив-
ни, а за дизайнерите става все по-трудно да се справят с 
бързо променящите се изисквания на пазара. 

Новият подход в съвместната разработка на елек-
трически и механични части на продукта
 Проектирането на съвременни електромеханични сис-

теми не е лесна задача като цикличен процес с широк 
спектър от ограничения. Предприятията се нуждаят от 
нови, автоматизирани и интелигентни решения, които 
гарантират сътрудничеството на специалистите. Ка-
чеството на електрическата част има огромно влияние 
върху успеха или провала на нов продукт, а численото 
моделиране и изчисления служат като основа за ефек-
тивен контрол на дизайнерските решения в ранните 
етапи. 
Въвеждането на нови системи за интелигентен дизайн 
предоставя на разработчиците пълен достъп до цялата 
информация за продукта. Въз основа на тази инфор-
мация се извършва числено моделиране - основата на 
процесите на проектиране на интегрирани електро-
механични системи, с помощта на които се намалява 
необходимостта от прототипи, спестяват се време и 
пари. Компютърните методи за моделиране и контрол 
на проектните решения на електрическата част са 
съществена стъпка напред по отношение на проверката 
на целостта на конструкцията. 

Типичен процес на интелигентно проектиране
Електроинженерът разработва спецификация с еле-
ментите на електрическата система, която след това 
интегрира в средата за 3D дизайн - например Solid Edge 
софтуера на Siemens Digital Industries. Такова интегри-
ране позволява при проектирането на електрическата 
част да се вземат предвид ограниченията, наложени 
от механичната структура, включително наличието на 
места с висока влажност, температура и други опасни 
фактори. От друга страна, при проектирането на меха-
ничната част дизайнерът ще остави достатъчно място за 
окабеляване, както и ще осигури необходимите радиуси 

Функции за кръстосано валидиране на дизайна на окабеляването и 
закрепването в Solid Edge
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на огъване на сноповете. Поради интердисциплинарния 
контекст, електрическите и механичните инженери бър-
зо установяват несъответствия между електрическите и 
механичните части на проекта.

Инженерът-механик трябва да гарантира, че снопчетата 
с всички необходими проводници могат да бъдат поло-
жени в наличното пространство. Моделирането на тези 
проводници в MCAD система обаче е твърде сложна и 
отнемаща време задача. Вместо това се създава описа-
ние на електрическата система в специален модул, като 
Solid Edge Wiring and Harness Design.
Максималният допустим диаметър на проводниците, оп-
ределен въз основа на ограниченията наложени от елек-
трическата част се прехвърля към модула Solid Edge, 
който проверява дали проектираните снопове  наистина 
не надвишават максимално допустимия диаметър. За да 
направи това, модулът за проектиране на окабеляване 
и кабелни снопове в Solid Edge осигурява напълно авто-
матизирана проверка на правилата за проектиране.
Ако кабелният сноп е оборудван със скоби, изолацион-
ни втулки и свиващи тръби, се изисква и интердисци-
плинарно взаимодействие със съответните специалисти, 
за да се вземе предвид тяхното мнение. Такива обекти се 
създават най-добре в 3D MCAD система и след това към 
тях се добавят данни за електрическата част, получена 
от системата ECAD. Тази асоциативна връзка ви позволя-
ва автоматично да проектирате проводници и точно да 
определите техните параметри. В края на съвместната 
разработка всеки инженер получава ясна представа как 
частта от разработения от него проект ще функционира 
като част от целия продукт.

Интелигентен подход при проектирането на електро-
механичните компоненти
 Модулите в Solid Edge за проектиране на електриче-
ски системи са насочени към предприятия, за които 
параметри като лесна реализация и ниска обща цена на 
собственост са особено важни. Широките възможности 
на тази система надхвърлят традиционните функции 
за създаване на електромеханични компоненти. По-
специално, модулите извършват числена симулация 
на токове и напрежения, идентифицират грешки като 
късо съединение и изчисляват номиналните предпази-
тели. Тези характеристики заедно с възможностите за 
компютърно проектиране на проводници и подготовка 
на документация в модула за проектиране на окабеля-
ване в Solid Edge помагат на нашите клиенти да печелят 
проекти пред конкуренцията дори при липса на много 
опит в работата с подобни инструменти.

Когато се използват съвместно в 3D CAD системата 
Solid Edge, модулите за проектиране на окабеляване и 
опроводяване в Solid Edge Wiring and Harness Design 
позволява ефективно сътрудничество на електроинже-
нерите с механичните инженери.
• Пълната информация за електрическата част на 
проекта се прехвърля в Solid Edge 3D,  механичният ин-
женер получава пълен списък на поставените електри-
чески компоненти и връзки, изискващи проследяване. 
Solid Edge знае кои елементи трябва да бъдат свързани 
и как, така че системата да извършва 3D проследяване 
на проводници, кабели и снопове автоматично, на-
малявайки вероятността от грешки поради човешки 
фактори.
• Надеждното прехвърляне на промените между елек-
трическите и механичните части на проекта запазва 
актуалността на целия проект. Кръстосаната проверка 
и визуализацията осигуряват контрол на потока на 
сигнала директно върху 3D модела, което помага при 
избора на оптимален път, който изключва появата на 
електромагнитни смущения. Когато един от инжене-
рите направи промени в своята част от дизайна, те 
веднага са видими за всички останали участници в 
разработката като се минимизира броя на дизайнер-
ските грешки.
• Възможности за интерактивна селекция на обекти. 
Когато електроинженерът избере проводник на схема 
на окабеляване, същия проводник се маркира в 3D 
модела за механичен монтаж и обратно, което значи-
телно улеснява идентифицирането и премахването на 
интердисциплинарни несъответствия.
• Интелигентната графика, спецификациите и черте-
жите на различните представяния са за едни и същи 
елементи, конектори или проводници. Всяка промяна 
в някой от тях води до автоматично показване на тази 
промяна в другите представяния.
• Сега електроинженерите извършват числени си-
мулации и изчисления, проверявайки правилното 
функциониране на разработената система. Числената 
симулация е в състояние да идентифицира състоянията 
на електрическата система, които могат да доведат до 
изгаряне на предпазители много преди физическите 
тестовете на прототипа.
• Информацията за проекта се предава под формата на 
списък със задачи за механичния инженер, проследя-
ващ окабеляването на продукта.

Експертно решение от Mentor Graphics
Модулът за проектиране на окабеляване и опроводява-
не в Solid Edge успешно решава дизайнерските пробле-
ми на електромеханичните устройства. Интегрираното 
мултидисциплинарно решение се базира на техноло-
гиите на водещия разработчик на електротехнически 
системи Mentor Graphics, част от софтуера на Siemens 
Digital Industries. Всички решения за дизайна на елек-
трическата част, включително модула за окабеляване 
и проектиране на хардуер в Solid Edge, са създадени от 
същия разработчик и са дълбоко интегрирани. Когато 
се използва с 3D CAD системата Solid Edge, модулът за 
окабеляване и свръзка помага за по-бързото и по-евти-
но проектиране на електромеханичните системи.
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Електрическите системи играят критична роля в повече-
то съвременни продукти като осигуряват необходимата 
мощност на електрониката и прецизното и ефективно 
взаимодействие на много системи. Електрическата сис-
тема е тясно свързана с механични компоненти. Елек-
трическото оборудване става все по-сложно, ръчните 
процеси се превръщат в минало и се наблюдава тясно 
интегриране на етапите на развитие на електрическите 
и механичните части с унифицирани интердисциплинар-
ни модели. За това се използва двустранният интер-
фейс ECAD-MCAD като системата ECAD отчита всички 
необходими атрибути, включително точки, свързани от 
всеки проводник. След това системата MCAD просле-
дява проводника, кабела или пакета в 3D и изпраща 
действителните дължини обратно към системата ECAD. 
Такъв интердисциплинарен процес намалява времето за 
проектиране.
Отдавна е известно, че сътрудничеството подобрява 

SpaceCADltd 
Every promise fulfilled

www.spacecad.bg, тел. 02 9033999

ИНОВИРАЙТЕ ПОВЕЧЕ

СЪКРАТЕТЕ РАЗХОДИТЕ

ПОВИШЕТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

производителността и помага за създаването на висо-
коефективни проекти. Съвременните CAD системи и 
интелигентните инструменти помагат на инженерите 
да синхронизират данни и да работят заедно по кри-
тични проблеми с интердисциплинарен проект. Високо 
интегрирана система за електромеханичен дизайн като 
Solid Edge Wiring и Harness Design осигурява интердис-
циплинарно сътрудничество, елиминирайки необхо-
димостта инженерите да провеждат постоянно срещи, 
обсъждайки грешки, възникнали при ръчно въвеждане 
на промени. Интелигентната техника на проектиране 
ви позволява да оцените въздействието на промените 
върху електрическите и механичните части в една среда, 
а благодарение на това, на инженерите остава повече 
време за основната им задача: да създават иновации.
Повече информация за SIEMENS Solid Edge на Български 
език може да намерите на този адрес:
http://www.solidedge.bg
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Обучиха безплатно бъдещи 
конструктори и дизайнери в Пловдив

Седем млади хора успешно приключиха безплатния курс, 
даващ знания за основите на софтуерната програма CATIA. 
Обучението, организирано от фирма Хайкад Инфотех, пред-
ставител на Дасо Системс ( Dassault Systemes - най-големият 
софтуерен концерн в света ), се проведе в рамките на 4 дни, 
общо 32 часа. 
„Това е софтуер, който има безгранични възможности за 
използване в живота“, сподели 26-годишният Иван Колев 
при връчването на сертификатите. Завършилият Юриди-
ческия факултет на Пловдивски университет и работещ в 
адвокатско дружество млад специалист иска да продължи 
да изучава програмата CATIA, затова ще се включи и в курса 
за следващо ниво на обучение. За ученичката от Математи-
ческата гимназия Диана Синапова безплатното обучение 

е било изключително полезно, защото тя смята да следва 
в Техническия университет за инженер и да се занимава 
с роботика и по-точно с приложението на роботиката в 
производството на автомобили. Икономистът, магистър от 
УНСС Васил Грозданов, подчерта уменията на инструктора 
да обясни софтуерната програма на разбираем език дори за 
хора без компютърни и технически умения. За дипломира-
ния мениджър от ПУ Владимир Щерев придобитите знания 
ще му помогнат при започване на работа  като продуктов 
мениджър в Хайкад Инфотех. Конструктор-технологът с 
15-годишен стаж Веселин Кичуков, познаващ други CAD 
програми, се е убедил, че CATIA е най-подходящия за него 
софтуер за 3D проектиране, предлагащ изключително голе-
ми възможности и добри перспективи за работа в България. 
И той смята да продължи следващото ниво на обучение. 

Дамите са по-схватливи, показа курсът по основи на софтуерната програма CATIA

Лектор и курсисти със сертификатите
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По време на обучителния процес

Любомира Кирилова, студентка първи курс „Екоенергийни 
технологии“ в ПУ, сподели, че курсът е разширил обзора 
й, доближил я до професионализма и най-вече е изострил 
вниманието и към всеки детайл в даден чертежа. 
„Не е изненада, че половината от курсистите са дами. Те са 
по-внимателни и обръщат по-голямо внимание на детайли-
те при проектирането от мъжете. Затова схващат по-бързо 
логиката на работа в тримерното пространство“, комен-
тира способностите на обучаваните CATIA инструкторът 
Ростислав Димитров. Той за първи път наблюдава как се 
справят хора, които не са имали досег с никакъв CAD про-
дукт и софтуер за конструиране. „Беше полезно за нас да мо-
жем да създадем аудитория, която да има устойчив интерес 
към продукта. CATIA е полезна във всички сфери на живота, 
това е логика, синтезирана под формата на алгоритми в този 
софтуер от едни от най-добрите математици в света. Знаем, 
че математиката е заложена навсякъде, и тези знания могат 
да са ни полезни във всички сфери на живота, включително 
и в начина на мислене – по-логичен, по-подреден, по-по-
следователен“, обясни Димитров. И допълни, че знанията, 
придобити по време на курса, дават възможност за работа 
в сферата на производството и развойната дейност – като 
конструктори, машинни и концептуални дизайнери, като 
всякакъв тип специалисти, в проектирането и производство-
то на продукти. 
Хайкад Инфотех е обучила голяма част от конструкторите, 
работещи днес с програмата CATIA в България. Бройката им 
вече е над 600. Доброто заплащане на тези специалисти не е 
тайна за никого. Придобиването на квалификация за работа 
с CATIA не е еднократен процес. По-високата квалификация, 
съответно води и до по-високо възнаграждение.
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Решения за 
дезинфекция и хигиена 
с UV- светлина
Тех Индустри България ЕООД е инженерно-търговска фир-
ма, специализирана в доставката на машини, оборудване и 
техническа химия за третиране на повърхности, обезмасля-
ване на детайли, поддръжка и дезинфекция. 
UVC дезинфекцията е един от най-ефективните методи за 
елиминиране на вируси, бактерии, плесени и спори в произ-
водства, клиники, складове и общи помещения. Дезинфек-
цията с UV-светлина има над 80-годишна традиция и сега, 
във времената на генномодифицирани продукти, промиш-
лено производство на храни и устойчиви на антибиотици 
микроби, е по-интересна от всякога. Tech Industry е вече 5 
години лидер на българския пазар в решенията за дезин-
фекция с UVC светлина. UVPro модулите, които предлагаме, 
могат да бъдат вградени във въздуховоди, да се монтират 
на стена или таван, и унищожат до 99% от бактериите и 
вирусите, особено в интервалите между почистването и са 
оптималното решение за лаборатории, лекарски кабинети, 
клиники и др. UVC технологията се развива с бързи темпове, 
сега е по-мощна от всякога- използват се нови материали 
и действа там, където не може да се приложи химия или тя 
вече не действа. Това доведе до ренесанс на UVC технологи-
ята през последните 10 години. 
Тех Индустри България доставя от 5 години на българския 
пазар решенията за UV дезинфекция с немската марка 
UVPro. UVPro модулите действат срещу бактерии, микроор-
ганизми, вируси, мухъл, като по този начин не се образува 
резистентност на бактериите и се избягва употребата на 
химически препарати. Лампите имат над 12.000 ч. издръжли-
вост при непрекъсната работа, с ниски разходи за елек-

троенергия. Корпуса е изработен от неръждаема стомана 
с монтажни отвори с електроника съгласно IP68 и защита 
с тефлоново фолио съгласно IFS и HACCP стандарт. Нашият 
екип инсталира модули за дезинфекция в производствени 
халета, въздуховоди, вентилация и климатични инсталации, 
транспортни ленти, лаборатории, клиники, хладилни скла-
дове, офис помещения.
UVPro модулите V- серия за дезинфекция на въздух гаран-
тират пречистена и свободна от микроорганизми среда. 
Използват се за дезинфекция в лаборатории, лекарски 
кабинети, складови и офис помещения. Монтират се лесно, а 
затвореният им корпус гарантира безопасна работна среда 
за работещите в помещенията. Предлагат се варианти за 
помещения от 50 м3 до 800-1000 м3.

Серията UVpro FM позволява инсталация на UVpro лампи за 
дезинфекция в съдове, резервоари и канали на климатична-
та инсталация. UVpro FMD могат да се използват като двойни 
облъчватели. Фланцовите модули имат висококачествена 
електроника за стартиране за оптимална работа с UVpro 
лампите. По този начин се гарантира максимална мощност и 
трайност. Технологията с висока честота осигурява отлич-
на ефективност и ниска консумация на енергия. Всички 
компоненти отговарят на германската директива VDI 6022 за 
хигиена на сгради и помещения. 

Облъчвателите за стена или таван UVpro WDS се използват 
за дезинфекция предимно в производствени и складови 

за производствени и офис помещения, лекарски кабинети, складове, хладилни камери, 
климатични инсталации и вода 

UVpro V500, Индустриален вентилационен модул 
 Високо разпределение на UVC-дозите, чрез оптимална техника на 
завихряне

Единичен (FM) или двоен (FMD) UVpro-модул
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UVpro WDS
Облъчвател за стена или таван с разнообразно приложение

помещения. Могат да бъдат монтирани както на стената, така 
и на тавана, като рефлекторът се върти на 360° и позволява 
множество позиции – например през деня може да се насо-
чи нагоре, като бива дезинфекциран въздуха в помещението 
над работещите в него хора, а през нощта може да се насочи 
директно към работните повърхности.

Решението за дезинфекция на индустриални, процесни, 
охлаждащи и питейни води е водният реактор UVpro EWR.  
Продуктовата гама обхваща разнообразни размери и 
мощности – от микро-реактор с капацитет 60 л./час за водно 
охлаждане на медицинска апаратура, до реактори с индус-
триално приложение и капацитет на дезинфекция от 300 m³/
час.

UVC-третирането на въздуха и помещенията унищожава 
бактериите още преди те да се пренесат върху продуктите и 
повърхностите. UVpro унищожава бактериите там, където те 
се появяват, без остатъци, като по този начин гарантира 24/7 
хигиена на въздуха, водата и помещенията. 
UV уредите НЕ са подходящи за домашна употреба. За да се 
гарантира безопасната експлоатация на UVPro модулите, Тех 
Индустри България обслужва само фирмени обекти. 

Свържете се с нас за техническа консултация на 0894656386, 
sales@techindustrybg.com и разгледайте на нашия сайт 
снимки и информация от проекти при наши клиенти: uvpro.
techindustrybg.com.

UVC - дезинфекция с 
модули UVpro

срещу бактерии, микроорганизми, вируси, мухъл
без химически препарати и без остатъци

лесен монтаж в климатични и производствени инсталации

Тех Индустри България ЕООД
Официален представител за България
тел. +359 894 656 386
e-mail: sales@techindustrybg.com
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Прилагане на LOGIQ  
в пробиването 
Наскоро стартираната кампания на LOGIQ на ISCAR 
представи нови семейства от режещи инструменти, 
насочени към справяне с предизвикателствата в 
металообработката, от повишаване на ефективност-
та и разработване на рентабилни решения с малки 
размери инструменти до намаляване на вибрациите. 
Един от проблемите, пред които бяха изправени 
специалистите на ISCAR, беше: как да се увеличи 
производителността при пробиване? Въпреки че 
традиционният подход, основан единствено на 
усъвършенстваната геометрия на рязане и прогре-
сивните материали за инструменти, може да доведе 
до някои подобрения в производителността, той все 
още е далеч от драстична промяна. Значителният 
пробив изисква друга концепция.

Разработването на семейството от свредла 
LOGIQ3CHAM със сменяеми глави предлага реше-
ние на това предизвикателство (фиг. 1). Свредлата 
имат глави с три режещи ръба вместо два, което е 
стандартното число в конструкцията на свредлата 
от този тип. В резултат на това, времето за обработ-

ка може да бъде намалено с до 50% в сравнение с 
конвенционалните свредла с два винтови канала. 
Идеята изглежда логична и проста - повече режещи 
зъби означава по-голямо подаване, което води до 
по-висока производителност. Превеждането на тази 
идея в действие обаче не е толкова лесен, колкото 
изглежда. Инженерите на ISCAR трябваше да решат 
няколко сложни задачи, за да проектират здрава и 
надеждна конструкция с три винтови канала.

Увеличаването на количеството отнет материал за 
единица време води до последващ ръст на сили-
те на рязане. Това означава, че режещата част на 
свредлото трябва да може да издържа на големи 
сили на рязане. За да се осигури стабилен процес на 
пробиване, свредлото трябва да позволява добро 
центриране и плавно проникване в материала. В 
сравнение със свредло с два винтови канала, свред-
лото с три такива, със същия номинален диаметър, 
разполага с по-малко свободно пространство за от-
веждане на стружките(фиг. 2). Следователно, друго 
важно дизайнерско изискване за новото свредло е 
да се даде възможност за ефективно формиране на 
стружките и неограничен поток при тяхното отвеж-
дане от зоната на рязане.

Допълнителен метод за подобряване на производи-
телността може да се осигури  чрез намаляване на 
непроизводителното време на машината. Това може 
да се постигне чрез значително намаляване на загу-
беното време при подмяна на износено свредло. 

Разработването на линията LOGIQ3CHAM предлага 
добър пример за това как да намерите и внедрите 
ефективни решения за тези предизвикателства.

Режещият елемент на свредлата  LOGIQ3CHAM е 
сменяема глава H3P, с три режещи зъба, направена 
от циментиран карбид. Главата, която се отличава с 
издръжлива и прецизна режеща част, комбинирана 
с подходящ ъгъл на винтовата линия, успешно се 
изправя срещу тежко рязане. Последните изсле-
дователски и развойни проекти на ISCAR за висо-
копроизводителни свредла с два винтови канала  
донесоха необичайна вдлъбната форма на реже-
щите ръбове. Приликата на формата с профила на 
пагодата дори генерира нарицателния  термин: „ръб 

Фиг. 1
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на пагодата“. Вдлъбнатите режещи ръбове водят до 
гладко и стабилно пробиване. Следвайки логиката 
на този успешен дизайн, формата на пагода беше 
интегрирана в новата пластина с три режещи ръба.

При свредлата  LOGIQ3CHAM вдлъбнатата форма на 
ръба на пластината значително допринася за гене-
риране на оптимална форма на стружката и прави 
процеса на отвеждането й лесен. В допълнение, ъг-
ловата фаска от 15 ° подобрява износоустойчивостта 
и укрепва режещия ръб  на главата. Концепцията 
за закрепване – „лястовича опашка“, предотвратява 
извличането на главата от леглото в тялото на свред-
лото по време на обратен ход.

Методът за закрепване на пластината, който осигу-
рява челен контакт между нея и тялото на свредло-
то, осигурява реализацията на принципа „без време 
за настройка“, който вече характеризира няколко 
семейства инструменти ISCAR. Съгласно този прин-
цип, замяната на износена глава не изисква никаква 
допълнителна процедура за настройка и може да се 
извърши, когато свредлото е монтирано в шпиндела 
на машината. Тази способност значително намалява 
непродуктивния компонент за време в цикъл.

Корпусът на свредлото LOGIQ3CHAM, който носи гла-
ва H3P, има своите специфични характеристики. При 
проектирането на тялото на свредлото инженерите 
на ISCAR се сблъскват с някои трудности, причинени 
от концепцията за три винтови линии. Нарастването 
на обема на отнет метал за единица време налага 
пропорционално увеличаване на размера на вин-
товия канал за да се осигури непрекъснат поток на 
отвежданите стружки. Това обаче показа, че нама-

лява здравината и стабилността на тялото, когато 
се сравнява с конструкция на два винтови канала 
със същия диаметър и следователно е необходимо 
нестандартно решение. Моделирането на крайни-
те елементи подпомогна при идентифицирането 
на решение: променлив ъгъл на винтовата линия, 
който осигурява устойчива структура на тялото, за 
да се противопостави на високо аксиално натовар-
ване и да подобри динамичната твърдост на тялото. 
Спирална водеща част предотвратява триенето  на 
стружките между тялото и пробития отвор.

Леглото за пластината позволява голяма лицева кон-
тактна повърхност, която разпределя напреженията 
по време на машинна обработка. Леглото е проек-
тирано да избягва пластичната деформация и да по-
вишава устойчивостта на топлина, така че удължава 
трайността на инструмента дори и в трудни условия.

Подходът на ISCAR „LOGIQ“ съчета предимствата 
на режещия ръб във формата на пагода, надежден 
метод на закрепване на главата и специално разра-
ботено тяло на свредлото със своята концепция „без 
време за настройка“, за да осигури изключително 
ефективен инструмент за високопроизводително 
пробиване с диаметри в диапазона от 12 до 25,9 мм. 
(Фиг. 3)

За повече информация:

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.iscar.bg

Фиг. 2

Фиг. 3
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Jungheinrich  
“пикери“ -  
Електро- 
нископовдигачи
Гъвкавите и мощни електрически нископовдигачи от 
сериите EJE, ERE и ESE съчетават маневреност и удобно 
управление. Тези повдигачи са универсални и благода-
рение на модулната им система лесно се адаптират към 
индивидуалните нужди на клиента. Те постигат висока 
скорост и ускорение благодарение на мощна задвижва-
ща концепция с до 33 процента икономия на енергия. 

Jungheinrich EJE
Ръчноводими електро-нископовдигачи, подходящи за 
кратки разстояния, с товароподемност от 1400 до 3500 
кг и височина на повдигане: 122 мм.

Jungheinrich ERE
Електро-нископовдигачи с платформа за водача. Те се 
подходящи за товарo-разтоварни операции за средни 
и дълги разстояния. Товароподемността им е от 2000 до 
3000 кг, а височината на повдигане: 122 мм.

Jungheinrich ESE
Eлектро-нископовдигачите със странично-позицио-
ниране (седалка) на водача са подходящи за дълги и 
средни разстояния.  Товароподемността им е от 2000 до 
3300 кг, а височината на повдигане: 125 мм.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери  
Петрунов – Оперативен директор на „Готи Петрунов“ 
ООД, представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, 
Албания и Косово.
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COVID-19: Отново за 
точността, чувствителността и 
специфичността на тестовете

Въведение.
Повод за настоящата статия стана търсенето на 
отговор на поставения в заглавието въпрос, който е 
пряко свързан с обработването на данни от тестовете 
за COVID-19, най-често чрез бинарна класификация 
с помощта на регресионен анализ и създаването на 
статистически модели. Този тип класификация разделя 
случайната извадка на две подмножества: да/не, вярно/
невярно, правилно/неправилно. Това е най-простият 
вид класификация, използвана при обработването и 
оценяването на резултатите от тестване (изпитване, 
изследване), която съвсем не е чужда на инженерите 
от областта на машиностроенето, електротехниката, 

автоматизацията и електрониката. Съгласни сме, че не 
сме здравните специалисти или епидемиолозите, чийто 
становища трябва да се тълкуват като професионални 
съвети. Но в едно сме сигурни, че читателите на сп. 
„Машиностроене и електротехника“ ще ни разберат и ще 
могат да си съставят свое независимо мнение по един 
толкова актуален световен проблем.

За коронавирусната болест
Коронавирусната болест (Corona Virus Disease-2019; 
COVID-19) е инфекциозно заболяване, което се 
причинява от вируса SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 

проф. д-р инж. Петър Динев – консултант

проф. д-р инж. Илия Ценев - консултант

д-р инж. Ивайло Иванов - консултант

проф. Крум Кацаров, д.м.н. – началник на клиника ВМА

Резюме. Какво трябва да знаем за тестването, за базовите статистически показатели на теста, за ефективността на 
използваните тестове за COVID-19? Как да поставим целта пред тестването и как да разчетем получените резултати? 
Тези въпроси са твърде важни предвид на това, че: броят на случаите на COVID-19, потвърдени чрез тестване, все 
още остава значително по-малък от броя на регистрираните инфекции; броят на тестовете, които могат да бъдат 
направени, също така остава ограничен от доставките на консумативи, като тампони и реактиви, както и от недостига 
на обучени хора и защитни средства.
Summary. What should we know about testing, the basic test characteristics, the performance of the COVID-19 tests 
used? How to set the target before testing and how to read the results? These questions are all too important given that: 
the number of COVID-19 cases confirmed by testing still remains significantly less than the number of reported infections; 
the number of COVID-19 tests that can be done also remains limited by the supply of consumables such as tampons and 
reagents, as well as the shortage of trained people and protective equipment.

„И не можем да спрем тази пандемия, ако не знаем кой е заразен. 
Имаме просто съобщение за всички страни: тествайте, 
тествайте, тествайте! Тествайте всеки съмнителен случай!
„За да победим, трябва да атакуваме вируса с агресивни и 
целенасочени стратегии – да тестваме всеки подозрителен 
случай, да изолираме всеки потвърден, да откриваме и 
поставяме под карантина всички в близък контакт.“
Tedros Adhanom Ghebreyesus, СЗО

„Силната интуиция е много по-мощна от слабия тест!“
Siddhartha Mukherjee
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Syndrome CoronaVirus 2). Заболяването е установено 
за първи път през декември 2019 година в Ухан, 
столицата на провинция Хубей (Китай), и оттогава се 
разпространява в световен мащаб. На 11 март 2020 
год., Световната здравна организация (СЗО) обявява 
началото на продължаващата пандемия от Covid-19. Към 
01 май 2020 год., 3,27 милиона случая на заболяване са 
регистрирани в 187 държави и територии, в резултат на 
което са починали над 233 000 души. Повече от 1,02 мил. 
души вече са се възстановили от болестта.

За тестването, вероятността преди теста и 
неверните положителни и отрицателни резултати
Неверните положителни и отрицателни резултати
Тестването на COVID-19 може да идентифицира вируса 
на SARS-CoV-2 основно чрез два вида методи, които: 
първо, откриват пряко самото присъствие на вируса 
(PCR тестове в реално време) и второ, откриват 
антителата, произведени в отговор на инфекцията. 
Откриването на различни антитела може да се използва, 
както за диагностика, така и за наблюдение върху 
популацията. Тестовете с антитела показват колко 
хора са имали заболяването, включително тези, които 
са били безсимптомни, или симптомите им са били 
незначими. По резултатите от този тест би могло да 
се проследи заболяването всред популацията, да 
се открият огнища на заразяване, да се определи 
смъртността и нивото на „имунитета на стадото“. 
Въпреки това, продължителността и ефективността на 
този имунен отговор все още не са ясни и честотата на 
„неверните положителни“ и „неверните отрицателни“ 

резултати трябва да бъдат основателно включени в 
интерпретацията на резултатите от теста.
Към края на април, страните, които са публикували 
свои данни от проведени тестови изследвания, са 
обхванали едва 1,4 % от населението си. Няма държава, 
която да е тествала повече от 14 % от своето население. 
Съществуват различия в това, колко тестове са 
направени в различните страни, Табл. 1.

От началото на пандемията, лекари започват 
да съобщават за случаи на хора, които са били 
действително болни от Covid-19, но са били тествани 
отрицателно, чрез т.нар. „неверен (фалшив, лъжлив) 
отрицателен резултат“, т.е. били са обявени за 
здрави. Не се знае, със сигурност, колко често тези 
неверни отрицателни резултати се срещат в хода на 
тестването, Табл. 1, но данни от Китай предполагат, че 
до 30 от всеки 100 души с Covid-19 заболяване, могат 
да бъдат тествани отрицателно чрез PCR тестване. 
Съобщава се още за случаи на хора, които действително 
не са били болни от Covid-19, но са били тествани 
положително, чрез „неверен положителен резултат“, и 
са били обявени за болни с всички последици за тях, за 
семействата, за работодателите и обществото.
Каква е причината? На първо място недоказаните 
тестове и неточните резултати. Лабораториите за 
обществено здраве вече се притесняват, че „лошите 
данни“ могат да застрашат сериозно възстановяването 
на САЩ от „коронавирусната” криза. Colin West, лекар 
и професор по вътрешна медицина в клиниката Mayo, 
който е валидирал тестове за COVID-19, заключава: 
„Трябва да спрем да се преструваме, че тестовете са 
перфектни!“. И препоръчва основателно: този, който 
се тества, не трябва „изведнъж да спре да мие ръцете 
си, да спре да носи маска или да прекрати физическото 
дистанциране“. Проблемът, според West, е това, че 
няма адекватни доказателства, за това, че тестовете 
са достатъчно добри, което да облекчи политиките за 
социално дистанциране. Да, казва той, ще стигнем и до 
това, но сега е твърде рано.

Без „паспорти за имунитет“, предупреждава СЗО
Кръвните тестове, наричани още серологични 
тестове, са предназначени да открият дали човек е 
разработил антитела за борба с вируса SARS-CoV-2, 
причиняващ COVID-19. Обикновено антителата не 
се откриват до две седмици след заразяване на 
човек. Все още, изследователи теоретизират, дали 
антителата предпазват от второ заболяване, може 
ли да се гарантира една продължаваща във времето 
защита и дали е напълно ефективна, доколкото други 
вирусни заболявания, включително от други по-леки 
коронавирусни заболявания, влияят кръстосано върху 
резултатите. Несъмнено, ще отнеме време, за да се 
събере достоверна информация от нови изследвания, 
за да се отговори на тези въпроси. Ето защо, СЗО 

Страна Данни 
към дата

Тествани Позитивни

бр. бр. %

САЩ 01 май 6 553 449 1 095 681 16,70

Русия 28 април 3 723 807 114 431 3,10

Китай (Гуангдонг) 14 април 3 650 000 1 954 0,05

Китай (Ухан, 
Хубей)

23 април 1 615 987 51 850 3,20

Китай (Хонг Конг) 27 април 154 989 1 037 0,67

Германия 28 април 2 547 052 157 641 6,20

Италия 01 май 2 053 425 207 428 10,10

Испания 27 април 1 345 560 229 422 18,20 

ОАЕ 29 април 1 122 000 11 380 1,01

Турция 01 май 1 075 048 122 392 11,40

Великобритания 01 май 1 023 824 177 454 17,30

Индия 02 май 976 363 37 336 3,80

Южна Кореа 28 април 605 890 10 761 1,8

Франция 21 април 595,154 117 324 19,70

България 29 април 45 208 1 447 3,2

Таблица 1. Статистически данни за осъществени тестове от едни 
от най-засегнатите държави от COVID-19. За сравнение са дадени 
данни за България.
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предупреди да не се издават т.нар. „паспорти за имунитет“ 
на хора, които вече смятат, че са в безопасност, възоснова 
на положителни тестове за антитела. В свое изявление, 
СЗО заяви, че няма доказателства за това, че тези, 
които се възстановяват от заболяването COVID-19 и 
развиват антитела, ще бъдат имунизирани от последваща 
инфекция.
Много тестове, масово тестване и проблеми
Лабораториите в САЩ вече тестват до 100 000 души 
всеки ден: Това все още не е достатъчно. Но служители 
от Асоциацията на лабораториите за обществено 
здраве (APHL) предупреждават, тестовете за антитела 
на пазара са недоказани и могат да доведат до „неточни 
резултати“. Групата призова за по-строг надзор от страна 
на Администрацията по храните и лекарствата (FDA), 
която разрешава на производителите на тестове за 
антитела да продават своите продукти без обичайната 
стъпка на подаване на данни за валидиране на теста. 
Повече от 100 производители на тестове са уведомили 
FDA за своите планове да пуснат на пазара тестове за 
антитела. Компаниите или лабораториите не могат да 
твърдят, че FDA е разрешила тестовете, и трябва да носят 
отговорност при невярно заключение за това дали човек 
е преболедувал болестта. Повече от 250 вида тестове, 
обаче, вече са на пазара в САЩ. Политиката на FDA, 
която позволява на тези тестове за антитела да бъдат 
на пазара, преди тя да е ги е сертифицирала, има за цел 
единствено да балансира рисковете и ползите, за да 
бъдат посрещнати „спешните нужди на общественото 
здраве“. Администрацията FDA е прегледала и разрешила 
единствено тестовете за антитела, произвеждани от осем 
компании/лаборатории.
По този повод, Colin West казва, че е важно да се 
признаят и да се отчетат недостатъците на тестовете за 
антитела. Използването им за информирано вземане 
на решения е „наистина само толкова ефективно, 
колкото тестът е точен - трябва да вградим техните 
несъвършенства в нашите модели и в нашите публични 
политики“. „Очевидно е, че хората искат да знаят дали 
са били заразени и търсят тези тестове. Всъщност, 
ние не знаем колко точно е „точен“ по отношение на 
„неверните положителни“ и „неверните отрицателни“ 
резултати“ един тест, да не говорим, че не знаем дали 
наистина се създава имунитет след заболяването“, каза 
доктор Tom Inglesby, директор на Центъра за здравна 
сигурност (Училище за обществено здраве „Johns Hopkins 
Bloomberg“). И продължава: „Първоначалните проблеми 
с тестовете за антитела са поправими, но ще отнеме 
време, за да се появят правилните „контроли“, и да се 
правят научно обосновани твърдения“.
Силната интуиция е много по-мощна от слабия тест
Известно е това, че лекарите използват своя опит, за 
да разпознаят симптомите, рисковите фактори и 
признаците, за да преценят каква е т.нар. вероятност 
от заболяване преди самото тестване или по-просто 
“вероятност преди тестване“. Значението на резултатите 

от теста, за конкретния човек, зависи не само от „точността“ 
на теста. Прогнозирането на риска от заболяване, преди 
самото тестване, е много важно да бъде извършено от 
лекаря. Това положение е описано математически още 
от Thomas Bayes (1701÷1761) и по-късно формулирано, 
от Siddhartha Mukherjee (1970÷), като закон: „Силната 
интуиция е много по-мощна от слабия тест!“.
Най-честите симптоми на COVID-19 са високата 
температура, умората и сухата кашлица. Някои пациенти 
могат да имат загуба на миризма в продължение на дни, 
главоболие, назална конгестия, хрема, болки в гърлото 
или диария. Симптомите, обикновено, са леки и започват 
постепенно. Някои хора се заразяват, не развиват 
никакви симптоми, но не се чувстват добре. Повечето 
хора (около 80 %) се възстановяват от болестта, без да се 
нуждаят от специално лечение. Около 1 на всеки 6 души, 
се разболява сериозно от COVID-19, и развива затруднено 
дишане. Възрастните хора и тези с медицински проблеми, 
като високо кръвно налягане, сърдечни проблеми или 
диабет рискуват да развият сериозно заболяване. Хората 
с треска, кашлица и затруднено дишане задължително 
трябва да потърсят лекарска помощ.
Така, нека се приеме, че 100 души са изложени на риск 
от заразяване и имат най-често срещаните симптоми 
на COVID-19 – високата температура, умората и сухата 
кашлица. Нека, 80 от тях, имат действително заболяването 
COVID-19. Положителният тест ще означава, със 
сигурност, че някой има това заболяване. Но ако тестът 
пропусне 30 % от тези 80 души с COVID-19, това вече ще 
означава, че приблизително 24 от тестваните 100 души 
имат „неверен отрицателен“ резултат от теста. Това е 
„страхотна новина“ за тези хора, та те не са болни? 
Едва ли в действителност е така, тези хора са болни, 
но се връщат на работа, в семейството, на улицата, и 
несъзнателно разпространяват заболяването. Това вече е 
много тревожно!
Тази ситуация твърде много зависи от това, кой е 
тестваният. Ако се тестват хора с по-малко симптоми, 
които не работят на рискови места, вероятността 
от заболяване или „вероятността преди теста“ е 
значително по-ниска. Нека, само десет от 100 тествани 
действително имат COVID-19, а 30 % от тях са пропуснати 
от теста, което означава, че само 3 от 100 тестваните ще 
имат „неверен отрицателен резултат“, в сравнение с 86 
„верни отрицателни“ резултати. Така, че ако болният има 
по-малко симптоми и резултатът от теста е отрицателен, 
то лекарят може да бъде значително по-сигурен, че 
няма заболяване от COVID-19. Внимание, въпреки 
„верния отрицателен“ резултат, ако са налице типичните 
симптоми на заболяването, то тогава е най-безопасно да 
се приеме, че заболяване има!
Налични данни предполагат, че кръвните тестове 
за антитела имат по-малко „фалшиво отрицателни“ 
резултати от PCR- (с тампони) тестовете, но дават повече 
„невярно положителни“ резултати от тях. Това означава, 
че има вероятност да тествате „положително“ здрави 
хора, т.е. да ги обявите за болни. Този вид тестване е 
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важно, за да се разбере и проследи разпространението 
на болестта, както и да се контролират огнищата на 
болестта. Те, обаче, имат ред ограничения, когато 
резултатите се насочат към вземане на решения за 
конкретни хора. Запомнете, дори вашият тест да е 
отрицателен, но имате силно изразени симптоми на 
COVID-19, то трябва да приемете, че заболяване има!
В същото време, според СЗО, чувствителността 
на подобни антигенни тестове за респираторни 
заболявания, като грипа, варира между 34 % и 80 %. 
Възоснова на тази информация, половината или повечето 
от заразените с COVID-19 изследвани, могат да бъдат 
пропуснати от такива тестове, в зависимост от групата на 
тестваните пациенти. Много учени дори се съмняват дали 
антигенният тест може да бъде достатъчно надежден във 
времето, за да бъде полезен срещу COVID-19.
За „невярно положителните“ и „невярно 
отрицателните“ резултати, и точността, 
чувствителността и специфичността на тестовете 
за Covid-19
През март 2020 година, Китай съобщава за проблеми 
с „точността“ на техните тестови комплекти. Чехия 
потвърждава, че 80 % от закупените тестови комплекти 
от Китай дават „грешни“ резултати. Словакия обявява 
закупените 1,2 мил. тестови комплекти от Китай за 
„неточни“. Турското министерство на здравеопазването 
„не пуска“ в употреба, закупените от Китай комплекти, 
тъй като имат „висок процент на грешки“. Обединеното 
кралство закупува 3,5 милиона тестови комплекта 
от Китай, но в началото на април обявява, че „те са 
неприложими“. На 21 април, Индийският съвет за 
медицински изследвания препоръчва на индийските 
щати да спрат да използват комплектите за бързо 
тестване на антитела, закупени от Китай, тъй като щатът 
Раджастан заявява, че тестовете, закупени от Китай, дават 
„многократно по-ниска точност“ от очакваната.
В същото време, на 29 април се появява съобщение, 
че кръвният тест за COVID-19 отговаря на правилата 
за безопасност и е сертифициран за използване в 
Европейския съюз. Тестът открива lgG-антитела, които 
се появяват в късните етапи на инфекцията и остават 
известно време, след като човекът се е възстановил. 
Производителят Abbott твърди, че тестът е 99 % точен. 
Веднага, обаче, Abbott съобщава, че тестът има 100 % 
чувствителност (95 % доверителен интервал, от 95,07 % 
до 100 %) за 73 положителни проби, взети 14 дни след 
появата на симптомите (без имунно компрометиран 
пациент) и 99,6 % специфичност (95 % доверителен 
интервал, от 99,05 % до 99,90 %) за 1 070 отрицателни 
проби.
Използваме двата случая, за да бъде поставен 
основателно следния въпрос: Каква е и каква трябва да 
бъде „точността“ на тестовете за COVID-19? Точността или 
кои са базовите статистически показатели на тестовете?
Базови статистически показатели на тестовете 
за COVID-19. Какво трябва да знаем, за да разберем 

проблемите с тестовете?
Тестовото изследване има за основна цел да раздели две 
случайни множества „скрити“ в изследваната популация 
– множеството на „действително положителните“ 
с COVID-19, или заболелите, и множеството на 
„действително отрицателните“ без COVID-19, или 
здравите. Тестът, като инструмент за бинарно (да/не) 
класифициране, извършва тази класификация, но в 
общия случай двете множества се припокриват, тъй 
като разделя цялото множество на две подмножества - 
„предсказани положителни“ и „предсказани отрицателни“, 
но това не са действително положителните и 
отрицателните стойности. Появяват се още „положително 
отрицателни“ и „отрицателно положителни“ стойности, 
които остават скрити в двете класифицирани множества, 
фиг. 1.
Както се вижда, „класификаторът“ работи при известни 
„действително положителни“ и „действително 
отрицателни стойности“. Лекарят трябва да използва своя 
опит, за да разпознае симптомите, рисковите фактори 
и признаците, за да прецени “вероятността преди 
тестване“. Значението на резултатите от теста, отнесено 
за конкретен човек, зависи не само от „точността“ 
на предсказване на теста. Ето защо, прогнозирането 
на риска от заболяване, преди самото тестване, е 
много важно да бъде извършено от лекар. Матрицата 
(таблицата) на объркване показва броя на вярно и 
невярно класифицираните резултати, в сравнение с 
действителните резултати в данните от теста, фиг. 2. 

заболяване, преди самото тестване, е много важно да бъде извършено от 
лекар. 

Матрица на объркване 
Матрицата на объркване (Confusion Matrix), или смесване, 

представлява таблица, която се използва, за да се илюстрира приложението на 
избрания подход (начин, модел, технология) на класификация върху набора от 
тестови данни, за които са известни истинските стойности, фиг. 2.  
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Матрицата (таблицата) на объркване показва броя на вярно и невярно 
класифицираните резултати, в сравнение с действителните резултати в 
данните от теста, фиг. 2.  

Фигура 1. 
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Матрица на объркване
Матрицата на объркване (Confusion Matrix), или 
смесване, представлява таблица, която се използва, за 
да се илюстрира приложението на избрания подход 
(начин, модел, технология) на класификация върху 
набора от тестови данни, за които са известни истинските 
стойности, фиг. 2. 

Най-простата класификация, наречена двоична 
класификация (Binary Classification), има само два класа: 
да/не, верен/неверен, положителен/отрицателен, 
правилно/неправилно, мъжки/женски, здрави/болни, 
и т.н. Реализирането на двоичната класификация се 
обобщава в матрицата на объркване, която пресича 
таблично прогнозираните и наблюдавани резултати в 
четири варианта, Табл. 1:
• Вярно (действително) положителен резултат (True 
Positive, TP): вярно предвиждане, т.е. предвидено е „да“ и 
това е „да“!
• Вярно (действително) отрицателен резултат (True 
Negative, TN): вярно предвиждане, т.е. предвидено е „не“ и 
това е „не“!
• Невярно (фалшиво) положителен резултат (False Positive, 
Type I Error, FP): невярно предвиждане, т.е. предвидено е 
„да“, но това е „не“!
• Невярно (фалшиво) отрицателен резултат (False Negative, 
Type II Error FN): невярно предвиждане, т.е. предвидено е 
„не“, но това е „да“!

Едно от съществените предимства, при използване на 
матрицата на объркване като инструмент за оценяване, 
е това, че позволява по-подробен анализ, отколкото дава 
простото отношението на правилно класифицираните 
примери, т.е. точността, която може да предостави 
подвеждащи резултати, ако наборът от данни не е 
балансиран, т.е. когато има съществени разлики в броя 
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Фигура 2. 

Най-простата класификация, наречена двоична класификация (Binary 
Classification), има само два класа: да/не, верен/неверен, 
положителен/отрицателен, правилно/неправилно, мъжки/женски, здрави/болни, 
и т.н. Реализирането на двоичната класификация се обобщава в матрицата на 
объркване, която пресича таблично прогнозираните и наблюдавани резултати в 
четири варианта, Табл. 1: 

• Вярно (действително) положителен резултат (True Positive, TP): вярно 
предвиждане, т.е. предвидено е „да“ и това е „да“! 

• Вярно (действително) отрицателен резултат (True Negative, TN): вярно 
предвиждане, т.е. предвидено е „не“ и това е „не“! 

• Невярно (фалшиво) положителен резултат (False Positive, Type I Error, 
FP): невярно предвиждане, т.е. предвидено е „да“, но това е „не“! 

• Невярно (фалшиво) отрицателен резултат (False Negative, Type II Error 
FN): невярно предвиждане, т.е. предвидено е „не“, но това е „да“! 
  

Матрица на объркването (грешката)

Случайна извадка от 
резултати, общо:

Тоtal = (TP+TN+FP+FN)

Действително състояние

Базови статистически показатели
болни

от Covid-19

ЗДрави

(не са болни)

1 0

Ре
зу

л
та

ти
 о

т т
ес

та Положителен 1

Вярно (действително) 
положителен резултат

(TP)

Невярно (фалшиво) 
положителен резултат

(FP)

Прецизност 
(положителна предсказана 

стойност, PPV) 

PPV = TP/(TP+FP)

Отрицателен 0

Невярно (фалшиво)
отрицателен резултат

(FN)

Вярно (действително)
отрицателен резултат

(TN)

Отрицателна предсказана 
стойност (NPV)

NPV = TN/(TN+FN)

Коефициент на погрешно 
класифициране
MR = (FP+FN)/Total

Чувствителност
(SE или TPR)

SЕ = TP/(TP+FN)

Специфичност,
(SPC или TNR)

SPC = TN/(FP+TN)

Точност
ACC+MR = 1

ACC = (TP+TN)/Total

Фигура 2.

Таблица 1.
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между четирите групи от резултати. В общия случай, 
матрицата е силно небалансирана. Самата матрица на 
объркването е сравнително проста за разбиране, но 
свързаната с нея терминология може да бъде твърде 
объркваща.

Точност
Точността (Accuracy, ACC) на класификация се определя 
от общия брой вярно положителни и вярно отрицателни 
резултати (TP+TN), разделен на общия брой на 
обхванатите от теста лица (TP+TN+FP+FN), Табл. 1.
Точността отделя всички, които тестът вярно е 
определил като болни и като здрави, от всички 
изследвани в случайната извадка. Това може да звучи като 
добър базов показател за оценяване на ефективността 
на теста, но в една неуравновесена извадка, това не е 
толкова сигурно. Като мяра за ефективността на теста, 
показателят точност е неподходящ при оценяване на 
небалансирани класификации. Така, например, нека в 
една силно небалансирана извадка, състояща се от 95 
верни отрицателни и 5 верни положителни резултати, 
класифицираме всички резултати като отрицателни, т.е. 
TN = 95, FN = 5, при което въпреки това точността остава 
висока: ACC = 0,95, но 5-ма болни от COVID19, които 
остават неоткрити!
Втори пример, нека в друга небалансирана извадка 
болните са 20, а здравите – 80 души, резултатите от 
класифицирането обаче са: ТР = 19; TN = 80; FN = 1 и FP 
= 0. Тогава точността ще бъде още по висока ACС = 0,99, 
но един болен все пак няма да бъде открит, т.е. въпреки 
привидно голямата точност, тестът не е открил един 
болен човек, който ще продължи да заразява. 
Твърде лесно, тази класификация постигна голяма 
точност (0,99 или 99 %), но не открива всички заразени 
(болни). Открива само 95 % (19/20) от болните. 
Запомнете, точността, като инструмент за оценяване, 
показва едно единствено нещо, колко души от 
извадката имат верен (коректен) резултат, и нищо 
друго! 
Нормата на погрешно класифициране (Misclassification 
Rate, MR), отделя тези изследвани, които са получили 
невярно положителен и невярно отрицателен резултат 
(FР+FN), от всички получени от теста резултати 
(TP+FP+TN+FN), Табл. 1. Тя се определя чрез точността 
по следния начин: MR = (1 – ACC). Тя, също така, не може 
самостоятелно да бъде използвана като инструмент за 
оценяване.
Нека да продължим с примера, ако точността ACC, като 
показател, не може да бъде използвана за разкриване на 
ефективността на едно тестване (изследване, оценяване, 
класифициране), то тогава трябва да се потърсят нови 
показатели, които да проявят неговата ефективност. 

Прецизност
Прецизността, или положително предсказаната 

норма (Precision; Positive Predictive Value, True Positive 
Rate, PPV), отделя тези, които са получили верен 
положителен резултат (ТР), от всички изследвани от теста 
с положителен резултат (TP+FP), Табл. 1. Прецизността 
позволява да се отговори на въпроса, колко от тези, 
получили положителен резултат от тестването (TP+FP), 
действително са болни от COVID-19, т.е. те са получили 
верен положителен резултат (ТР). Или казано по друг 
начин, предсказвайки „да“, колко често това е вярно? 
Нека разгледаме, една случайна извадка с 180 
положителни резултата, които принадлежат на 
минорния клас (болни): ТР+FP = 135 + 45 = 180, при 
което прецизността ще бъде PPV = TP/(TP+FP) = 0,75. Тази 
прецизност е приемлива, но не е нещо изключително. 
Нека сега вземем същия набор от данни, при което само 
40 положителни резултата принадлежат на минорния 
клас: ТР+FP = 36 + 4 = 40, при което прецизността ще 
бъде PPV = 0,90. В този случай, въпреки че още по-
малко резултати принадлежат към минорния клас на 
положителните резултати, то прецизността е значително 
по-голяма, т.е. неверните положителни резултати 
са съществено по-малко. Колкото прецизността е 
по-висока, толкова по-малко ще бъдат неверните 
положителни резултати! Колкото по-ниска е 
прецизността, толкова повече от изследваните ще бъдат 
поставени в положението да бъдат обявени за болни от 
COVID-19. Представете си, каква отговорност се поема 
към здравите хора, които са обявени неоснователно за 
болни, към техните семейства и техните близки?!

Чувствителност 
Чувствителността (Sensitivity, Power или Recall, SEN), или 
вярно положителната норма (True Positive Rate, TPR), като 
показател, отделя всички с верен положителен резултат 
(ТР) от всички, които са болни от COVID-19 (TP+FN), 
Табл. 1. Този показател е твърде важен, тъй като отговаря 
на въпроса, колко от действително болните от COVID-19 
са тествани (вярно) положително. Този показател дава 
отрицателен резултат за здравите. Въпросът, който трябва 
да се зададе на това място е: „Бихме ли искали болни хора 
да си мислят, че не са болни в действителност?“. Каква е 
отговорността да кажеш на някой действително болен от 
COVID-19, че не е? Отговорност пред него, пред близките 
му и пред обществото!
Много често, чувствителността се противопоставя 
на прецизността, тъй като, при еднакъв брой верни 
положителни резултати, колкото чувствителността е 
по-ниска, толкова повече действително болни хора се 
обявяват за здрави, и обратното, колкото прецизността 
е по-ниска, толкова повече здрави хора се обявяват за 
болни, т.е. грешките от втори и първи тип доминират в 
реализираната класификация, Табл. 1. 
Чувствителността, обаче, е по-полезна за лекаря, докато 
прецизността е по-полезна за пациента. Прецизността 
показва на изследвания шансовете да има заболяване, 
ако има положителен резултат. Чувствителността 
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показва на лекаря шансовете да идентифицира болния, 
ако има положителен резултат. Тя е делът на действително 
положителните, които действително се тестват като 
положителни, т.е. определя доколко един тест е в 
състояние да открие действително положителни индивиди 
в една популация. Високо чувствителният тест означава, 
че има малко фалшиво отрицателни резултати и по този 
начин се пропускат по-малко случаи на заболяване. 
Съществува още един показател, който се използва за 
оценяване едновременно на чувствителността и на 
прецизността. Това е средната хармонична стойност 
от стойностите на прецизността и на чувствителността, 
наречена F-мярка (F-measure) или балансиран 
F-резултат (F-score):

F-measure = 2(PPV.SЕN)/(PPV+SЕN). (1)

Тя представлява отношението на средно квадратичната 
стойност (PPV.SЕN) към средно аритметичната стойност 
(PPV+SЕN). 

Специфичност 
Специфичността (Specificity, Selectivity, SPC) отделя 
всички изследвани, които тестът е предвидил вярно, че 
са здрави (TN), от всички, които действително са здрави 
(FP+TN). Специфичността дава отрицателен резултат за 
заболелите от COVID-19. Тя се разглежда още като вярно 
отрицателна норма (True Negative Rate, TNR). Тя помага да 
се отговори на въпроса, колко вярно тестът предвижда, 
че изследваните не са болни от Covid-19? Въпросът, който 
вие трябва да си зададете е следния: „Бихте ли искали да 
се поставите под карантина поради грешен тест?“.
Нека, тест с 95 % специфичност бъде приложен върху 
случайна извадка от 100 души, при което той произвежда 
5 невярно (фалшиво) положителни резултати. Ако 
реалната честота на заразяване е 1 %, това означава, 
че само един от 100 би бил действително заразен. 
Такъв тест би открил една действителна инфекция (или 
един болен) и пет „невярно положителни“ инфекции. 
Подобно неточно тестване може да дезинформира 
лицата, които вземат решения, включително за такива 
критични показатели като смъртността от COVID-19. Още 
нещо, повечето «невярно положителни» тестове могат 
драматично да изкривят тези резултати, предизвиквайки 
паника и страх. Това може да наложи една погрешна теза 
- за много ниската смъртност от COVID-19, защото „има 
много случаи на заболяване, но малко хора са умрели“. 
Така може да се произведе у хората фалшивото чувство за 
сигурност!
Много често в практиката се използва допълнителния 
показател на специфичността, невярната положителна 
норма (False Positive Rate, FPR):

FPR = (1 – SPC) = 1 – TN/(TN+FP) = FP/(FP+TN), (2)
който отделя всички изследвани, които тестът е обявил 
невярно за болни (FP), от тези, които действително са 
здрави (FP+TN).

Специфичност и чувствителност
Специфичността определя дяла на изследваните без 
заболяване, които се тестват отрицателно, т.е. правилно 
са изключени (квалифицирани) от теста. В същото време, 
чувствителността определя дела на изследваните с 
болестта, които се тестват положително, т.е. правилно са 
идентифицирани от теста. 
С повишаването на специфичността, чувствителността 
намалява и обратно, т.е. двата базови показателя се 
намират в обратно пропорционална зависимост. 
Чувствителността е процентът на верните 
положителни резултати, напр. чувствителност SЕN = 0,85 
означава, че 85 % от положителните резултати са верни 
(действителни, истински). Специфичността е процентът 
на верните отрицателни резултати, напр. специфичност 
SPC = 0,85, означава че 85 % от отрицателните резултати 
са верни. Тест, който има специфичност SPC = 1,00 или 
100 %, ще идентифицира 100 % от пациентите, които 
нямат заболяването. Тест, който има специфичност SPC = 
0,85 или 85 %, ще идентифицира 85 % от пациентите, 
които нямат заболяването. Чувствителността и 
специфичността се явяват основни показатели на 
всеки бинарен небалансиран тест. Клинично, тези 
понятия са важни за потвърждаване или изключване на 
заболяването по време на скрининг.
Така, например, нека бинарен тест открива в една 
случайна извадка, състояща се от 50 болни от COVID-19 
и 50 здрави, 50 вярно положителни резултати (TP) и 50 
невярно отрицателни резултати (FN). Това означава, че 
тестът е 100 % чувствителен и 100 % специфичен – това 
е идеалният тест, който класифицира напълно вярно, и 
болни, и здрави. Ползата е и за лекаря, който трябва да 
лекува болните, и за популацията, защото здравите ще 
знаят, че са действително здрави.
В началото на април 2020, беше съобщено (John Gage, 
Washington Examiner, 05 април) с тревога, че едва 70 % 
от всички действително болни от COVID-19 (SARS-CoV-2 
инфекция) се откриват чрез широко използваните 
тестове. Това означава, че чувствителността на 
използваните тестове е едва SEN = 0,70 или 70 %. Нека 
бъде разгледан именно този случай, но при голяма 
специфичност на теста SPC = 0,95, т.е. това е тест, който 
би трябвало да идентифицира преди всичко истински 
здравите. Неверните положителни резултати (FP) би 
трябвало да бъдат много малко. Изследването се прави 
при непрекъснато нарастване на броя на действително 
болните от COVID-19 в изследваната извадка, Табл. 2.

Очевидно става това, че този тест трудно би работил 
в полза на лекаря, тъй като ниската чувствителност на 
теста произвежда твърде много неверни отрицателни 
резултати, т.е. болни се класифицират като здрави. 
При това абсолютният брой на тези неразкрити болни 
нараства с увеличаването на болните в извадката. 
Действително, по-малко здрави ще бъдат обявявани за 
болни (FP) и това е добре. Тревогата идва, обаче, от това, 



 

02
/2

02
0

38 КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

че все повече болни ще бъдат пропуснати при тестването 
(FN) и те ще продължат все по-интензивно да заразяват 
популацията. За да се излезе от това състояние, трябва 
да се използват тестове с висока чувствителност, които 
действително работят в полза на лекаря и на болните от 
COVID-19. 

Този пример поставя един основателен въпрос: Трябва ли 
тестът за скрининг да е чувствителен или специфичен? 
Валидността на теста е неговата способност за точно 
идентифициране и на болните, и на здравите лица. 
Идеалният тест за скрининг трябва да бъде изключително 
чувствителен, т.е. с висока вероятност за откриване на 
заболяването, и изключително специфичен, т.е. с голяма 
вероятност за откриване на здравите - на тези, които не 
са болни. 

Преобладаването или „широкото разпространение“ 
(Prevalence, PR) отделя болните от COVID-19 (TP+FN), като 
дял от всички изследвани от популацията (TP+TN+FP+FN), 
Фиг. 1 и 3:

PR = (TP+FN)/(TP+TN+FP+FN). (3)

AUC–ROC подход за оценяване на ефективността на 
теста

Чувствителността SEN и специфичността SPC 
позволяват да бъдат отделени напълно „положителните“ 

– „вярно положителните“ и „невярно положителните“, т.е. 
болните от COVID-19, като се използва чувствителността 
SEN и невярно положителната норма FPR = (1 – SPC). 
По същия начин, могат да бъдат отделени напълно 
„отрицателните“ – „вярно отрицателните“ и „невярно 
положителните“, т.е. здравите, като се използва 
специфичността SPC и невярно отрицателната норма FNR 
= (1 – SEN) , фиг. 3. 
Този подход може да позволи валидирането на тестове 
за COVID-19, като се използват по същество двете базови 
характеристики на теста – неговата чувствителност и 
специфичност, фиг. 3.
Ефективността на класификацията, или на използвания 
тест, може да се определи чрез използването на т.нар. 
настройка на праговете. Когато става дума за решаване 
на тази съществена задача, както и да се визуализира 
ефективността, обикновена се използва подхода AUC-
ROC, където ROC (Receiver Operating Characteristic) е 
кривата на вероятностите, а AUC (Area Under The Curve) 
е площта под кривата на вероятностите, и е показател 
или мяра за разделянето на двата класа. По-голямата 
площ AUC, разкрива възможностите на по-добрия 
модел да разграничава по-добре изследваните от 
популацията със заболяването и тези без заболяването. 
Тя определя количествено способността на избрания 
модел на класификация да прави разлика между двата 
класа. Много често тя се изписва като AUROC, т.е. зона 
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10 7 3 0,70 90 4 86 0,95

20 14 6 0,70 80 4 76 0,95

30 21 9 0,70 70 3 67 0,95

40 28 12 0,70 60 3 57 0,95

50 35 15 0,70 50 2 48 0,95

60 42 18 0,70 40 2 38 0,95

70 49 21 0,70 30 1 29 0,95

80 56 24 0,70 20 1 19 0,95

90 63 27 0,70 10 0 10 0,95

Таблица 2.
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под експлоатационната характеристика на приемника. 
Наименованието на ROC-кривите е наистина странно - то 
означава оперативна характеристика на приемника, 
като в действителност то отразява исторически 
първоначалното им използване – за отделянето на 
полезния сонарен сигнал (напр., от подводница) от 
т.нар. „шум“, предизвикан от преминаващ рибен пасаж 
или отделянето на полезния радарен сигнал (напр., от 
самолет) от шума, предизвикан от ято птици.

ROC-кривата в графичен вид изразява зависимостта 
между чувствителността (SEN) или невярно положителна 
норма - FPR = (1- SPC), където SPC е специфичността на 
теста. Тъй като, чувствителността по същество е вярно 
положителната норма (TPR), то зависимостта е между 

вярно положителна норма (TPR) и невярно положителна 
норма (FPR). Идеалният модел (AUC = 100 %), т.е. 
идеалната класификация, би имала: максимална 
чувствителност (SEN) при максимална специфичност 
(SPC) или минимална невярна положителна норма (FPR). 
Лошият модел е с AUC ≈ 0. За да бъде приет един тест за 
диагностично информационен, то трябва AUC > 50 %. При 
AUC = 50 %, тестът на практика е напълно безполезен, 
фиг. 4. 
ROC-кривите са невероятно полезен инструмент за 
оценяване и сравняване на прогнозни модели. Те 
се използват често, за да покажат връзката, или по-
точно компромиса, който се прави, между клиничната 
чувствителност и специфичност, за всеки един тест, 
с цел възможното му изключване от употреба или за 
един обоснован избор измежду множество налични 
тестове. При съвременното им използване, ROC-
кривите са един добър инструмент за оценяване на 
възможностите на прогнозиращия модел да различи 
действително положителните и отрицателните в една 
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здравите като здрави и болните като болни.
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се увеличава чувствителността и се намалява 
специфичността. При това положение, рискуваме да 
получим невярно положителни резултати, т.е. здрави 
хора да бъдат обявени за болни от COVID-19. Този 
подход, с максимално намаляване на прага на разделяне, 
привидно е в полза на лекаря, тъй като му позволява да 
открие и лекува всички заболели, фиг. 5. Този подход, 
обаче, косвено търси също така максимална полза 
за обществото чрез проследяване и ограничаване на 
заболяването. Интересите на обществото и на лекаря 
не може да се противопоставят. Лекарят, медицината 
и фармацията служат на обществените интереси. При 
отсъствието на лекарства и ваксина срещу COVID-19, 
обаче, той остава единственият смислен подход, който 
трябва да бъде поддържан.

Другият небалансиран подход се свързва с 
увеличаване на прага на разделяне (С), като при това 
се получават повече отрицателни стойности, и по този 
начин се увеличава специфичността и се намалява 
чувствителността на теста. При този подход, рискуваме 
да получим много невярно отрицателни резултати, 
т.е. действително болни от COVID-19 да бъдат обявени 
за здрави, което носи риска от разпространяване на 
пандемията. Този подход, с максимално увеличаване на 
прага на разделяне, е в полза на обществото и неговите 
дейности, тъй като му позволява да открие и ползва 
всички здрави (и преболедували) хора, фиг. 5. Всъщност, 
този подход търси решение в полза на политиците и на 
бизнеса – той трябва да окаже максимално положително 
влияние върху работната сила, търговията, отдиха и 
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Този подход може да позволи валидирането на тестове за COVID-19, 
като се използват по същество двете базови характеристики на теста – 
неговата чувствителност и специфичност, фиг. 3. 

Ефективността на класификацията, или на използвания тест, може да се 
определи чрез използването на т.нар. настройка на праговете. Когато става 
дума за решаване на тази съществена задача, както и да се визуализира 
ефективността, обикновена се използва подхода AUC-ROC, където ROC 
(Receiver Operating Characteristic) е кривата на вероятностите, а AUC (Area 
Under The Curve) е площта под кривата на вероятностите и е показател или 
мяра за разделянето на двата класа. По-голямата площ AUC, разкрива 
възможностите на по-добрия модел да разграничава по-добре изследваните от 
популацията със заболяването и тези без заболяването. Тя определя 
количествено способността на избрания модел на класификация да прави 
разлика между двата класа. Много често тя се изписва като AUROC, т.е. зона 
под експлоатационната характеристика на приемника. Наименованието на 
ROC-кривите е наистина странно - то означава оперативна характеристика 
на приемника, като в действителност то отразява исторически първоначалното 
им използване – за отделянето на полезния сонарен сигнал (напр., от 
подводница) от т.нар. „шум“, предизвикан от преминаващ рибен пасаж или 
отделянето на полезния радарен сигнал (напр., от самолет) от шума, 
предизвикан от ято птици. 
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пътуванията, финансовите пазари, управлението и 
сигурността на държавата.

Естествено е това, че съществува напълно балансиран 
подход (вероятност 0,5), при което се произвеждат в 
еднакво количество невярно положителни и невярно 
отрицателни резултати от теста. Всъщност, тук се проявява 
ролята на верния избор чрез определяне на прага на 
разделяне – нисък, висок или балансиран, това обаче вече 
е обект на здравна политика.

Вместо заключение

Непрекъснато чуваме все по-високо извисяващи се 
гласове, в които долавяме паника и страх: „Тестовете 
(за антитела) трябваше да помогнат за максимално 
бързото възстановяване на най-пострадалите от 
заболяването COVID-19 страни – САЩ, Великобритания, 
Испания, Италия, Франция, и т.н. Вместо това те внесоха 
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повече объркване отколкото яснота на фона на бързо 
разрастващата се пандемия“. На това, СЗО отговори 
настоятелно: „Тествайте, тествайте, тествайте..!“.

Можем ли да добавим нещо повече, след като поставихме 
и разгледахме основните положения, свързани с базовите 
характеристики и ефективността на тестовете, определена 
от целенасочения избор на прага на изместване?

Да, на първо място, валидирайте и сертифицирайте 
(за безопасност) всички тестове, определете т.нар. 
„златен стандарт“ и тогава тествайте, тествайте, и пак 
тествайте. На второ място, поддържайте качеството 
на работа в медико-диагностичната дейност, като 
използвайте добрите международни практики – 
действително, акредитирана ли е вашата лаборатория 
по международния стандарт ISO 15 189:2012. На трето 
място е потвърдителното тестване: СЗО препоръчва 
на страните, чиито национални лаборатории са с 
ограничен опит в тестването на заболяването COVID-19, 
да изпратят първите си пет положителни и първите си 
десет отрицателни проби за COVID-19, в една от 16-те 
референтни лаборатории на СЗО за потвърдителни 
тестове. Референтните лаборатории са разпределени 
териториално така: в Азия са 7, в Европа - 5, в Африка - 2, 
в Северна Америка – 1 и в Австралия - 1.

И все пак, трябва да повторим, като допълним казаното 
от Colin West: „Трябва да спрем да се преструваме, че 
медико-диагностичната дейност и тестовете за 
COVID-19 са перфектни!“. Броят на случаите на COVID-19, 
потвърдени чрез тестване, е значително по-малък от 
броя на регистрираните инфекции, казват служители 
на общественото здравеопазване. Въпреки всичко, 
броят на тестовете, които могат да бъдат направени, 
също така остава ограничен от доставките дори на 
такива консумативи, като тампони и реактиви, както 
и от недостига на обучени хора и защитни средства. 
Ето защо, отново трябва да напомним: „Точно заради 
това, не спирайте да миете ръцете си, не спирайте 
да носите маска и не пренебрегвайте физическото 
дистанциране!“. 

Когато се говори за ефективността на един тест, винаги 
трябва да се поставяме на мястото на лекаря, който трябва 
да представи резултата от изследването пред поредния 
пациент. Ако резултатът е положителен, то колко вероятно 
е този пациент наистина да е заболял от болестта COVID-19. 
Колко трябва да се притеснява този лекар, съобщавайки 
тази вест? – А ако действително не е заболял? Ако тестът 
е отрицателен, колко вероятно е този пациент наистина 
да не е заболял от болестта COVID-19. Колко успокоен 
трябва да бъде този лекар, съобщавайки тази вест – а ако 
е заболял? Когато не познаваме добре вируса и самото 
заболяване, когато няма лекарства и ваксини, когато се 
обучаваме в хода на безпрецедентна пандемия, какви 
тестове ни трябват, за да не се притесняваме и да не 
се успокояваме излишно? Отговорът оставяме на вас, 
читателю. Надяваме се, че след като стигнахте дотук, вече 
знаете и можете да направите своя информиран избор.
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