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Компанията Байер-БГ за пореден път 
с новости на българския пазар
Разговор с г-н Баяр Делимехмед, управител на Байер-БГ
- Г-н Делимехмед какво ново предлагате тази година на 
нашия пазар?
Новото, което предлагаме от скоро са офис мебели от ново 
поколение, от луксозен и висок клас. Фирмата производи-
тел се казва “NURUS”. В тях има вложени нови технологии и 
иновативни тхнически решения. Всичко е много различно 
от това, което сме свикнали да виждаме. В изложбена-
та зала сме показали как биха изглеждали офисите на 
мениджърите на различните нива на управлениe в една 
компания, както и на служителите.  Предлагаме също така 
обзавеждане и оборудване за хотели, конгресни зали, 
летища, стадиони, а както знаем на тези места се изисква 
специфично оборудване. 
Компанията производител на мебелите е турска, седали-
щето й е в гр. Анкара, а нашата фирма е представител в 
България.
Изложбената ни зала е много интересно и добре подреде-
на, защото клиентът може да види как би могло да изглеж-
да работното му пространство. Ние не предлагаме само 
идеите и решенията за мебелите, но сме в състояне и да 
реализираме направата на пода, стените, таваните, освет-
лението и на другите компоненти на интериора по желание 
на клиента. Предлагаме комплексна услуга до ключ.
Официалното откриване на изложбеният салон се състоя 
в средата на септември тази година, имаше много гости и 
посетители. Той се намира в гр. София,  кв. Божурище на 
пътя за гр. Калотина срещу магазин Метро. 
Това е един нов клон на БАЙЕР - БГ ЕООД. Това е новото и 
интересното при нас. 

- Разкажете ни малко за фирмата производител с нея 
си партнирате вече 30 години.
Нашето партньарство наистина започва от преди 30 годи-
ни.

Nurus е основана в Анкара като работилница на дърво-
делеца Nurettin Usta през 1927 г.. Неговата дъщеря Birten 
Gökyay и нейният съпруг Akın Gökyay,  наследяват пред-
приятието. Nurettin Usta Furniture Group през 1980 г. реша-
ва да се специализира в производството на офис мебели в 
резултат на нарастващото търсене от частния и публичния 
сектор.  През 90-те години на миналия век, братята Renan 
Gökyay и Güran Gökyay, третото поколение на семейство-



5ИНТЕРВЮНОВИНИ 

то, превръщат Nurus в международна марка, призната по 
целият свят. Служителите и работниците в компанията 
уважават традициите и продължават да работят страстно, 
предавайки философията си на устойчивост по време на 
фазите на проектиране, производство и управление на 
новите поколения.
„С познания, опит и страст“ това е нашето мото.
Заводът е един от най-модерните в Европа, с големи произ-
водствени възможности, технологична и екологично чиста 
техника. Nurus стриктно се придаржа към CE нормите, без-
опасността на труда и околната среда и има регенерираща 
система, която възстановява част от използваната енергия. 
С правила за подбор на суровини, специфични отделни и 
общи тестове, дълготрайните продукти на Nurus, притежа-

ващи международни сертификати, имат основно място на 
световния пазар.
Nurus внимателно проучва и наблюдава нуждите на потре-
бителите и създава новаторски продукти.

- Имате ли вече реализирани проекти?
Съвсем скоро ни предстои да осъществим един малък 
проект, да обзаведем един малък офис. Все пак трябва да 
се има предвид, че сме на пазара съвсем от скоро. Водим 
разговори с доста фирми и сме оптимисти, че до края на 
годината ще имаме още поръчки.
Всички знаем, че всеки нов бизнес започва да се развива 
трудно.
- Основната ви дейност е продажбата на металообработва-
щи машини, как се развива тя?
Развива се добре. Предлагаме голяма гама и по модерни 
машини.
На щанда ни на тазгодишния Техвически панаир в Пловдив 
предлагаме нова машина за лазерно рязане на ламарина, 
тя е компактна. Конфигурацията е така направена, че да 
може да се събере в едно полуремарке на един тир, така че 
да не се налага да бъде разглобявана и сглобявана, това я 
прави много мобилна и това е иновацията в тази машина.
Имаме и вече няколко продадени машини.

- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
Миналата година, а и тази бяха много успешна за нас. Уве-
личи се ръстът на продажбите ни почти два пъти.
Съставът ни остава същият - 10 човека и не се променя. 
Това е оптималният персонал за нашата фирма. Справяме 
се добре със сервиза на машините, обучението на персо-
нала, доставката и с въвеждането на машините в експлоа-
тация.

www.bayer-bg.com



 

10
-1

1/
20

19
6 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

EMO Hannover 2019 осигурява 
яснота в несигурни времена
Панаирът надгражда успешното предишно събитие

Карл Мартин Уелкер, генерален комисар на EMO и д-р 
Уилфрид Шефер, изпълнителен директор на организато-
ра на събитията EMO VDW Хановер, 21 септември 2019 
г. EMO Хановер 2019 затвори врати след шестдневна 
работа. От 16 до 21 септември около 117 000 специа-
листи от производството от 150 страни се събраха на 
водещото световно изложение на металообработваща-
та индустрия. „Този EMO Хановер 2019 се основава на 
успеха от  бума в ръста на производството през 2017 
г.“, съобщи генералният комисар на ЕМО Карл Мартин 
Уелкер. Той продължи: "В условията на понижени ико-
номически очаквания през последните няколко месеца 
умереният спад на посещаемостта трябва да се разглеж-
да като успех. Особено се радваме на по-нататъшното 
увеличаване на процента на чуждестранните участни-
ци." Настроението в залите беше положително, като 
много изложители бяха приятно изненадани от големия 
брой посетители на своите щандове. „EMO Хановер за 
пореден път се оказа солидна като скала платформа, 
осигуряваща яснота за по-нататъшното развитие на тех-
нологията на производство, дори в несигурни времена“, 
добавя Уелкер. Разделите на изложението включваха 
в себе си силен международен характер, висок статус 
на посетители и изложители и невероятно богатство от 
иновации и нови продукти, подчерта той. Като водещ 
световен панаир в областта на металообработването, 
това беше „мястото да бъдем“.
Смесено настроение - готовността за инвестиции е до-
бра за развитието на бизнеса след изложението.
Изложители с широка клиентска база бяха доволни от 
провеждането на панаира. По думите на д-р Волфганг 
Херинг, изпълнителен директор на базирания в Ерлан-
ген бизнес отдел за контрол на движението в Siemens: 
"Нивото на интерес на посетителите към нашия щанд 
тази година беше невероятно. Ние сме възхитени от 
начина, по който нещата се развиват" Други фирми с 
по-силен фокус върху индустрията за леки автомоби-
ли изглеждаха по-слабо оптимистични за ситуацията. 
„Фирмите очевидно са по-склонни да се ангажират, 
предвид общата несигурност към насоките на пазарът“, 
отбеляза д-р Кристиан Ланг, изпълнителен директор на 
Liebherr-Verzahntechnik в Кемптен. "Но нашите диску-
сии с клиенти на нашия щанд бяха съществени и много 
перспективни за бъдещето", добави той. Докато някои 
изложители говориха за историческа смяна на пара-
грамите в автомобилната индустрия, която все още 
трябва да бъде овладяна, други изложители съобщават 
за успешно договаряне на бизнес сделки с автомобилни 
производители по време на панаира.

В началото на EMO Хановер имаше известно притесне-
ние от новината, че много клиенти намаляват бюдже-
тите си за пътуване. И все пак процентът на ръководи-
телите на компании сред участниците в търговското 
изложение е толкова висок, колкото преди две години. 
Около половината от тях бяха въоръжени с планове за 
капиталови инвестиции, а за чуждестранните посети-
тели тази цифра беше още по-висока - над 62 процента. 
25 процента от присъстващите действително са напра-
вили поръчки по време на панаира или планират да го 
направят в близко бъдеще. И още 20 процента са имали 
намерение да харчат пари след приключването на па-
наира. "Проведохме много дискусии, фокусирани върху 
специфичните изисквания на клиентите. Много потре-
бители внимателно обмислят кои капиталови разходи 
са им необходими, за да се позиционират най-добре в 
бъдещето", казва Матиас Функ, изпълнителен директор 
на Hedelius Vertriebsgesellschaft в Мепен.
Основният акцент беше върху инвестициите за разши-
рение и заместване в гъвкави производствени машини, 
инструменти и автоматизация. „Първо трябва да раз-
берем какво се случва в индустрията, а след това ще 
вземем инвестиционните си решения, след като ЕМО 
приключи“, казва Кийокадзу Сугияма от Nissan Motor 
Co. Ltd., Йокохама, след като прекара три дни на пана-
ира. Гебхард Дебор, производствен мениджър в Linde 
Hydraulics в Ашафенбург, коментира: „Ако намерим 
това, което търсим, сме готови да говорим за бизнес в 
момента“.

Карл Мартин Уелкер, генерален комисар на EMO,  и д-р Уилфрид Шефер, 
изпълнителен директор на организатора на събитията EMO VDW (Гер-
манска асоциация на строителните машини)
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Силно азиатско присъствие в EMO Хановер
Като водещ панаир за своя индустриален сектор EMO 
Хановер има силен международен профил. Повече от 
половината от всички присъстващи идват от чужбина, 
разпределени почти равномерно между европейските 
страни и други в чужбина. 20-процентен ръст на посе-
щаемостта от чужбина в сравнение със събитието през 
2017 г. беше особено впечатляващ. Това включва висок 
процент азиатски гости, които са почти една трета от 
посетителите от чужбина, като Китай, Япония, Тайван и 
Индия оглавяват класацията. "Силно международният 
състав на посетителите на ЕМО, особено от Азия, дове-
де до натоварена и изключително глобална атмосфера 
на нашия щанд", каза д-р Стефан Бранд, изпълнителен 
директор на Vollmer Werke в Биберач. Тази тенденция 
беше ясно свързана с по-голям брой азиатски изложи-
тели на тазгодишното събитие, които насърчиха своите 
клиенти да ги посетят в Хановер. Други страни със сил-
но представяне на събитието включваха Италия, Полша, 
Швеция, Русия и Турция.
Дигитализация и скорост на реализация на автоматиза-
ция
„Тази година EMO за пореден път създаде нова инер-
ция за иновации“, съобщава Лотар Хорн, управляващ 
директор на Paul Horn GmbH в Тюбинген. Като плат-
форма за иновации в производствената технология се 

очаква EMO да очертае тенденциите за следващите 
години и мисията отново бе успешна. Мотото на ЕМО 
„Умните технологии, задвижващи утрешното произ-
водство“ точно отразяваше ключовите проблеми, пред 
които е изправена индустрията днес. „Многобройните 
ни дискусии с клиенти по време на EMO 2019 в Хано-
вер разкриха, че фокусът върху цялостната верига на 
процесите, включително дигиталните услуги, създава 
съответната добавена стойност за клиентите“, казва 
Кристиан Тьонес, председател на Изпълнителния съвет 
на базираната в Билефелд DMG Mori AG , Това усещане 
беше споделено във всички сегменти на изложите-
лите. „Положителната реакция на посетителите на 
нашите базирани в облак инструменти за симулиране 
и система за мониторинг като приложение 4.0, беше 
поразителна“, коментира Мари-Софи Майер-Вембер, 
изпълнителен директор на Haas Schleifmaschinen 
GmbH в Тросинген. А модните думи на IoT платформи, 
приложения, цифрови близнаци, изкуствен интелект 
(AI), изчисления на крайните елементи и облаци бяха 
вездесъщи на панаира.
Всичко това послужи, за да подчертае колко много се е 
променило след най-новото събитие преди две години. 
По-специално в зала 9, областите на научните изслед-
вания и практиката се събраха. Тази комбинация от из-
следвания и индустрия привлече голям брой посетите-
ли от цял свят. „Ние осъществихме много нови контакти 
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и идеите, събрани от разговорите с всички тези хора, ще 
се надяваме да се включат в бъдещи изследователски 
проекти“, коментира проф. Беренд Денкена, президент 
на Академичната асоциация за технологични производ-
ства (WGP) и ръководител на Института за Технология 
на производство и металообработващи машини (IFW). 
"Един ясен извод от всичко това е, че цифровизацията и 
автоматизацията ще очертаят пътя ни в бъдещето. Това 
можете да видите тук, в EMO Хановер", добави той.

Тази година EMO представи и първите приложения за AI 
в зоната на стартиране и на щандовете на съответните 
компании за проследяване. Наред със силния интерес 
към AI и машинното обучение, апетитът на посетите-
лите за бъдещи визии се отразяваше на съпътстващите 
събития и форуми, където темите включваха не само 
AI, но и адитивни процеси, индустриалния интернет на 
нещата (IIoT), 5G и не на последно място OPC UA или 
umati, новият стандартен интерфейс между машинните 
инструменти и общите ИТ системи. Атракционната ат-
ракция се състоеше от голямата витрина на умати, която 
включваше 110 машини от 70 международни фирми и 
партньори, демонстрирайки за първи път, че универ-
салният интерфейс между машини и ИТ системи може 
да функционира във всички видове продукти. Според 
ръководителя на проекта umati д-р Александър Броуз, 
„отговорът на умати сред нашите партньори и клиенти 

е огромен. Този дисплей в EMO успешно ни лансира на 
пазара. Следващата ни комисия за завръщане у дома е 
да доставим OPC UA Спецификация на придружител на 
възможно най-ранна дата. "

EMO Hannover 2019 отваря прозорец към бъдещето
"Срещу всички очаквания можем да приключим с 
положителна нотка EMO Hannover 2019. Панаирът е 
привлекателен за цялата международна производстве-
на технологична общност и потвърди, че все още има 
търсене на капиталови инвестиции на пазара. Въпреки 
всички политически сътресения, този търговски панаир 
разкри, че индустрията активно се справя с предизвика-
телствата на бъдещето и е решена да даде своя принос 
като решаване на проблеми ", заключи генералният 
комисар на EMO Карл Мартин Уелкер.
Следващата ЕМО ще бъде организирана в Милано от 4 
до 9 октомври 2021 г.

Можете също да следвате EMO Хановер, като използва-
те нашите канали за социални медии
http://twitter.com/EMO_HANNOVER
https://de.industryarena.com/emo-hannover
www.linkedin.com/company/emo-hannover
http://www.youtube.com/metaltradefair
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Златни медали за 39 експоната от 
Международния технически панаир
С безпрецедентен резултат завърши  Конкурсът  за 
иновативни продукти, организиран по време на 75-ия 
Международен  технически панаир в Пловдив.  39 екс-
поната спечелиха златни медали от общо 40, които се 
състезаваха за най-високото пазарно отличие в българ-
ската индустрия. 
За първи път в своята история престижната надпревара 
отбелязва такъв финал, тъй като обичайно приза полу-
чават около 70% от участващите. „Всички претенденти 
представиха изделия от ново поколение, отговарящи 
на световните стандарти. В разработките за включени 
високи технологии и творчески идеи, а продуктите 
надминават очакванията на потребителите и се намират 
на границата между настоящето и бъдещето“, коментира 
д-р Иван Соколов, главен директор на Международен 
панаир Пловдив. Той беше и заместник-председател 
на  журито, оглавявано от председателя на Държавната 
агенция за метрологичен и технически контрол Петър 
Горновски. 
Най-много отличия – 15, бяха присъдени в категория 
„Електроника, електротехника, роботика, информацион-
ни технологии и телекомуникации“, тъй като това са 
сектори, в които приложението на върхови технологии 
е най-интензивно, обясниха от комисията. Тя  награди 12 
експоната в раздел „Енергетика и екология, технология 
и управление на водите, химическа промишленост“, 
осем в „Машиностроене“ и 4 в „Транспорт и автосервиз-
но оборудване“.  Призове получиха 19 разработки от 
Русия, страна партньор на ЕСЕН 2019.

Сред победителите са и десет изделия, които обаче 
са предназначени не за индустрията, а за обучение, 
туризъм, комфорт в дома. Такива са две платформи -  за 
създаване на образователни сайтове и за споделени ту-
ристически пътувания, дъгов симулатор за заваряване, 
апарат за пречистена и алкална питейна  вода, пречис-
твателна станция за отпадни води за малки фамилни 
сгради, станция за бързо  зареждане на електромобили 
и други. 
Само за два дни имам пет сделки, а се подготвят още 20 
договора, похвали се един от наградените. Друг опреде-
ли приза като „аванс за бъдещето“. България имаше го-
лям пазар на лазерна техника и ще си го върнем, заяви 
изложител, който участва за първи път и спечели медал. 
Официалната церемония за награждаването се прове-
де на 25 септември вечерта във Виенския павилион на 
Международен панаир Пловдив, който организира най-
значимата технологична среща  на Балканите.  Генера-
лен спонсор тази година е „Виваком“. Сред  партньорите 
на деловия форум вече е и Европейската асоциация за 
полиуреа  /PDA Europe/, чиято годишна конференция ще 
се проведе през месец ноември в Брюксел. Там водещи 
експерти ще представят технологии и материали за 
хидроизолация, за защита на различни материали и за 
износоустойчивост. 
Подобни изделия  са представени и на  Международния 
технически панаир. Той продължава до 28 септември с 
участието на близо 600 фирми от цял свят. 

Красимир Стоянов, управител на фирма „Орак инженеринг“, разрабо-
тила  платформата за създаване на  образователни сайтове,  получи 
златния медал заедно със сина си. 

Симулатор за заваряване, който се използва за обучение, е сред  експо-
натите от Русия, удостоени с наградите на 75-ия Международен тех-
нически панаир.
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• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

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

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

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

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

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс:   +359-2-859 76 81
моб.: +359-885-232595
         +359-897-981669
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20 години Light + Building:  
Завладяващо и новаторско осветление и 
свързаните с него строителни технологии
Постигнете повече като екип, бъдете първите, достъпи-
ли нови светове и преживейте очарованието на новите 
открития. Осветлението и свързаните с него технологии 
за строителни услуги създават визионерски мрежи. 
Light + Building им вдъхва живот – през 2020 г., в своята 
двадесета година.
Под мотото “Connecting. Pioneering. Fascinating.” Light + 
Building празнува не само своите 20 години, но и движе-
нието на сектора в глобален мащаб. „Той има потенциа-
ла да осигури ефективност, сигурност, комфорт и здраве 
за голяма част от жителите на света. И това ще бъде от 
особена полза за бързо разрастващите се градски райо-
ни“, казва Wolfgang Marzin, президент и главен изпълни-
телен директор на Мессе Франкфурт.
Light + Building се фокусира както върху взаимосвърза-
ността на интелигентните системи за строителни услуги, 
така и върху влиянието на осветитeлния дизайн, ориен-

тиран към бъдещето. Отговори за търсенето в световен 
мащаб ще бъдат дадени и от основните теми на водещия 
световен панаир във Франкфурт на Майн от 8 до 13 март 
2020 г..

Топ темите накратко
„Динамичната дигитализация“ обхваща всички основни 
теми, които касаят периметъра на юбилейното изда-
ние на панаира в категориите “Connecting. Pioneering. 
Fascinating.”. Така Light + Building се фокусира върху 
различните роли на производителите на енергия и по-
требителите с „прогресивно управление на енергията“, 
което може да се регулира с помощта на интелигентни 
системи за автоматизация на сгради. Освен това, веро-
ятното увеличаване на електронната мобилност изисква 
цялостна и ефективна инфраструктура за зареждане. 



13ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

‘Advanced e-charging infrastructure’ е зона на Light + 
Building посветена на тази тема. Друг важен аспект за 
сектора и потребителите е „свързана безопасност и 
сигурност“. И четирите тематични блока са придадени 
към основната тема “Connecting”.
Успоредно с това, основната тема на “Pioneering” обхва-
ща области, които имат голям потенциал, но все още 
не са напълно утвърдени на пазара. Например ‘X като 
услуга’, където „X“ означава конкретен продукт, като 
осветление или сигурност. “Предсказваща поддръжка” 
също е иноваторски продукт. Така, електронните ин-
сталации в сградите могат да бъдат наблюдавани чрез 
усъвършенстваната употреба на сензори и софтуер 
преди загуба на ефективност или дори възникване на 
повреда. 
В наши дни дизайнът се използва не само за определя-
не на формата или очертанието на осветителните тела. 

Техническата спецификация е не по-малко важна, осо-
бено що се отнася до свързаността. В Light + Building 
2020, основната тема на “Fascinating” ще съсредоточи 
вниманието си върху важни атрибути на ориентирано 
към бъдещето осветление и дизайн на осветителни 
тела. „Функционална естетика” описва една мега тен-
денция, която обмислено върви без орнаментика, като 
същевременно се концентрира върху изискванията 
за осветление на различни ситуации. Междувременно 
„класическата автентичност“ предизвиква емоции по 
отношение на различни епохи. 

Съвременният начин на живот и режимите на работа са 
обект на тематичния блок „футуристичен фокус“, който 
осветлява правилно места като масата за закуска или 
работния офис – там, където гъвкавите концепции за 
осветление могат да бъдат от голяма полза.



 

10
-1

1/
20

19
14 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Light + Building предлага интересни теми за всякакви 
групи посетители, от архитекти, дизайнери, търговци на 
дребно и занаятчии до индустриалци, инженери, инте-
риорни архитекти и проектанти.
През 2018 г. на Light + Building, 2719 изложители и 220 
864 посетители се събраха, за да създадат контакти, да 
видят най-новите иновации и да обсъдят перспективи. 
Около 70% от изложбените продукти бяха представени 
от международни компании, докато извън Германия 
бяха 52% от посетителите. Китай, Италия, Холандия, 
Франция, Обединеното Кралство, Швейцария и Белгия 
са държавите с най-голямо посещение, разбира се след 
Германия.

Интер Експо Център е официален представител на Мес-
се Франкфурт за България

Light+Building въздейства и на сектора в България. 
Участието или посещението на панаира е инвестиция в 
бъдещето за всяка компания. 

Интер Експо Център, в качеството си на официален 
представител на Мессе Франкфурт за България, при 
интерес съдейства на българските компании за участие 
или посещение на Light + Building 2020. 

Източник: Messe Frankfurt





 

10
-1

1/
20

19
16 ИНФОРМАЦИЯ

Проф. дн инж. Иван Кралов е  
новият ректор на Техническия 
университет – София   
Общото събрание на Техническия университет – София 
избра проф. дн инж. Иван Кралов, досегашен Зам.-рек-
тор по научна и приложна дейност за Ректор  на универ-
ситета за четиригодишен мандат от декември 2019 г. до 
ноември 2023 г.. 
Иван Кралов е машинен инженер, доктор на науките, 
професор. Завършил е специал¬ност „Технология на 
машиностроенето и металорежещи машини" в Техни-
ческия университет  – София през 1994 г. Защитил е 
дисертация („доктор“) през 1999 г. в научно направле-
ние „Динамика, якост и на¬деждност на машините“ и 
дисертация („доктор на науките“) през 2019 г. в научно 
направление „Приложна механика“.
Постъпва в ТУ – София през септември 1999 г. и до де-
кември 2005 г. заема академичните длъжности асистент, 

старши асистент и главен асис¬тент в катедра „Механи-
ка“. От януари 2006 г. е избран за доцент, а от май 2014 г. 
за професор в същата катедра.
Заемал е следните административни длъжности в ТУ 
– София: ръководител на лаборатория  “Вибрации и 
акустичен шум“, от февруари 2008 г. до март 2011 г. - 
зам.-ръководител на Научно-изследователския сектор, а 
от април 2011 г. до настоящия момент  - Зам.-ректор по 
научна и приложна дейност на университета.
Автор и съавтор на повече от 130 научни публикации, 
патенти и полезни модели.
Председател на секция „Технически науки“ и зам.-пред-
седател на Съюза на учените в България. Председател 
и член на организационните и научни коми¬тети на 
няколко национални и международни конференции.
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МАНДАТНА ПРОГРАМА
на проф. дн инж. Иван Кралов

Основни принципи: Законност, равнопоставеност, 
професионализъм, информираност, академична етика, 
екипност, принос към ТУ-София.

Стратегическа цел: Превръщане на Техническия 
Университет - София от утвърден национален лидер в 
техническото образование и научните изследвания в 
разпознаваем и конкурентен европейски образователен 
и изследователски център и включването му в 
европейска мрежа от университети.

Основни политики:

1. Политика за повишаване качеството на 
обучението и научните изследвания, включваща:

• Адаптиране на учебните планове чрез засилено 
включване на иновативни форми на обучение, 
производствени практики и стажове, както и казусно 
ориентирано обучение, в съответствие с добрите 
европейски и световни практики и стандарти;

• Стимулиране интегрирането на преподавателите, 
студентите и докторантите от различните звена и 
направления в общи проектни колективи и съвместни 
дейности;

• Денонощен и без почивни дни достъп на 
преподавателите, докторантите и студентите до 
изследователската и библиотечна инфраструктура на 
университета;

• Ежегодна обективна и прозрачна оценка на основните 
елементи на учебния процес, научноизследователската 
дейност и административното обслужване;

2. Политика за повишаване международната 
разпознаваемост и ефективно интегриране на ТУ- 
София в европейските университетски мрежи и 
световната научна общност, включваща:

• Система за стимулиране повишаването и системното 
изпълнение на критериите от международните 
класации - публикационна активност и цитируемост 
във водещите световни научни списания и форуми, 
засилен международен обмен на студенти и водещи 
преподаватели в учебния и изследователския процес, 
участие и координация на международни и ключови 
национални проекти и др.

• Изграждане на проектни екипи от утвърдени и млади 
изследователи, докторанти и студенти от различни 
звена и направления в ТУ-София с цел постигането на 
синергиен ефект и устойчивост на изследванията;

• Комплекс от дейности за промотиране на ТУ-София 
пред международните университети и компании 

с цел осигуряване на 
извънбюджетно финансиране;

• Система за стимулиране 
на интердисциплинарните 
изследвания и познаване 
на разработките на други 
екипи от ТУ-София с цел 
повишена цитируемост и 
разпространение на научната 
експертиза на университета;

3. Политика за цялостно 
интегриране на студентите в живота на 
университета, включваща:

• Постоянен достъп на студентите и докторантите до 
университетската инфраструктура, вкл. лаборатории, 
библиотечен център и научни комплекси;

• Стимулиране и подпомагане участието на студентите 
в научни и художественотворчески проекти, прояви, 
научни форуми, клубове по интереси, университетски, 
национални и международни изяви;

• Участие на студентите и докторантите в ежегодното 
оценяване на елементите на учебния процес и активно 
съдействие при акредитационните процеси;

• Затвърждаване като основополагащ принцип в 
организационната култура на работещите в ТУ-София 
значимостта на студентите като обект и резултат от 
съвместната дейност и утвърждаването им още в 
процеса на обучение като технически елит на нацията;

4. Съвременна политика за активно привличане на 
чуждестранни студенти чрез:

• Разширяване обхвата на чуждоезиковото обучение 
и на географията на включените в него студенти, без 
компромиси към качеството на обучение;

• Промяна на концепцията за привличане и подбор на 
студенти чрез централизирано системно проследяване 
на развитието им в училищата в нашата и чужди 
държави и кариерното им ориентиране поне три години 
преди кандидатстването (вкл. чрез посещения на място 
в училищата), мотивирането им чрез задължителни 
присъствени срещи в ТУ-София (дори с родителите им) 
една година преди кандидатстване и др.
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Виброакустични и електрически 
измервания  и диагностика на 
eлектромотори, трибологични, механични 
и мехатронни системи и компоненти
Това е наименованието на Лабораторията на Елпром 
Троян (LAB ELPROM TROYAN). Елпром Троян е лидер в 
бранша и със своята 75 годишна история в електротех-
ническата промишленост има претенциите не само да 
притежава  единствената акредитирана лаборатория за 
измервания в областта на електромоторите в България, 
но и да е създател на първия “умен” електромотор в 
Света. Последното е достижение удостоено с можество 
награди и отличия и повод за гордост за цялата елек-
тротехническа промишленост (абр. Елпром), символ на 
която е и Елпром Троян.
На първо място следва да изясним терминологчната 
импресия на наименованието на лабораторията на 
Елпром Троян. За целта ще започнем със синтактичния 
и морфологоичен анализ на наименованието: Виброа-
кустични и електрически измервания  и диагностика на 
eлектромотори, трибологични, механични  и  мехатрон-
ни системи  и компоненти.
Повечето от означенията в наименованието се извеж-
дат семантично, а други са навлезли в ежедневието и 
разговорният език. Поради това няма да се спираме на 
тях, но има и такива термини, които са строго специфич-
ни и са тясно свързани с профилираността в научната 
и практическата сфера. Така например, е важно да 
дадем отговор на въпроса какво означава „трибология”. 
Трибологията като научен термин се появи в доклада на 
П. Джост като наука за триенето, износването и маза-
нето на телата. Но представата за нея непрекъснато се 
променя. Някои я определят като мултидисциплинарна 
наука, други я разглеждат като раздел на техническите 
науки, трети - като комплексна механика, четвърти – 
като обща технология, пети – като изкуство и начин на 
мислене и т.н. Най-много са тези обаче, които се задо-
воляват с буквалния превод на термина “трибология” 
като наука за триенето. Представата за триенето от своя 
страна също претърпя еволюция. Тръгна се от меха-
ничната интерпретация на триенето като тангенциална 
реакция на телата при релативното им преместване. 
След това триенето се свърза с необратимите термоди-
намични процеси, преобразуващи механичната енер-
гия в топлина, а в по - ново време то се разглежда като 
комплекс от съпътстващи контактното взаимодействие 
явления в условия на покой и движение. При това се 
имат предвид взаимодействията не само на твърди тела, 
но и на течни и газообразни, и не само механичните, но 
и всички видове контактни взаимодействия между тях. 

Стандартното определение за трибологията е “наука за 
взаимодействащите си повърхнини при относителното 
им движение”.

Мехатрониката е интердисциплинарна област от инже-
нерните и техническите науки, която обединява елемен-
ти от механиката, електротехниката, оптиката и елек-
трониката. Мехатрониката се занимава с проектиране, 
производство и експлоатация на мехатронни системи 
– комбинирани (интегрирани) автоматични производ-
ствени системи, каквито са индустриалните роботи.
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В Лабораторията на Елпром Троян (LAB ELPROM TROYAN) 
се извършват следните дейности:
·   Изпитателна лаборатория към електромоторен завод 

Елпром Троян има дългогодишна практика и опит в из-
питването на електромотори. Лабораторията съществу-
ва още от началото на създаването на завода, но е  ак-
редитирана  за пръв път през 1986 г. със заповед А 505 
от 19.09.1986г. за провеждане на държавни изпитвания. 
С известни прекъсвания, лабораторията е поддържала 
своята акредитация до сега. Последно е акредитирана 
със Заповед № А 188/ 28.05.2019 г. за изпитване на асин-
хронни електромотори;

·   Всеотдайни, прозорливи и талантливи инженери 
като Иван Пенчев, и Цонко Стоянов са допринесли за 
изграждането, поддържането и развитието на лабора-
тория, където да се изпитват и разработват изделията 
на завода. С цел усъвършенстване на произведените 
електродвигатели и за по-голяма конкуренцията и пече-
ленето на външни пазари,  потребността от акредитира-
на лаборатория е ставала все по осезаема;

·   Намаляването на шумът и вибрациите, е едно от направ-
ленията по което лабораторията работи с цел усъвър-
шенстване на произвежданите двигатели, свързан с 
повишените изисквания и тенденциите за  безопасност и 
здраве.  През седемдесетте години на миналия век е взе-
то решение за проектиране и построяване на лаборато-
рия за изпитване на шум и вибрации. Основна заслуга за 
това имат инженерите  Димитър Личков и Иван Минев;

·   През 1983 г. лабораторията за шум и вибрации започва 
работа в нова сграда, като първоначално за изпитване 
на шум е използвана само реверберационата камера, а 
по-късно през 1990 г.започва работа и безехова камера;

·   В самостоятелна сграда, построена по най-съвременните 
за онова време постижения  са обособени ревербера-
ционната камера с обем 210 м3 и безеховата с отразяващ 
под и на която стените и тавана са със звукоизолация 
от минерална вата с обем 185 м3. В реверберационна-
та камера могат да се извършват измервания както на  
нивото и спектъра на звуковите нива, респ. на звуковите 
мощности на различни звукови източници. Безеховата 
камера  е акустично съоръжение, в което могат да се 
провеждат прецизни изследвания;

·   Днес лабораторията за изпитания ЛАБ „Елпром Троян” е 

обновена в ремонтирана сграда и снабдена със съ-
временни високотехнологични технически средства  и 
акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за изпитване 
на „Асинхронен електродвигател с накъсо съединен 
ротор” с тенденции за преакредитация по БДС EN ISO/
IEC 17025:2018 и последващо разширяване на обхвата на 
акредитация;

·   Измерване: Познавателен процес, при който с помощта 
на физичен експеримент се установява взаимно едноз-
начно съответствие между стойностите на измерваната 
величина и равноинтервален ред от стойности на друга 
величина, еднородна с измерваната, с цел да се реши 
основното уравнение на измерването:

-   Q = q[Q] Q – Измервана величина;
-   [Q] – Измервателна единица;
-   q – Числена стойност на измерваната величина.
·   Днес лабораторията има доказана система за упра-
вление на качеството, акредитирана от Българския 
акредитиращ орган - Изпълнителна Агенция Българска 
„Служба по Акредитация“  в съответствие с БДС EN ISO 
17025:2006. За нашите партньори и клиенти, акредитаци-
ята осигурява регламентирано признаване на надежд-
ността, независимостта и безпристрастността на нашите 
анализи и резултатите. Така се осигурява и съпостави-
мост на резултатите с другите държави-членки от ЕС, 
международно признаване на нашата компетентност, ви-
соко ниво на качество и прозрачност на нашите услуги.  
Акредитацията гарантира проследимост на получените 
резултати и тяхната международна валидност.

·   Благодарение на всичко това е разробетана конфигура-
цията наречена “Умен електоромотор” (Smart LAB) или 
(SDM 30), като част от постиженията в Индустрия 4.0, в 
която Елпром Троян е Световен лидер.

Днес Елпром Троян е сред пионерите и лидерите в ин-
дустриалните революции.
Лабораторията на Елпром Троян (LAB ELPROM TROYAN) 
стъпва и върху Заповед № РД-16-1 от 29 април 1986г. , 
обн. в ДВ75 от 26.09.1986г., На осн. чл.5,ал.1 от Разпо-
реждане №6 на Бюрото на Министерски Съвет,  с която е 
създаден “Технологичен Институт по асинхронни елек-
тродвигатели и регулеруеми електрозадвижвания със 
седалище Троян” при Завод Елпром Троян.

"Елпром Троян" днес, 2019 г.

"Елпром" през 80-те години



 

10
-1

1/
20

19
20 ИНФОРМАЦИЯ

Mikron 6x6
Обработващ център  
с напълно интегрирана автоматизация

Индивидуална конфигурация, перфектно съобразена 
с Вашите нужди. 
Със своя компактен дизайн, многофункционалност и гъв-
кавост, Mikron 6x6 е една от най-добрите машини в своя 
клас.
Обработващият център е предназначен за ефективна об-
работка на висококачествени детайли от стомана, чугун 
или леки метали с първокласна точност и в най-строги 
толеранси за много и различни индустриални приложе-
ния.

Високо ниво на изпълнение
• Многошпинделна машина, високо прецизна, интегрира-
на автоматизация и интелигентни опции за многократно 
захващане на детайлите.

• Изключително компактен дизайн, спестяващ енергия 
и разходи поради голяма производителност за единица 
площ.
• 100% интегрирана автоматизация с оптимален, безпро-
блемен достъп до всички основни компоненти на маши-
ната за настройка, измерване и поддръжка.
• Лесна връзка с външни системи (напр. логистика, ин-
дивидуални решения и други...), също във вариант с 2 
шпиндела!
Нагледно
• Независимо дали с 1 или с 2 шпиндела, с ръчно за-
реждане или с напълно интегрирана автоматизация - с 
Mikron 6x6 получавате обработващ център, който е точно 
конфигуриран за вашите специфични изисквания.
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Акценти
• 6 перфектно съчетани модула за захващане на детай-
лите с най-високи изисквания и индивидуална употреба 
при комбиниране с 6 интегрирани и оптимизирани етапи 
на автоматизация.
• 100% интегрирана автоматизация с оптимален, безпро-
блемен достъп до всички основни компоненти на маши-
ната за настройка, измерване и поддръжка
• Машината се предлага както с 1 шпиндел, така и като ви-
сокопроизводителен обработващ център с 2 шпиндела.
• Високопроизводителна обработка с 2 шпиндела и, въ-
преки това, изключително прецизна! Не са необходими 
допълнителни инвестиции за 1-шпинделни центри за 
довършителна обработка.
• Mikron Power Frame, като основа за максимална стабил-
ност и точност на обработката.
• За 3-, 4-, 5-осни приложения в малки до средни серии.
• От прототипи с размер на партидата = 1 бр, до серийно 
производство при пълна автоматизация.
• Идеален стружкопоток, директно към стружкотранспор-
тьора.

• Безпроблемна машина - ниска поддръжка и висока из-
дръжливост.
• Лесен достъп за сервизиране на всички модули.

За поредна година фирма Галика представи машините 
Микрон на Международния технически панаир в Плов-
див. 
Гост на щанда беше г-н Иван Ди Щефано - Регионален 
ръководител продажби. 

 

 
 

 
ВАШИЯТ СИГУРЕН ПАРТНЬОР 

 

НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ОТ 1991 г. ДО ДНЕС 
 
 

ГАЛИКА-КЛОН АД 
София 1000, ул. „6-ти септември” № 6-Б  

тел.: 02 981 09 76, факс: 02 980 53 17 
e-mail: office@galika.bg 

www.galika.bg 
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RF 100 SPEED
С новата RF 100 Speed най-високопроизводителната фреза 
тип HPC от програмата Ratio на Guhring е вече на пазара. 
Благодарение на увеличения наклон на спиралите от 48° и 
неравномерното разпределение на режещите ръбове правят 
процеса на рязане плавен и тих.
Фрезовите инструменти се предлагат в различни варианти. 
Дългият вариант има стружкоразделителни канали, които 
разбиват дългите стружки на къси парчета, и по този начин 
осигуряват безпроблемното им отстраняване.
RF 100 Speed притежава геометрията, необходима за обра-
ботка както на жилави материали, ниско и високо легирани 
стомани, така и за трудно обработваеми материали, особено 
такива създадени от съвременните технологии. Това е зало-
жено в стратегията за фрезоване на HPC.

Двойна защита с ъглова фаска и корекция на челните 
зъби за по-дълъг живот на инструмента
Инструментът има оптимизирана геометрия на челото: 
Разширените стружкови пространства позволяват надеждно 
протичане на процеса при хеликоидално потъване. Неравно-
мерното разпределение на режещите ръбове осигурява по-
добрена гладкост на работа и води до изключително качество 
на обработваемата повърхност, както и до дълъг живот на 
инструмента. Оптимизираната фаска и корекцията на челото 
предпазват режещия ръб, най-чувствителната част на инстру-
мента, от две страни така че той се справя добре дори при 
големи натоварвания на рязане. Благодарение на тази комби-
нация животът на инструмента се увеличава значително.

Пълно фрезоване до ае=0.8xD благодарение на масивна-
та си сърцевина
RF 100 Speed има подсилена сърцевина за по-висока стабил-
ност. Широките стружкови канали създават повече простран-
ство за стружките в работната зона, което прави възможно 
безпроблемно рязане при радиална дълбочина до ае=0.8xD. 
Освен това оптимизираната геометрия на челото прави 
възможно фрезоване със спираловидна траектория или при 
наклонена плоскост.

Иновативни стружкоразделителни канали за фрезоване 
HPC
При предходните фрези за чистово фрезоване, прилагани 
в HPC стратегиите, се получават стружки по дължината на 
обработката. По този начин много стружки се появяват за 
кратък период от време, те остават върху детайла и е трудно 

да се отстранят. Благодарение на стружкоделителя те се 
раздробяват и събират плътно една до друга, което улеснява 
отстраняването им. Особено при вътрешни контури и кухини 
стружките могат да се отстраняват по-лесно по този начин, и 
затова се получават предимства в надеждността на процеса. 
Лекото рязане значително намалява натоварването на маши-
ната и увеличава обема на продукцията.
Геометрията и формата на спиралните канали спомагат за 
по-лесното отвеждане на стружките, а това прави процеса 
на рязане по надежден. Олекотената работа на инструмента 
значително намалява натоварването на машината и консуми-
раната мощност.

Пример за приложение на Арт. 6961-Ø20:
• HPC фрезоване: Суха обработка в стомана 42CrMo4 
(1.7225 с 900 N / mm²)
• HPC затягащ патронник със система за безопасност при 
изваждане -PinLock
• Параметри на рязане:
ap= Аксиална дълбочина на рязане (mm): 60 mm 
ae= Радиална дълбочина на рязане (mm): до 1 mm
vc= Скорост на рязане (m / min): 270 m / min 
S обороти= 4300 min-1
fz= Подаване на зъб (mm / зъб): до 0,21 mm 
vf =  Подавателна скорост (mm / min): до 3715 mm / min
Производителност (обем стружки за 1-ца време) 
Q = 222 cm³/min
• Живот на инструмента над 278 min 

https://www.guehring-bg.net

HPC фрезоване на стомана и труднообработваеми материали с якост до 1200 N/mm²
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Температурният ефект 
при струговане 
Охлаждането е от съществено значение в областта на металоо-
бработването, където подходящото такова може значително да 
увеличи трайността на пластината и да намали производствените 
разходи, поради промените във формата на стружката и генерира-
ната температура по време на процеса на обработка.
През последните няколко години концепцията и внедряването на 
охлаждащи решения за режещи инструменти се радва на прилив 
на популярност и ентусиазъм, сякаш никога досега не е съществу-
вала. Производителите на машини с ЦПУ по целия свят са инвести-
рали време и ресурси за разработване на решения, които могат да 
доставят охлаждаща течност при високо налягане и днес всички 
нови машини се доставят с опция за охлаждане с високо налягане.
Производители от индустрии като самолетостроенето, автомо-
билостроенето и производството на големи детайли оценяват 
огромното предимство на осигуряването на охлаждаща течност 
директно насочена към режещия ръб и поръчват само фрезови 
центри или стругови центри с възможности за охлаждане на ви-
соко налягане - минимум 70 бара и до 300 бара. Производителите 
от масовото производство също се възползват от интеграцията на 
инструментите на ISCAR JETCUT в своите процеси.
Един от най-сериозните врагове на твърдосплавните пластини е 
високата температура, която е резултат от процеса на обработка. 
Температурата варира в зависимост както от свойствата на мета-
ла, който се обработва, така и от условията на работа в средата. 
Средната температура по време на обработката може да варира от 
300°C до 900°C.
С повишаването на температурата трайността на пластината се 
съкращава. Повишеното износване може да повреди качеството 
на детайла и да повлияе негативно на обработващите свойства: 
топлината, генерирана между пластината и детайла, може да при-
чини промяна във формата на стружката и пластична деформация 
на пластината.
Високото налягане, започващо от 70 бара, може да бъде ефектив-
но при счупване на стружките и в случаите, когато е затруднено 

стружкочупенето и образуваната стружка е дълга и свита, а охлаж-
дащата течност прилагана правилно и при високо налягане може 
да реши този проблем. 
Разумното приложение на охлаждащата течност може да предо-
тврати деформацията на детайла и може да действа като защитно 
средство за машината. В много случаи ефективното и ефикасно 
охлаждане всъщност може да означава разликата между печалба-
та и загубата.
Охлаждането има голямо влияние при обработката на екзотични 
материали като Inconel, Titanium, Hastelloy, Monel и други сплави, 
които се използват в авиационната космическа индустрия. Тези 
материали са трудни за обработка, тъй като имат много високо 
съдържание на никел  и притежават склонност да полепват по 
режещия ръб поради поради еластичните си, лепкави и пластични 
свойства - което е една от причините частите за аерокосмическата 
промишленост да са изключително скъпи. Обработката на тези 
видове материали без охлаждаща течност е почти невъзможна, 
тъй като поради високите температури те полепват по режещия 
ръб като причиняват моментално износване и преждевременна 
повреда на твърдосплавните режещи пластини.
В допълнение към намаляване на температурата при обработка на 
екзотични метали, използването на охлаждаща течност създава за-
щитна зона между пластината и материала на детайла, като по този 
начин предотвратява залепването на материала към режещия 
ръб - което е основен фактор за преждевременното износване на 
пластината.
При операции на изработване на канали е особено важно да избе-
рете правилния сорт покритие и геметрия за счупване на стружки-
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те. Неправилният им избор може да се превърне в катастрофа за 
производителя. В допълнение, охлаждането има значителен ефект 
върху ефективността на счупване на стружките и правилното 
прилагане на охлаждащата течност може да се  окаже разликата 
между успех и неуспех. 
След многократно проучване на влиянието на охлаждащата теч-
ност върху режещите инструменти, ISCAR прилага научните зна-
ния, придобити за успешното внедряване на нови и иноваторски 
охлаждащи технологии при операциите с въртящи инструменти. 

Компанията разработи и интегрира външни и вътрешни държачи 
с охлаждане директно върху режещия ръб, включително гамата 
JETCUT. Това успя драстично да увеличи експлоатационната трай-
ност и производителността и дори при ниско налягане като 10 или 
20 бара, предимствата на насочването на потока на охлаждащата 
течност директно в режещия ръб могат да се видят в намаляване-
то на температурата по време на обработка.

Производителите, които се занимават с обработки включващи 
отнемането на голям обем стружки, отбелязаха значително уве-
личение на трайността и производителността на инструментите, 
след като интегрираха инструментите JETCUT за да насочат охлаж-
дащата течност директно към зоната на рязане. Това е така, защото 
понижаването на температурата по този начин допринася за 
по-дългата трайност на инструмента, увеличавайки режимите на 
рязане, като скорост и подаване. 
Производителите, които работят с проблемни екзотични мате-
риали като Inconel, титан и неръждаеми стомани, също успяха да 
постигнат по-висока производителност използвайки JETCUT ин-
струменти. Насочването на охлаждащата течност под високо наля-
гане директно върху зоната на рязане предотвратява полепването 
на материал върху режещия ръб, вследствие на което се удължава 
трайността на инструмента.
За да отговори на нарастващите нужди на много индустриални 
сектори, ISCAR разшири своята линия инструменти с високо наля-
гане, като добави стругови инструменти, снабдени с притискащо 
краче JET-R-TURN, което също действа и като извод за охлаждаща 
течност. До този момент серията ISOTURN от ISCAR с инструменти 

за охлаждане под високо налягане се проектираше с лостов затя-
гащ механизъм, тъй като горното притискащо краче би възпрепят-
ствало струята на охлаждащата течност да достигне режещия ръб.
Новият дизайн дава възможност на охлаждаща течност под високо 
налягане да достигне режещия ръб без препятствия.
ISCAR предлага инструменти с механизъм от притискащо краче 
JET-R-TURN за най-популярните стандартни геометрии на CNMG, 
WNMG и DNMG пластини.

Характеристика:

Силният и надежден затягащ механизъм удължава трайността 
на инструмента
• Струя на охлаждащата течност, насочена към режещия ръб
• Отлична повтаряемост 
• Отлично представяне при тежки обработки

Новите външни държачи разполагат с три опции за свързване на 
охлаждащата течност:
• Вход с резба отзад
• Долен отвор с резба
• Долен вход за регулируемо позициониране на държача, както е в 
JHP-MC инструментите на ISCAR.

Всички външни държачи са оборудвани и с фронталн долен изход 
за охлаждащата течност, точно под режещия ръб на пластината, 
което засилва охлаждащия ефект. Осигурява се подобрена трай-
ност на пластината, контрол на стружкоотвеждането и производи-
телност при използване на охлаждаща течност с високо налягане. 
В допълнение, стандартното налягане от 10-15 бара осигурява 
по-добри резултати в сравнение с резултатите от външното охлаж-
дане.

Какво е секунда в живота ни?
Всяка секунда може да бъде умножена и пренесена на милиони 
секунди, когато се разглежда масовото производство на стандарт-
ни части. Спестяването на една секунда, пренесено върху милион 
части, е еквивалентно на цял работен месец, което представлява 
голяма икономия и е мечтата на всеки производител от  масовото 
производство.
ISCAR днес предлага широка гама от инструменти JETCUT за раз-
лични приложения, от струговане и изработване на канали до 
отрязване.



25ТЕХНОЛОГИИ

Премахването на осенъци като предпоставка 
за постигане на техническа чистота 
В много индустриални отрасли обичайното допустимо замърсяване с частици е вече под 100 
микрометра. Такава спецификация за чистота може да бъде гарантирано постигната – особено 
при отрезни детайли със сложна геометрия, само при предварително надеждно премахване на 
осенъците. Нова разработка комбинира двата процеса -  премахване на осенъци и почистване чрез 
пълна автоматизация и по този начин ги обединява в една изключително гъвкава система.

Детайлите стават все по-малки и с все по-сложна геоме-
трия. Обикновено с това расте и чувствителността им 
спрямо замърсявания с частици, което резултира в по-
високи изисквания към техническата чистота. В зависимост 
от детайла и неговото  предназначение, най-честите норми 
са „допустимо замърсяване с частици не по-големи от 200, 
300 или 400 микрометра“. За да постигнат тези изисквания, 
производителите - особено на метални отрезни или обра-
ботени детайли със сложна геометрия, инвестират много  
усилия в процеса по почистване. Въпреки това обаче, при 
крайния анализ на чистотата често биват откривани по-го-
леми частици от допустимите размери. Детайлът, а поняко-
га дори цяла партида детайли, не отговарят на изисквания-
та за техническа чистота и крайният монтаж е недопустим.

Замърсяванията с частици са често остатъци от осенъци 
Замърсяването често се дължи на груби и фини осенъци, 
които се отделят по време на почистването, но не са изця-
ло премахнати. Друга причина е в самия процес по анализ 
на остатъчните замърсявания, тъй като по време на него 

също могат да се образуват осенъци. Осенъците са неже-
лани участъци по обработените ръбове и  повърхността, 
които се образуват чрез разместване на материала и по 
този начин са още по-здраво прикрепени към детайла. Ма-
шинно обработените детайли често имат труднодостъпни 
участъци като подрези, прорези и канали, както и вътреш-
ни и напречни отвори, и поради тази причина премахване-
то на осенъци може да бъде истинско предизвикателство. 
Въпреки това осенъците трява да бъдат премахнати и от 
тези участъци, тъй като биха могли да се отделят на етап 
експлоатация и да нарушат функционалността на детайла 
или дори да повредят цялата система. Това се случва при 
особено критични по отношение на чистотата компоненти 
като хидравлични части, напр. трансмисии, спирачки и 
кормилни системи, както и клапани и корпуси на двигатели 
и помпи. 

Премахване на осенъци - част от процеса на производ-
ство или от процеса на почистване? 
Въпреки че премахването на осенъци има съществено зна-
чение за качеството на детайлите, все още често се възпри-
ема като непродуктивен етап от цялостния производствен 
процес. Темата неведнъж е предизвиквала противоречи-
ви дискусии между  индустрията и производителите на 
почистващи инсталации.   Особено при високи изисквания 
за техническа чистота, производителите на почистващи 
инсталации могат да гарантират постигане на очакваната 
чистота от частици само при условие, че детайлите са чис-
ти и с изцяло премахнати осенъци.  

Почистване с вода под високо налягане – целенасочено 
премахване на осенъците 
За премахване на осенъците ежедневно в индустрията се 
използват различни методи, които условно могат да бъдат 
разделени на продуктивни и непродуктивни. Като ефекти-
вен метод за успешно премахване на осенъци при детайли 
от стомана и алуминий със сложна вътрешна геометрия, 
се е наложило почистването с вода под високо налягане. 
За тази цел се използват различни инструменти / прис-
пособления като дюзи и тръби, които достигат до проре-
зите и вътрешната геометрия и целенасочено изтласкват 
осенъците. Налягането на водния поток е сравнително 
по-високо от последващото налягане при преминаване 
напр. на хидравилично масло през детайла. Ако например 
една маслена помпа работи със 150 bar, то премахването 

Надеждното премахване на осенъци е основната предпоставка за га-
рантирано постигане на изискванията за техническа чистота. 
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на осенъци се случва при минимум 300 bar. Осенъците, 
които дори при това налягане не са премахнати, не пред-
ставляват риск при по-нататъшна работа на помпата. За 
да бъде успешно целенасоченото премахване на осенъци, 

е необходимо предварително да се дефинират местата за 
почистване по детайла, както и да е известно в резултат на 
каква механична обработка са възникнали осенъците. На 
база на тази информация може да се настрои програма за 

Новата инсталация EcoCvelox комбинира премахване на осенъци и почистване с много бърза автоматизация, така че двата процеса да протичат 
ефективно в една система.

Стандартните модули са проектирани за детайли с размери 200 x 200 x 200 mm, които се поставят на палети. Конкретните операции се извърш-
ват при работен цикъл от 15 секунди на палет, при което процесното време се скъсява с около 14,5 секунди.
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премахването им според спецификациите на детайла. Това 
гарантира, че водата ще достигне до осенъците по такъв 
начин, че да ги изтласка извън отворите, а не да ги избута 
по-навътре в тях.

Недостатък във връзката между премахването на осе-
нъци и почистването 
От гледна точка на ефективността премахването на осенъ-
ци трябва да се случва с възможно най-ниското налягане и 
разход на енергия и ресурси, което от своя страна оставя 
стружки / частици по детайлите, тъй като отделените осенъ-
ците не могат да бъдат измити от малките количества вода. 
Тук се включва процесът по почистване на детайлите, което 
обикновено се прави в отделна инсталация и най-често на 
партиди. Точно това обстоятелство изправя индустрията 
пред много предизвикателства. На първо място отговор-
ността за правилно протичане на процеса е на клиента, ако 
при употребата на две почистващи инсталации за постига-
не на „необходимата техническа чистота“ използва различ-
ни доставчици. Евентуални проблеми с почистването често 
се разрешават трудно, тъй като отговорността за крайния 
резултат зависи от различни страни. В допълнение, почист-
ването на партиди изисква допълнителни усилия, специал-
но проектирани транспортьори, а освен това е възможно 
само общо почистване на детайлите, но не и на критични 
участъци по тях.

Целенасочено премахване на осенъци и почистване в 
един процес
Детайли с високи изисквания за чистота в идеалния случай 
се почистват не само от осенъци, а в същия процес се и 
измиват. До сега подобни опции са били доста ограничени. 
Решението е в изцяло нова и изключително гъвкава инста-
лация с интегрирана линеарна система за транспортиране 
на детайлите и custom-tailored автоматизация. Модулната 
конструкция на Ecoclean EcoCvelox комбинира премахване 
на осенъците с 5-осна водна струя под високо налягане с 
процесите по почистване и изсушаване. Стандартните мо-
дули са проектирани за детайли с размери  200 x 200 x 200 
mm, които се поставят на палети. Конкретните операции се 
извършват при работен цикъл от 15 секунди на палет, при 
което процесното времето се скъсява с около 14,5 секунди.   

Премахване на осенъци и почистване – индивидуално 
конфигурируеми
Модулите за премахване на осенъци, почистване на детай-
лите и изсушаване, могат да бъдат напасвани и разширява-
ни според индивидуалните нужди на клиента и изисквани-
ята за чистота. Премахването на осенъци с високо налягане 
може да се извърши със стандартния единичен шпиндел и 
максимално налягане от 1000 bar (до 3000 bar, ако е необхо-
димо) или с допълнителен HD-пистолет, който може да бъде 
снабден с до пет различни инструмента. И двата варианта 
могат да бъдат напаснати според конкретния детайл. При 
почистването могат да бъдат комбинирани инжекционно 
измиване, изпръскване под високо налягане, ултразвук и 
целенасочено изплакване. Детайлите се сушат при ви-
сокоскоростно издухване и / или вакуумно изсушаване. 
Въздушното издухване може също да бъде интегрирано в 
почистващия модул, ако времето на цикъла е подходящо. 

CAD/CAM интерфейс – бързо и лесно програмиране
CAD/CAM - интерфейс може да бъде интегриран в модула 
за премахване на осенъци, като се адаптира към оборудва-
нето на инсталацията. Съществуващите данни от производ-
ството на детайлите могат по този начин да се използват 
при програмиране премахването на осенъци с високо 
налягане, което позволява бързото и лесното му осъщест-
вяване офлайн и след това импортирането му в централата 
за управление на инсталацията. Освен това процесите по 
премахване на осенъци на нови компоненти могат да бъдат 
програмирани и реализирани в най-кратки срокове и с 
минимални усилия. За идентифициране на детайлите може 
да бъде интегрирана система от камери, което води до 
ефективни и рентабилни операции по почистване, дори и 
на детайли от "партида 1".
Благодарение на изключително адаптивната конфигурация 
на системата и структурата на процеса, това ново решение 
отговаря на всички изисквания за премахване на осенъци, 
почистване и сушене - ефективно и в една инсталация. 
Освен това EcoCvelox е лесна за поддържане и управление, 
което я прави ефективен отговор на все по-строгите изиск-
вания за чистота.
 

Контакт: Ecoclean GmbH, Manfred Hermanns, 52156 
Monschau, Deutschland, Telefon +49 2472 830, manfred.
hermanns @ecoclean-group.net, www.ecoclean-group.net

Автор: Дорис Шулц/ Doris Schulz

На 19-инчовия плосък екран (HMI) на новия интуитивен операционен па-
нел, всеки модул на машината се визуализира ясно и поотделно, подоб-
но на дисплея на смартфон.
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SIEMENS Solid Edge 2020
Solid Edge 2020 на Siemens Digital Industries осигурява следва-
щото поколение технологии за  разработка на продукти. Solid 
Edge 2020 предлага нови функции като допълнена реалност, 
инструменти за валидиране, моделно базирани дефиниции, 2D 
оптимизация при разкрой на метални листове и още. 

С удобните инструменти за бърза и лека миграцията на 
3D модели и 2D чертежи от SolidWorks, PTC Creo Elements 
Direct, PTC Creo Parametric (или Pro/ENGINEER), AutoDesk 
Inventor и AutoCAD, Solid Edge 2020 затвърждава своето 
лидерство в инструментите за дигитализация на проекти-
рането и производството в Индустрия 4.0 чрез: 
• Допълнена реалност - Визуализацията на дизайна оживява 
идеите, което позволява на инженерите да валидират техният 
дигитален дизайн във физическа среда
• Реверсивен инженеринг - Интегрирайте технологии от следва-
що поколение, за да осигурите бърз и опростен начин за създа-
ване на цифров близнак на физически продукт
• Моделно базирани дефиниции - Повишете производителнос-
тта чрез използване на дефиниции, базирани на модели, които 
осигуряват пълна цифрова характеристика на детайли и възли 
чрез данните на 3D дизайна. 
• Нови подобрения в CAD за повишаване на производителнос-
тта в области като големи монтажи, ламарина и миграция на 
данни за намаляване предизвикателствата при дизайна. 

След придобиването на Mentor Graphics от SIEMENS, Solid 
Edge 2020 предлага завършена ECAD-MCAD среда за елек-
трическо проектиране и дизайн на печатни платки: 
• Solid Edge Wiring and Harness Design/ Electrical Routing - опти-
мизирани процеси за проектиране на електро опроводяване, 

окабеляване и маршрутизация с вградено интелигентно упра-
вление на конфликтите

• Solid Edge PCB Design/Collaboration - 3D PCB дизайн на печатни 
платки от висок клас, трасиране и синхронизация с MCAD оси-
гуряват повишаване на производителността чрез маршрутизи-
ране на скици, лесно създаване и експортиране на PCB дизайна 
в MCAD среда.

Новите FEM/FEA възможности за симулации в Solid Edge 
2020 ви позволяват да: 
• Моделирате и оценявате въздействие като линейно статично 
натоварване, нормални режими,  изкълчване, топло пренос и 
динамичен обхват 

• Симулирате всички аспекти на движението на механизми. 

• Симулирате нивата на вибрации по време на работа на проду-
кта 

• Разбирате поведението на модела с изчерпателни графични 
инструменти за визуализация.

С вграденото PDM управление на данни, без допълнително 
заплащане, Solid Edge 2020 може да отговори на нуждите 
на производителите за управление на процесите при раз-
работка:
• Лесно, ефективно и сигурно търсете, управлявайте и споде-
ляйте данни за продуктите. 

• Търсете чертежи, детайли и сглобки, чрез файлови имена или 
персонализирани свойства

• Търсете по геометрична форма и идентифицират подобни 
части, за повторно използване на съществуващите дизайнерски 
решения, намалявайки разходите и спестявайки време

• Бързо публикувайте известия по имейл към процеси за одо-
брение на дизайна

• Систематично и ефективно проследявайте съответствия-
та с изискванията на клиента  чрез Solid Edge Requirement 
management.

Повече информация за Solid Edge 2020 може да намерите на 
сайта на СпейсКАД ООД: www.solidedge.bg
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SIEMENS NX – водещо решение 
за проектиране и производство 
SIEMENS NX e водещо, напълно интегрирано решение за разработка и производство на 
комплексни продукти. Със специални цени за българските потребители, SIEMENS NX е най-
използваното интегрирано решение за проектиране и производство на българския пазар.

Изкуствен интелект и машинното обучение
В последната версия, SIEMENS NX ускорява процеса на инже-
нерно проектиране чрез използване на изкуствен интелект 
и машинното обучение, като нова технология за адаптивен 
потребителски интерфейс. Възможността за „адаптивен по-
требителски интерфейс“, отговарящ на нуждите на различните 
потребители в различни отдели, може да доведе до по-високи 
нива на възприемане, водещи до по-качествена компютърна 
технологична система и създаване на по-стабилен цифров 
двойник. NX продължава да прави нововъведения и е първият 
CAD/CAM продукт, който предоставя възможности, базирани на 
изкуствен интелект и машинно обучение.

Прогнозни командни поредици
Сега Siemens въвежда нов модул в NX, който се учи от използ-
ването на системата от страна на потребителя, създавайки 
„предположение“ от десет команди, от които той най-вероятно 
ще използва след приключване на текущата команда. Тези десет 
„следващи стъпки“ са представени в лента с инструменти, която 
се намира отляво на потребителския интерфейс (до навига-
ционните ленти), която може да бъде преместена и използвана 
директно в прозореца на моделното пространство. Този ин-
струмент е вграден във всички области на приложение на NX 
-  моделиране, сглобяване, FEA, CAM и други.

NX CAM и пост-процесори
Като най-мощна CAM система в индустрията, NX CAM ползва 
предимствата на пълната интеграция с NX CAD за проектиране 
на продукти, и със SIEMENS Teamcenter за централизираното 
съхранение на производствените данни и управление на изме-
ненията. Освен доказаните, ефективни инструменти за 5 осеви 
механични обработки, симулация върху G-кода, поддръжка 
на роботизирани операции и мерителни машини, NX CAM се 
доставя с библиотека от над 100 готови за работа пост-проце-
сори за управления на Fanuc, Mazatrol, Siemens, Okuma, Haas, 
Heidenhain и много други.  

NX Feature to Cost за ценови анализи
Siemens предлага набор от инструменти, който извършва функ-
ционален анализ на вашия детайл по отношение на производи-
мост чрез шприцоване или щамповане/коване. Анализира се 
възможността за изработка на детайла, потенциалните разде-
лителни линии, идентифицирането на „undercut“ области (изис-
кващи плъзгачи), както и елементи, създаващи необходимост 
от използване 
на ерозийни 
операции. Тези 
данни могат да 
се използват 
като основа за 
по-нататъшно 
проучване и 
прогнозиране, 
за по-нататъшен 
анализ и намаля-
ване на разходите, които влияят върху цената. 

Повече информация за SIEMENS NX и неговите потребители в 
България може да намерите тук: http://www.spacecad.bg/design; 
http://www.spacecad.bg/proizvodstvo 
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Серията на Jungheinrich 
електрически ръчноводими ниско-
повдигачи EJE 222/225/230/235
Втората серия на Jungheinrich електрически ръчноводими 
транспалетни нископовдигачи EJE са изключително здрави 
и мощни, идеални за употреба в пикови моменти в работата, 
когато се изисква максимална производителност в трудни 
условия с високи натоварвания и тежки товари. Машините 
от втора серия EJE  са с товароподемност 2,2 т., 2,5 т. 3 т. и 3.5 
т. Мощен 1,6 kW 3-фазен АС задвижващ мотор и мощен мо-
тор за повдигане осигуряват максимална производителност 
и висока остатъчна товароносимост. Иновативната 3-фазна 
АС технология на двигателите Jungheinrich предлагат висока 
производително, ефективност, ниска консумация на енергия 
и ниски експлоатационни разходи. Машината се характери-
зира с бързо ускорение дори и при максимален товар, бърза 
смяна на посоката на движение без забавяне и „време за 
мисъл“.
Изключително здравото шаси отговаря на най-високи нато-
варвания и работна среда - 8 mm високо качествен стомана 
за предната част на шасито и подсилена вилична конструк-
ция за висока товароподемност.
Новото поколение мултифункционално дълго рамо и глава 
за управление способстват за безопасно боравене с маши-
ната, като се поддържа адекватно разстояние между опера-
тора и нея. На дръжката на рамото са ергономично монти-
рани бутоните, маркирани с цвят и устойчиви на износване.  
Бутонът за „пълзене“ е полезен при изключително тесни 
пространства за прецизно маневриране, като позволява 
машината да се движи с ограничена скорост при изправен 
лост. Дръжката е удобна за боравене от всяка позиция на 

оператора и е защитена от разваляне с без-
контактна сензорна технология.

Пружинно омекотяване на помощните 
колела, свързани с ProTracLink системата, 
разпределят теглото и натоварването съ-

образно условията на пода, т.е. равномер-
но разпределение на всички 

колела при равна 
настилка или кон-

центриране към 
външните колела 
при завиване. 
Благодарение 
на системата 
ProTracLink се 

осигурява минимално износване на помощните колела 
когато машината се придвижва по рампи.
Върховите технологии в електрониката позволяват пер-
фектно управление, а системата за енергиен контрол 
използва минимално количество енергия за извършване на 
повече работа. Големите батерии осигурават дълги работни 
операции по 2 и дори при 3 смени. Машината може да бъде 
оборудвана с мощна 375 Ah батерия и в комбинация с най-
модерната и ефективна 3-фазна AC технология се постига 
изключително голям работен капацитет. Опцията за стра-
нично вадене на батерия позволява на фирмите непрекъс-
ващите 3-смени да използват машината 24 ч. в денонощието 

без спиране. 

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, предста-

вител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,  

СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН 

КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА 

БАНКА

Четвърти доклад за състоянието  
на енергийния съюз

 

BG   BG 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 13.5.2019 г. 
COM(2019) 175 final/2 

 

CORRIGENDUM 
 
This document corrects document COM(2019)175  final of 9 April 2019. 
Concerns all languages versions. 
Correction of graph entitled "2030 Framework for Climate and Energy" 
The text shall read as follows: 
 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И 

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА   
 

Четвърти доклад за състоянието на енергийния съюз   
   
   
 

 



 

10
-1

1/
20

19
32 НОВИНИ ОТ БРЮКСЕЛ 

 

1 

I.  ВЪВЕДЕНИЕ 
Проектът за енергиен съюз на Комисията Юнкер1 има за цел да осигури на 
потребителите в ЕС сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно 
енергоснабдяване посредством задълбочено преразглеждане на европейските 
политики в областта на енергетиката и климата. Той също така се ангажира да 
превърне ЕС в световен лидер в областта на енергията от възобновяеми 
източници, да постави енергийната ефективност на първо място и да продължи да 
бъде начело в световните усилия за борба с изменението на климата. Четири 
години по-късно, енергийният съюз е реалност. Със силната подкрепа от 
Европейския парламент, държавите членки и заинтересованите страни, енергийният 
съюз направи Европа по-устойчива, като модернизира из основи европейска политика в 
областта на енергетиката и климата по няколко съществени начина. 
На първо място, той доведе до всеобхватна и правно обвързваща рамка за 
постигане на целите на Парижкото споразумение, като същевременно спомогна за 
модернизирането на европейската икономика и нейната промишленост. 
Енергийният съюз включва рамка за управление, която ще позволи на държавите 
членки и Европейската комисия да работят заедно за разработването на политиките и 
мерките, необходими за постигане на нашите цели в областта на климата и 
енергетиката. Той също така е твърдо залегнал в по-широката рамка на приоритетите 
на ЕС. Енергийният съюз спомага за постигането на целите за устойчиво развитие и за 
изпълнението на програмите за кръгова икономика и качество на въздуха. Той е тясно 
свързан с политиките за съюза на капиталовите пазари, цифровия единен пазар, 
Европейската програма за нови умения, Плана за инвестиции за Европа, както и Съюза 
на сигурност. 

На второ място, този цялостен подход към енергийния съюз даде възможност на 
ЕС да въведе ясни и амбициозни цели за 2030 г. в областта на енергията от 
възобновяеми източници и енергийната ефективност. Той даде възможност на ЕС 
да изготви също толкова амбициозни политики за чиста мобилност, включващи 
емисиите за нови автомобили, микробуси и камиони. Той също така предостави 
солидна основа за работа по създаването на една модерна, просперираща и 
неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Във визията на 
Европейската комисия за 2050 г.2 се определя рамка за бъдеща политика в областта на 
климата и енергетиката, която ще помогне на Европа да поеме курс към неутралност по 
отношение на климата, като в същото време осигурява значителни ползи за 
икономиката и качеството на живот на европейските граждани3. 

На трето място, енергийният съюз предоставя комбинация от напълно 
актуализирана регулаторна рамка и визия за политиките, които са необходими до 
2050 г. По този начин се предоставя сигурността, която е необходима за 

                                                           
1 Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на 
изменението на климата (COM(2015)080 final), 25 февруари 2015 г. 
2 Чиста планета за всички — Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика (COM(2018) 773 final), 28 
ноември 2018 г. 
3 Вж. също: „10 тенденции, които променят енергетиката и климата“, Европейски център за политическа 
стратегия, 3 декември 2018 г.  
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_transforming_climate_and_energy.pdf. 
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висококачествени, иновативни инвестиции за модернизиране на икономиката на 
ЕС и създаване на работни места на местно равнище. В момента в ЕС съществуват 
повече от 4 милиона „екологични работни места“, а енергийният преход предоставя 
ясни възможности да се създадат и още. Още екологични работни места ще бъдат 
създадени от инвестиции на ЕС чрез фондовете на политиката на сближаване, 
фондовете за научни изследвания и иновации, плана „Юнкер“ и най-новите инициативи 
на Европейската комисия по отношение на устойчивото финансиране. Енергийният 
съюз подкрепя конкурентоспособността на европейската промишленост чрез 
насърчаване на иновациите, които създават глобално „стартово предимство“. 
Енергийният съюз също така насърчава създаването на европейски вериги за създаване 
на стойност в критични и нововъзникващи сектори, като например батерии и водород. 
На четвърто място, в основата на енергийния съюз е задълбочаването на 
вътрешния енергиен пазар, което е от ключово значение за осигуряването на 
сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване за всички 
граждани. Инвестициите в интелигентна инфраструктура, включително трансгранични 
междусистемни връзки, и общите договорености за предотвратяване и управление на 
евентуални смущения, доведоха до повишаване на сигурността на енергийните 
доставки и подобриха цялостната устойчивост на енергийната система на ЕС към 
външни енергийни сътресения. Тези инвестиции също така подготвиха мрежата на ЕС 
за променящата се енергийна система. В същото време, неотдавнашните промени в 
структурата на пазара на електроенергия ще направят достъпа до този пазар по-
конкурентоспособен, ще гарантират икономически ефективното интегриране на 
възобновяемите енергийни източници и ще осигурят по-добра стойност за 
потребителите, които ще могат да предлагат своето производство и гъвкавост на 
пазара. 
На пето място, успоредно с регулаторната рамка, Европейската комисия въведе 
благоприятна рамка от помощни мерки за справяне със социални, промишлени и 
други въпроси. Тези мерки имат за цел да позволят на гражданите, предприятията, 
градовете и новаторите да играят активна роля в енергийния преход. Новите подходи, 
използвани за първи път от Европейската комисия, доказват своята ефективност, по-
специално по отношение на помощта за създаването на европейско производство на 
батерии, подпомагането на въгледобивните региони в преход, или предоставянето на 
градовете на средствата и мотивацията за засилване на техните действия в областта на 
климата и енергетиката. Тази благоприятна рамка ще бъде от решаващо значение за 
мобилизирането на инвестициите, които са необходими, за да се извлече максимална 
полза от енергийния преход, и да се гарантира, че преходът е справедлив и социално 
приемлив за всички. Социалните последици от тези промени трябва да бъдат част от 
процеса на изготвяне на политиката от самото начало, а не просто да се разглеждат като 
страничен аспект. 
И накрая, енергийният съюз дава възможност на ЕС да говори с един глас на 
международната сцена. Като основен участник в Парижкото споразумение, ЕС е в 
състояние да упражнява ефективно лидерство по отношение на климата, като гарантира 
рекордно бързото влизане в сила на споразумението и прилагането му чрез Правилника 
от Катовице, приет през декември 2018 г. В този процес, доверието в ЕС е подкрепено 
от конкретни действия и от приемането на целия законодателен пакет, необходим за 
постигане на поетия до 2030 г. ангажимент в рамките на Парижкото споразумение. В 
съответствие с неговия твърд ангажимент за многостранно сътрудничество, единството 
и решимостта на ЕС са от ключово значение за запазване на международното доверие в 
действията по отношение на климата, с оглед на липсата на ръководство след 
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оттеглянето на Съединените щати от тази система след 2017 г. Европа продължи 
тясното международно сътрудничество по отношение на политиките в областта на 
климата и енергетиката. Например, тя работи с Китай за стартирането на национална 
схема за търговия с емисии през 2017 г. 
Чрез твърдото установяване на европейско равнище на тази съвременна рамка за 
управление на политиките в областта на климата и енергетиката, държавите 
членки понастоящем работят за интегрирането и актуализирането на своите 
национални политики. Енергийният съюз гарантира, че всички държави членки 
напредват едновременно, тъй като те се съгласиха да финализират своите национални 
планове в областта на енергетиката и климата до края на 2019 г. Тези планове ще се 
основават на националните обществени консултации и обратната връзка от 
Европейската комисия относно първоначалните проекти, които всички държави членки 
вече са подали официално. Общата рамка насърчава взаимното обучение и увеличава 
максимално възможностите за регионално сътрудничество. Тя също така поставя 
началото на „ученето чрез практика“, тъй като енергийният съюз планира редовни 
„контроли“ за преразглеждане и съвместно подобряване на политиките. Управлението 
на този непрекъснат диалог ще бъде основно предизвикателство за 2019 г. и важен 
елемент, който да гарантира, че енергийният съюз колективно осигурява всички 
произтичащи от него ползи. 
Отвъд политиката в областта на енергетиката и климата, енергийният съюз е свързан 
със структурната модернизация на европейската икономика. Той насърчава 
структурната реформа на енергопотреблението и използването на ресурси във всички 
ключови сектори: енергетика, с нейната централна роля, сгради, транспорт, 
промишленост, селско стопанство и земеползване в по-общ план. Енергийният съюз 
също така е инвестиционна стратегия, която оказва положително въздействие върху 
икономиката и заетостта, и взема под внимание нейното въздействие върху уязвимите 
региони и хора. Чрез своя акцент върху ефективността и местните енергийни ресурси, 
той ще укрепи позицията на ЕС на световните пазари. 

II.  ТЕНДЕНЦИИ И КОНСТАТАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА 
Емисиите на парникови газове и потреблението на енергия са все по-малко 
обвързани с икономическия растеж. Преходът към модерна нисковъглеродна и 
енергийно ефективна икономика е в напреднала фаза, и Европа върви по реалистичен 
път за постигането на ангажиментите си по Парижкото споразумение. ЕС е на път да 
постигне своята цел за 2020 г. за намаляване на емисиите на парникови газове (т.е. 
намаление на емисиите с 20 % до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г.). Между 
1990 г. и 2017 г. икономиката на ЕС нарасна с 58 %, а емисиите намаляха с 22 %, 
съгласно предварителните данни, предоставени от държавите членки4 (фигура 1). 

                                                           
4 Годишната инвентаризация на парниковите газове в Европейския съюз за периода 1990—2016 г. 
(Европейска агенция за околна среда), приблизителна годишна инвентаризация на парниковите газове в 
Европейския съюз за 2017 г. (Европейска агенция за околна среда), брутен вътрешен продукт от 
годишната макроикономическа база данни на генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ 
на Европейската комисия. 
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Фигура 1: Процентно изменение на брутния вътрешен продукт на ЕС (в реално 
изражение), на емисиите на парникови газове (ПГ) на ЕС и на емисионната 
интензивност на ПГ на икономиката на ЕС 
От 1990 г. насам емисиите са намалели във всички икономически сектори, с 
изключение на транспортния. Най-отчетлив е спадът в емисиите от енергийните 
доставки (фигура 2). Икономическият растеж е по-малко зависим от потреблението на 
енергия (фигура 3). Енергийната производителност и интензитетът на парниковите 
газове при потреблението на енергия в ЕС непрекъснато се подобряват, благодарение 
главно на мерки за енергийна ефективност в държавите членки. 

 
Фигура 2: Емисии на парникови газове в ЕС по сектори за периода 1990—2016 г. 
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Въпреки това е необходимо допълнително увеличаване на усилията за постигане 
на целта за енергийна ефективност до 2020 г. Най-новият анализ5 показва, че след 
постепенен спад между 2007 и 2014 г., потреблението на енергия е започнало да се 
увеличава през последните години и в момента е малко над линейната крива за целите 
за 2020 г. Това се дължи на промени в климата, по-специално на по-студените 2015 г. и 
2016 г., но също така и на засилването на икономическата дейност и ниските цени на 
петрола. Енергоемкостта на промишлеността е продължила да се подобрява с до 22 % 
между 2005 и 2017 г. и икономиите на енергия действително са спомогнали да се 
компенсират части от въздействието на тези увеличения. Въпреки това, те не са 
достатъчни, за да се поддържа низходящата тенденция при общото потребление. 
Въпреки че целта за енергийна ефективност за 2020 г. все още може да бъде 
постигната, продължаващото увеличение на потреблението на енергия би могло да я 
изложи на риск. Ето защо Европейската комисия създаде работна група с държавите 
членки за мобилизиране на усилията и за пълно използване на потенциала за енергийна 
ефективност.  
В транспортния сектор, енергийното потребление и емисиите са намалели между 
2007 г. и 2013 г., но сега отново са приблизително на нивата от 2005 г. Положителното 
въздействие на политиките за ефективност (и, в по-ограничена степен, положителното 
въздействие на преминаването към други видове транспорт) беше неутрализирано от 
увеличението на транспортните дейности и слабото използване на капацитета при 
автомобилния товарен превоз. 

 
Фигура 3: Промени в БВП на ЕС и първично енергийно потребление 

Силният растеж в сектора на енергията от възобновяеми източници продължава, 
но е неравномерно разпределен. От 2014 г. насам делът на енергията от възобновяеми 
източници в енергийния микс на ЕС се е увеличил значително, като през 2017 г. 

                                                           
5 Вж. доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета — Оценка за 2018 г. на напредъка на 
държавите членки по националните цели за енергийна ефективност за 2020 г. и по прилагането на 
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност съгласно член 24, параграф 3 от същата 
директива (COM(2019) 224 final), 9 април 2019 г. 
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достига 17,5 %6. Инвестициите в енергия от възобновяеми източници във все по-голяма 
степен се диктуват от пазарните решения и все повече държави членки предоставят 
подкрепа за енергията от възобновяеми източници чрез конкурентни тръжни процедури 
и гарантират, че инсталациите за енергия от възобновяеми източници са интегрирани в 
електроенергийния пазар, както се изисква от правилата за държавна помощ7. Това 
значително намали разходите за внедряване на енергия от възобновяеми източници8. 
Въпреки това навлизането на енергията от възобновяеми източници варира в 
различните сектори, като нейният дял достига 30,8 % в електроенергийния сектор, но е 
само 19,5 % в сектора за отопление и охлаждане, и 7,6 % в транспортния сектор. 
Темпът на нарастване на дела на енергията от възобновяеми източници също спадна от 
2014 г. насам. Въпреки че ЕС е на път да постигне целите си за 2020 г. за енергия от 
възобновяеми източници, следва да се положат още по-големи усилия, за да се 
гарантира, че целите за 2030 г. ще бъдат изпълнени (фигура 4). 

 
Фигура 4: Дялове на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 
енергийно потребление на ЕС в сравнение с тези по индикативните криви, предвидени 
в Директивата относно енергията от възобновяеми източници и в националните 
планове за действие относно енергията от възобновяеми източници9 

                                                           
6 Вж. доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите — Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми 
източници (COM(2019) 225 final), 9 април 2019 г. 
7 Насоки относно държавната помощ за околната среда и енергетиката за периода 2014—2020 г., ОВ C 
200, 28.6.2014 г., стр. 1 
8 Например в Германия нивата на подпомагане за слънчеви фотоволтаични централи са определени по 
административен ред на около 9 цента за киловатчас през 2015 г. Конкурентните тръжни процедури са 
помогнали тези разходи да се снижат до 5 цента за киловатчас през 2018 г. 
9 Националните планове за действие относно енергията от възобновяеми източници са подробни 
доклади, представени от държавите членки, които очертават техните ангажименти и инициативи за 
разработване на енергия от възобновяеми източници в съответствие с член 24 от Директива 2009/28/ЕО 
относно енергията от възобновяеми източници. 
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През 2017 г. 11 държави членки10 вече са разполагали с дял на възобновяемата енергия 
над техните цели за 2020 г. В допълнение към това, 21 държави членки11 са достигнали 
или надвишили индикативната си средна крива от Директивата за енергията от 
възобновяеми източници12 за двегодишния период 2017—2018 г. Останалите 7 държави 
членки13 трябва да положат повече усилия, за да се съобразят със средната крива за 
периода 2017—2018 г. към 2020 г. 
Въпреки това, за 11 държави членки14, понастоящем планираните или изпълнявани 
политики за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 
изглеждат недостатъчни за постигането на тяхната индикативна крива, ако се вземат 
предвид само местните доставки, без механизмите за сътрудничество15. Освен това, за 7 
държави членки16, съществува известна несигурност относно това дали ще постигнат 
целите за енергия от възобновяеми източници за 2020 г.  
За да постигнат целите за енергия от възобновяеми източници за 2020 г. и за да 
поддържат тези равнища като базови от 2021 г. нататък, държавите членки следва да 
продължат да увеличават своите усилия за внедряване на възобновяеми енергийни 
източници и за намаляване на потреблението на енергия. Освен това всички държави 
членки следва да обмислят възможността за използване на статистически 
прехвърляния, както е предвидено в Директивата за енергията от възобновяеми 
източници17, за да гарантират, че постигат целта, когато съществува дефицит, или за да 
продават своите евентуални излишъци на други държави членки. Комисията има 
готовност да подкрепи държавите членки в това отношение. 
В този контекст редица действия са в процес на осъществяване в целия ЕС. Те се 
осъществяват чрез създадената от Комисията работна група по енергийна ефективност, 
новите търгове за енергия от възобновяеми източници, обявени от няколко държави 
членки, включително Франция, Нидерландия, Португалия, и по-широкото използване 
на корпоративни споразумения за изкупуване на енергия, чрез които европейските 
дружества са закупили рекордно количество ветроенергийни мощности през 2018 г. 
Бе постигнат добър напредък към по-интегриран европейски енергиен пазар. В 
момента електроенергията се търгува по-свободно (макар и все още недостатъчно 
свободно) през граница18, въз основа на директивите относно пазара на електроенергия 

                                                           
10 България, Чехия, Дания, Естония, Хърватия, Италия, Литва, Унгария, Румъния, Финландия и Швеция. 
11 България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, 
Литва, Унгария, Малта, Австрия, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното 
кралство. 
12 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници, OВ L 140, стр. 16—62. 
13 Белгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Полша и Словения. 
14 Белгия, Ирландия, Гърция, Франция, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия и 
Обединеното кралство. 
15 Вж. доклада за напредъка на държавите членки по отношение на техните индикативни цели за 
енергията от възобновяеми източници за 2020 г. 
16 Австрия, Германия, Испания, Латвия, Румъния, Словения и Словакия. 
17 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на 
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16—62. 
18 Вж. годишните доклади на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия 
(ACER)/Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) относно резултатите от мониторинга на 
вътрешния пазар на електроенергия и газ през 2017 г., септември 2018 г.: 
https://acer.europa.eu/Official_documents/Publications/Pages/Publication.aspx. 
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и газ19, както и прилагането на антитръстовото законодателство20. Антитръстовите 
решения предоставиха особено на потребителите в централна и източна Европа 
ефективно средство, с което да им се гарантира достъп до по-конкурентни цени на газа. 
По отношение на електроенергията, измеримият спад в цените на едро на 
електроенергията от 6,4 % между 2010 г. и 2017 г. допринесе за намаляване на 
разходите за енергия на домакинствата и промишлеността съответно с 6 % и 30 %. 
Въпреки това увеличаването на таксите за мрежата, както и данъците и налозите, 
доведе до средно увеличение на цените за крайните потребители от 19,3 % за 
домакинствата и 8,7 % за промишлените потребители в целия ЕС през същия период 
(вж. фигура 5). Данъците и таксите, свързани с енергопотреблението, представляват до 
40 % от цените на дребно на енергията за домакинствата. 

 
Фигура 5: Промени в цените на енергията за домакинствата и промишлеността 
(източник: Евростат) 

Отбелязва се напредък по отношение на качеството на въздуха, но продължават 
да са необходими по-нататъшни подобрения. Благодарение на съвместните усилия от 
страна на ЕС и държавите членки, емисиите на замърсители на въздуха са намалели в 
ЕС през последните десетилетия, с изключение на амоняка (фигура 6). Тази тенденция 
допринесе за по-доброто качество на въздуха. Тя също така доведе до спад в броя на 
зоните за следене на качеството на въздуха, в които са превишени пределно 
допустимите стойности на ЕС за фини прахови частици, и спад в броя на случаите на 
преждевременна смърт, дължащи се на замърсяването на въздуха, до около 400 000 по 
последни изчисления21. Предвижда се емисиите на замърсители на въздуха в ЕС да 
продължат да намаляват, тъй като държавите членки прилагат мерки за изпълнение на 
своите национални ангажименти за намаляване на емисиите на замърсители за 2020 г. и 
от 2030 г. нататък22. Прилагането на няколко политики на енергийния съюз прави 
постигането на тези намаления на емисиите по-лесно и по-евтино — например, 
намаляването на използването на въглища, мерките за енергийна ефективност за 

                                                           
19 Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите 
правила за вътрешния пазар на електроенергия, ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55—93 и Директива 
2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. година относно общите правила за 
вътрешния пазар на природен газ, ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94—136. 
20 Комисията прие редица антитръстови решения, което допринесе за неограничения поток на енергия на 
вътрешния пазар на газ и електроенергия, като последен пример за това са следните решения: AT.39816 
Решение за ангажимент на Gazprom, AT.40461 Решение за ангажимент за междусистемни връзки между 
Германия и Дания, AT.39849 Решение за забрана на газ от БЕХ. 
21 Виж: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018 
22 Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за 
намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, ОВ L, 344, 17.12.2016 г., стр. 1—
31. 
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подмяна на неефективни отоплителни съоръжения и развитието на по-устойчиви 
транспортни средства23. 

 
Фигура 6: Промени в емисиите на замърсители на въздуха в ЕС24, като процент от 
нивата от 2000 г. 
Схемата на ЕС за търговия с емисии е по-устойчива. Въвеждането в действие на 
резерва за стабилност на пазара през януари 2019 г., както и приемането на реформата 
на схемата за търговия с емисии за периода след 2020 г. в началото на 2018 г., 
подобриха значително цената на въглеродните емисии (фигура 7). Резервът за 
стабилност на пазара ще бъде насочен към настоящия излишък от 1,65 милиарда квоти 
за емисии и ще подобри устойчивостта на схемата на големи сътресения в бъдеще чрез 
коригиране на предлагането на квоти за тръжна продажба. По-силният сигнал за цената 
на въглеродните емисии вече увеличава доверието в по-широкото разработване и 
внедряване на нисковъглеродни технологии. Според пазарните анализатори, резервът 
за стабилност на пазара ще запази своя ефект върху пазара на въглеродни емисии през 
следващото десетилетие, като цените на въглеродните емисии ще останат на подобно 
или по-високо ниво. Това е съчетано с конкретни мерки за избягване на изместването 
на въглеродни емисии, запазващи конкурентоспособността на европейската 
промишленост.  

 
Фигура 7: Промени в цената на въглеродните емисии на европейския пазар на 
въглеродни емисии за периода 2005—2018 г. (източник: ICE) 

                                                           
23 Доклад относно първия обзор на мерките за чистота на въздуха (COM(2018) 446 final), 7 юни 2018 г. 
24 Тази графика показва относителната промяна от една година към следващата и отчита промените в 
броя на държавите—членки на ЕС през годините. 
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