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Българската машиностроителна 
компания РАИС - на гребена на 
технологичната вълна 
Г-н Бъздигян, моля, представете накратко историята и 
дейността на РАИС ООД.
Вече 24 години РАИС е водеща българска компания за произ-
водство на металорежещи и металообработващи машини с 
цифрово програмно управление (ЦПУ). В началото започнахме 
с рециклиране на металорежещи машини. Предприятието 
ни се разви успешно благодарение на уменията на екипа в 
областта на машиностроенето, които придобихме по вре-
мето на предишния строй. И понеже попитахте за историята 
ще направя едно сравнение - преди прехода в страната в 
нашия бранш работеха 34 хиляди души, сега сме само две 
фирми, произвеждащи металообработващи машини, това са 
ЗММ – Сливен АД и нашето предприятие - РАИС - Пазарджик. 
Продължаваме успешно да развиваме компанията и спокойно 
мога да кажа, че сме лидер за Източна Европа в производство-
то на металообработващи машини. Годишно в предприятието 
се произвеждат над 400 машини с ЦПУ, които намират пазар в 
Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Сърбия, Хър-
ватия, Гърция, Турция, Македония, Румъния, Русия, Казахстан, 
Саудитска Арабия, Египет и България. 

Какви машини предлагате на пазара и как успявате да 
разширите пазарния си дял?
През последните години продуктовата гама значително е 
обогатена и към 2019 г. в производствената листа на РАИС 
са заложени 5 базови модела стругови машини, 10 модела 
фрезови машини, триосни и петосни центри, хоризонтални 
и вертикални обработващи центри, двушпинделни стругове. 
Всички те са оборудвани с  ЦПУ на FANUC - Япония, SIEMENS и 
HEIDENHAIN, Германия. В последно време ние осигуряваме на 
нашите клиенти не просто машини. Поръчките и изискванията 
са доста по-сложни и са свързани с всички нови тенденции, 
като облачни технологии, индустрия 4.0 и др. Ние подсигурява-
ме един комплекс, който представлява връзка между метало-
обработващата машина, инструментите за обработка, техноло-
гията за производството на съответните детайли, съответната 
автоматизация, софтуерът за мониторинг и наблюдение. Имаме 
изградени цели роботизирани комплекси в няколко предприя-
тия в страната и чужбина. В България роботизирани комплекси 
имаме изградени в нашата производствена база, както и във 
водещи компании в няколко отрасъла, като например „М+С 
Хидравлик“ АД, „ВМЗ – Сопот“ ЕАД и др.. 

Какви са предимствата Ви пред Вашите конкуренти и как 
ви помага изложението ЕМО?
За нас е добре, че се съревноваваме с най-добрите на световно 

ниво и това е оценката, която получаваме от нашите партньори 
и клиенти. Продукцията, която предлагаме, конкурира и най-
добрите в нашия сектор. И това го показваме на всяко едно 
изложение, на което участваме. Тези изложения са и мястото, 
където можем да се запознаем отблизо с продуктите и пости-
женията на нашите конкуренти, както и да представим нашите 
постижения. Тази година ще участваме на ЕМО за четвърти път. 
Това е панаир с много добре изградена инфраструктура. На 
него присъстват всички сериозни машиностроители в света. 

Разговор с инж. Нишан Бъздигян – Управител на РАИС ООД

Инж. Нишан Бъздигян започва професионалната си кариера в ЗММ 
„Металик“ – Пазарджик. През 1994 г. съвместно с трима свои колеги 
учредяват РАИС ООД. Инж. Бъздигян е управител на РАИС и към 
момента. Носител е на редица престижни награди като  "Човек на 21 
век" - отличие на "Програма Произведено в България - 2014", „Пред-
приемач на годината – 2011“, награда за социален предприемач, за 
инвеститор на годината, за принос в развитието на икономиката в 
Пазарджик - 2018 и за укрепване на бизнес партньорствата в Сдруже-
нието на частните предприемачи и работодатели в  гр. Пазарджик.
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Благодарение на това ние се свързахме с всички наши дилъри, 
които ни помагат за реализацията на нашите продукти и за 
увеличаване на нашия пазарен дял. По време на предишното 
издание на изложението се запознахме с нашия дилър в Гер-
мания. Както знаем, страната е много силно развита индус-
триално. Гордост за нас е, че и на този пазар се продават наши 
машини. Впоследствие получихме и предложение за дялово 
участие в компанията на нашия дистрибутор, сега притежа-
ваме тридесет процента от нея и се надявам продажбите и 
поръчките да се увеличават още повече. 

Имате ли трудности с набирането на кадри и как успявате 
да ги задържите?
Опитваме се да запазим специалистите, с които работим. Сто 
и тридесет души работят в нашата фирма. Редовно участ-

ваме в дните на кариерата, организирани от Техническия 
университет в София. Служителите, които постъпват при 
нас, се налага да минат различни квалификационни курсове, 
каквато е практиката във всички фирми, подобни на нашата, 
занимаващи се с машиностроително производство. При нас 
работата е специфична. Прави ми впечатление, че младите 
хора много добре се справят с новите технологии и по-спе-
циално с облачните. Основната ни задача е да направим така, 
че металообработващите машини да са по-модерни и при-
влекателни за тях. Да може да работят с тях по съвременен 
начин така, както са свикнали да работят с телефоните си. 
Професията на машиностроителя е трудна и много сложна и 
все пак има хора, които разбират, че това е нещо интересно, 
представлява гръбнакa на развитието на цивилизацията и му 
се отдават. 
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Има студенти, които сега завършват и идват при нас. Средната 
възраст на служителите ни е около четиридесет и пет годи.
Успяхме да привлечем и част от кадрите на фалиралите маши-
ностроителни предприятия и това ни беше в голяма помощ в 
началото, защото без кадри не може да се започне производ-
ство, но нашето развитие не спря до там.

Успявате ли да осигурите атрактивно заплащане на 
хората си?
За момента успяваме, но с конкуренцията на София за нашия 
малък град, където почти няма социален живот, е много трудно. 
А младите хора държат да имат социален живот и това искане 
надделява пред професионалната реализация. Неприятно е 
когато хабим ресурс да ги обучим, след което те напускат и не 
можем да ги спрем.

Предлагате и японски машини на фирмите ОКК и Miyano, 
намират ли добра реализация у нас?
Освен производството на наши машини, ние  предлагаме и 
машини на известни японски марки, вече повече от десет 
години, но имаме право да ги продаваме на територията на 
България, Сърбия и Македония. Тава са специализирани на-
длъжно – стъргателни машини, каквито ние не възнамеряваме 
да произвеждаме. Намират добра реализация в региона. Това 
са високо производителни машини. Използват се предимно за 
производство на компоненти за хидравлика и пневматика. За 
миналата година имаме продадени тридесет и пет машини.

Какви новости представихте на изложението за машини 
и технологии в сферата на машиностроенето  MachTech & 
InnoTech  (15-18 април 2019)?
На специализираното изложение в София РАИС ООД пока-
за две машини: струг Т250 с роботизирана клетка и палетна 
станция и 5-осен обработващ център VMC 350. Стругът Т250 на 
РАИС е предназначен за изпълнение на широк диапазон стру-
гови операции върху детайли със средни размери в серийно 
производство. Отличава се с висока продуктивна мощност, 
устойчивост и скорост при всички стругови обработки върху 
различни материали. Изложената машина беше оборудвана с 
роботизирана клетка и палетна станция. Този тип клетка може 
да работи не само с една, а с няколко стругови машини едно-
временно, а може да се използва и за фрезови машини. Това 
осигурява автоматизацията на няколко производствени едини-
ци, както за повишаване на конкурентоспособността и за зна-
чително намаляване на човешкия фактор в производствения 
процес. По време на изложението направихме демонстрация 
как роботът зарежда CNC машината с малки и средни детайли, 
вземайки ги от палетната станция и впоследствие връщайки на 
нея отработените детайли. Всички стругови машини на РАИС 
могат да се оборудват с цел да изпълняват не само на стругови, 
но и фрезови цикли – посредством т.нар. Life tool и подмяна на 
стандартната револверна глава с vdi или bmt. Редовно обно-
вяваме YouTube канала на РАИС с видео за възможностите на 
новите ни машини и всеки може да види реално какво правят 
тези машини. 
На изложението в София беше показан и 5-осен обработващ 
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център VMC 350, който е специално проектиран за производ-
ството на детайли със сложни повърхнини.  Фрезовата машина 
е снабдена с бърз инструментален магазин, конструирана е с 
оглед удобството при работа - операторът се намира в близост 
до детайла, което улеснява извършването на настройки. 
Сред технологичните възможности на машината са високите 
обороти на шпиндела. Машината се предлага с 12-15-18 хиляди 
оборота в минута на вретеното. Обработваният на такъв 
център детайл може да бъде достигнат от всички страни от 
режещите инструменти. Този вертикален обработващ център 
е в състояние да обработва детайли с размери 520 х 350 mm и 
тегло до 300 kg. В дните на Маштех бяха направени различни 
демонстрации на него, като една от тях беше с Tool presetter 
(измерителна машина за фрезови инструменти)  на фирма 
Elbocontrolli и Tool ID Management system, която се грижи за 
инструменталното стопанство и автоматичното прехвърляне 
на данни от Tool presetter към съответната машина.

Екипът на РАИС направи и демонстрация,  свързана с монито-
ринга на производството. Беше показана работата на Mt-link-i, 
който вече беше внедрен в РАИС. Това е софтуер за наблюдава-
не състоянието на машините, с помощта на който се анализи-
рат различни показатели, в т.ч. натовареност, производител-
ност, време на престой.

На щанда на компанията посетителите се запознаха с гамата 
хоризонтални центри на ОКК – Япония, чийто представител в 
България е фирма РАИС. Беше представен още струг на фирма 
Miyano, мерителна машина и маса на NIKKEN. 

Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
В България има сериозно индустриално производство. За 
съжаление, болшинството предприятия у нас работят като 
поддоставчици на големи компании. Не е лесно и да си 
поддоставчик, някои от фирмите поддържат асортимент от 
хиляда и петстотин продукта за над десет различни клиента. 
Това е много трудно да се обхване технологично, а български-
те компании успяват в тази трудна ситуация. Във всяка една 
индустрия има върхове и спадове. Ние, от наша страна, правим 
всичко възможно да стоим на гребена на технологичната вълна 
на развитие. Новата ни производствена база, която открихме 
през 2018 година, е оборудвана с високотехнологични машини, 
каквито са и произвежданите от нас. Машините ни се предла-
гат дооборудвани с роботи. С навлизането на новите техноло-
гии въведохме и възможността за мониторинг и отдалечена 
поддръжка на машините на база на концепцията Iot (internet of 
things - интернет на нещата). Предлагаме и софтуер за упра-
вление и наблюдение на производствения процес и на самото 
оборудване, както на място, така и от разстояние. Машино-
строителното предприятие предлага цялостни решения по 
индивидуални задания от клиенти, включващи консултация, 
планиране, доставка на машина, оборудване с подходящ 
софтуер, автоматизация и роботизация на производствения 
процес. Всичко това ни нарежда на водещо място в Източна Ев-
ропа в производството на металорежещи машини с ЦПУ. Това 
ще имаме възможност да демонстрираме и на ЕМО. Искам да 
благодаря на организаторите за възможността отново да участ-
ваме на изложението ЕМО. Уверен съм, че и в това му издание 
то ще бъде успешно за нас.


