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Австрийското Търговско Представителство /

Мулти опции и възможности с линията

ежегодното проучване за инвестиционния климат в
9

страната 

MULTI-MASTER24
Изследване на точността при субпериостален

ЦЕРБ СОЛАР са професионалисти

имплант, произведен чрез селективно лазерно

в соларната енергетика
12

разтопяване26
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

„Фесто производство“, „Смарт органик“, „УниКредит
Булбанк“ и „Payhawk“ са носители на Наградата на
германската икономика в България 2021

3DEXPERIENCE22
ТЕХНОЛОГИИ

ADVANTAGE AUSTRIA представи резултатите от

Нашият стандарт е съвършенството!

на производителя на автомобили с платформата

JUNGHEINRICH ТРИСТРАННИ ВИСОКОСТЕЛАЖНИ
14

DELMIA ORTEMS - производствено планиране от най-

ЕЛЕКТРО-ВИСОКОПОВДИГАЧИ
TRI-LATERAL STACKER

ново поколение

16

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Икономика и опазване на околната среда

36

Настъплението на високите технологии в хорека и

Публикация на Германо-Българската индустриално-

ритейл секторите

32

33

Устойчивост, реалности и перспективи в строителния

България

сектор35

01-02/2022

търговска камара (ГБИТК) и фондация „Конрад Аденауер“,

1000 София, пл. Света Неделя № 16, етаж 6, офис 9, Тел.: +359 2 963 3532, Моб.: +359 896 778 070,
Е-мейл: basel@basel.bg, Уебсайт: www.basel.bg

4

ИНТЕРВЮ

Нашите клиенти са наши партньори,
с които се развиваме съвместно
Разговор с г-н Петко Денoв - Търговски и оперативен директор на ЕАЗ ООД, гр. Пeрущица

01-02/2022

Г-н Денов, представете ни накратко историята и
развитието на Вашето предприятие?
Заводът е основан 1967 г. като част от Стопанско
обединение Електроапаратурни заводи. В него са били
включени доста предприятия пръснати из цяла България.
В гр. Перущица е било дислоцирано асемблирането
на готовите изделия, компонентите за които, са били
произвеждани в другите заводи, и навремето са работили
около 800 човека. След 1989 г. заводът се разпада,
извършва се приватизация, и почти всички заводи от
Стопанското обединение биват унищожени и изчезват.
Този завод успява да го спаси г-н Павел Накев с екип от
дългогодишни служители на забода. Те успяват да го
спасят, а впоследствие да го развият. В момента е частна
собственост. През 2018 година се създава нов управленски
екип от млади и мотивирани специалисти и инженери. От
тогава стартира и програма за обновление базирана на
фокус върху – хора, процеси и технологии. Започнахме с
инвестиционният план за предприятието. Инвестирахме
сериозно в инфраструктура. В такава не беше
инвестирано от 60 години, от както е създаден завода.
Под инфраструктура се разбира реновиране на сградите,
монтиране на нови термопанели, климатици, изграждане
на нови складови помещения за готова продукция и за
материали..
- Как си осигурявате работна ръка и как успявате да я
задържите?
Намираме се в зоната на гр. Пловдив, която е гъсто населена
от други компании и конкуренцията за всеки човек е голяма.
Конкуренцията ни за работна ръка с големите международни
компании е голямо предизвикателство. Идеологията ни
е, че заплащането е важен и необходим фактор, но не и
достатъчен. Опитваме се да въведем нова култура на работа, в
която служителите са ядрото на предприятието. Служителите
са ни най-ценния ресурс. За тях изградихме фитнес център,
футболно игрище, тенис на корт, волейбол, зони за почивка.
Реновирахме тоалетните, създадохме места за хранене, така
че, на хората да им е удобно и приятно да работят, да идват
с желание и мотивация на работа. Да се чувстват като важна
част от предприятието. Премахнахме дистанцията между
управленския екип и служителите. Опитваме се да създадем
едно голямо семейство, в което всеки може да разчита на своя
колега, да споделя и да получава подкрепа в професионален
и личен план.
- Колко души работят в завода сега?
В момента сме 110 човека. Преди началото на Пандемията
бяхме 40 души. В началото на 2021 г. бяхме 49, назначили сме
около 60 човека само в рамките на година.
- На какво се дължи необходимостта от назначаване на

Г-н Петко Денов живее в гр. Пловдив и е на 41 години, женен с три деца.
Завършил е механотехникум гр. Пловдив със специалност „Ремонт и
експлоатация на самолети“ след, което в Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“ със специалност „Маркетинг“. Целият му трудов
стаж до сега е преминал в промишлеността. Работил е в различни
компании. Търговски директор в Булармекс-ИК АД - производител на
промишлена и енергeтична арматура за високо налягане. Бил е във
Фирма Ер Ликид България ЕООД световен лидер в производството и
дистрибуцията на технически и медицински газове, където е отговарял
за региона на югоизточна България като регионален мениджър. В ЕАЗ
ООД постъпва, като Търговски и оперативен директор преди четири
години. През 2018 година, в предприятието се създава нов управленски
екип. Привлича го възможността да работи в екип с млади амбициозни
специалисти, което му дава възможност за развитие.
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нови хора? Имате ли ръст през последните години и на
какво се дължи той? Каква е Вашата стратегия?
Пандемията от Ковид 19 през последните 2 години,
значително промени пазарите и накара всички компании
в световен мащаб да преосмислят стратегиите си за
управление. Един от факторите за Европейските компании
беше силната зависимост от Китай. Кризата породена от
пандемията, доведе до забавяне доставки на материали,
суровини и компоненти, което сериозно забави развитието
на европейските компании. Диверсификацията на риска
наложи много европейски компании да прехвърлят голяма
част от доставките си от Китай, към Европа. Така тази криза се
превърна във възможност за много европейски компании,
в това число и на нашата. Имаме бизнес взаимоотношения с
някои от най-големите компании в бранша. С тях влезнахме
в сериозни преговори за значително увеличение на
производството. Много нови за нас компании от Европа
се свързаха с нас, с желание да установим партньорства.
Търсенето се увеличи многократно. Имаме възможност да
умножим многократно бизнесът си.
Въпреки това една от стратегиите ни за управление е да
имаме плавен ръст, планиран и управляем, с минимален
риск и да осигурим високо качество. В тези непредсказуеми
пазарни условия, според нас, всеки непремерен риск с цел да
се вземе максималното от пазарните възможности с големи
инвестиции в необходимите ресурси, е неорганичен ръст,
които в дългосрочен план е високо рисков. Ние сме избрали
постепенно и органично развитие, със собствени инвестиции,
което ни осигурява не максимизиране на пазарния потенциал,
но оптимизиране на нашите възможности да поемем
част от възможностите, но да осигурим високо качество и
предвидимост на бизнеса в дългосрочен план.
- Как успявате да си намерите служители, гр. Перущица не
е толкова голям?
Опитваме се да не се ограничаваме само в рамките на града.
Правим кампании и в близките в региона села и градове.
Предизвикателствата са огромни. Има липса на работна ръка,
не само на специализирана, но и на работници, за които сме
готови да инвестираме в обучение и специализация.

В разговорите си с мои колеги, разбирам, че това не е само
наш проблем но и на пазара на работна ръка в Пловдивска
област като цяло.
- Опишете ни накратко Вашето производство?
Имаме два типа производство. Едното е стругово-автоматно.
Машините, с които разполагаме са стругове и фрези, с
помощта на които, произвеждаме детайли от всякакъв вид
метали по поръчка на клиентите ни, с техен дизайн и техни
чертежи. Всъщност, ние произвеждаме продукти на нашите
клиенти, съобразно техните изисквания. Производството
на тези машини е серийно и за него ни трябват подготвени
специалисти. За това, обучението е малко по-дълго, когато
наемем нов човек. Необходима е техническа грамотност.
Вторият тип е разположено в други участъци, където
всеки може да работи, стига да е сръчен, като заваряване,
сглобяване и др.. За това не са необходими технически
познания, а сръчност и желание.
Произвеждаме и сглобяваме около 40 млн. изделия годишно.
Работим за големи компании, като АББ, Фесто, Шнайдер и др
- Вашите продукти само в заводи в България ли се
използват, или и в заводи на други държави?
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Изнасяме за цяла Европа. За част от тези големи компании
сме глобален доставчик. Около 50% от бизнеса ни е за
износ – вътрешно общностни доставки. Работата ни с големи
компании означава и спазването на международните
стандарти и изисквания. Поддръжката и въвеждането
в производство на международните стандарти изисква
сериозни инвестиции и ресурси. Поддържаме четири ISO
сертификата, сертифицирани от ТЮФ Норд. Европейските ни
партньори изискват от нас да отговаряме на най-високите
стандарти за качество и процеси.
- Предлагате ли на пазара крайно изделие, Ваша
разработка?
Имаме крайно изделие. Предприятието ни е разделено
на две дивизии, както споменах: едната е асемблиране на
детайли, което частично може да включва наши изделия на
стругови детайли, метални части плюс детайли, които ни
възлагат клиентите. В този отдел се произвежда изделието,
което е изцяло наше. Това са въздушните пускатели.
Това е единствената електроапаратура изцяло наше
изделие, с наш дизайн, те са не повече от 10% от нашето
производство. Всички останали изделия са автоматично или
полуавтоматично асемблиране на детайли.
Считано от няколко месеца, търсенето на въздушни
пускатели силно нарастна. Тъй като голяма част от нашите
конкуренти на пазара предлагат основно китайска
електроапаратура и с нарушаване на веригата на доставки

от Китай, за нас се отвори възможност да се възползваме
от пазарния вакуум. Колкото и да е малък делът на нашето
производство, продажбите се увеличиха четири пъти,
спрямо продажбите ни от последните три години.
Пускателят стартира асинхронни електродвигатели. Почти
всяка машина и съоръжение в индустрията има такъв
въздушен пускател.
- Каква е спецификата на вашият бизнес и имате ли
възможност да го аутсорсвате?
Както вече споменах има постоянен натиск към нас да
увеличим производствените си мощности и да поемем
допълнителни поръчки.
Освен съответните процеси, нашите клиенти ни предоставят
и оборудване. Това производство е конфиденциално и това
не позволява някаква част от него да се изнесе на друго
място, т.е. не можем да аутсорсваме част от него.
- Планирате ли разработването и внедряването на
собствено изделие?
Предприятието ни е на повече от 55 години, и през този
период сме придобили опит и експертиза в сферата на
металообработката, изработването на прецизни стругови
и фрезови детайли. За момента фокуса ни е в това, което
имаме конкурентно предимство.
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- Какви мерки за справяне с Корона вируса
предприемате?
Взимаме стриктни противоепидемични мерки, на портала
се проверява температурата на всеки служител, спазва се
дистанция, спазваме предписани конкретни мерки, което
се следи от мениджърите на отделите. В момента имаме
само четирима болни от Корона вирус, което е относително
добре.
Като работодател, за мен е изгодно всички да са
ваксинирани, но като човек, не мога да наложа на никой да
се ваксинира, тъй като не мога да поема такава отговорност.
Според мен трябва да се направи всичко възможно хората
да боледуват по-малко или изобщо да не се разболяват.
За съжаление, хората в нашият регион са с антиваксърски
настроения. Взели сме всички предпазни мерки за да
опазим хората от заразяване. За съжаление извън завода
не можем да ги контролираме. Надяваме се да няма масово
заразяване, защото ако се разболеят повече от 10 души няма
да можем да си изпълним договорите в срок. Дано скоро да
отмине тази Пандемия.
Едно от основните предизвикателства е „ временната“
законова уредба първите 3 дни болнични да се заплащат
от работодателя. Казвам „временна“, защото тази мярка
беше въведена преди години като временна за справянето
с поредната криза, така си и остана. Всеки месец като
работодател ние превеждаме здравните осигуровки
на всеки служител и отделно първите 3 дена болнични.
Болничните ние просто ги констатираме, не можем да
контролираме личите лекари или да правим проверки, това
е в правомощията на Министерството на Здравеопазването.
При положение, че тези средства се изплашат от
работодателите, интереса на Министерството на
Здравеопазването за контрол на първите 3 дена болничен
е нулев. Годишно допълнителните ни разходи за първите 3
дена болничен е около 8% от фонд работна заплата, което е
изключително висок процент.
- Как виждате Вашата социална отговорност?
Като ръководен екип на голямо предприятие за региона
( ние в региона сме най-голямото ) носим и социална
отговорност. Това означава, че искаме все повече хора
да намират своя поминък, да имаме своя принос към
обществото, в което живеем, да подпомагаме социалната
дейност на общината, в която живеем. Все повече
безработни да си намират работа в нашия град, за да не

им се налага да пътуват до Пловдив или София. Нашата
визия е това предприятие да се развива, не само да се
модернизира ( автоматизация и дигитализация), но и с
човешки ресурс.
Да станем значим фактор и да помагаме на хората. Парите
са само средство, те не бива да са цел. Те са средство да
осъществим нашата визия и стратегия за развитие и за да
сме ценен партньор в обществото.
- Как виждате бъдещето на завода?
Бъдещето трябва да са мечти. Ако са лесно достижими
няма да са мечти. Ние в момента, както споменах
продължаваме да се развиваме. В дългосрочен план
ще продължаваме да инвестираме. Имаме ясна визия
за бъдещето. Стараем се да дигитализираме нашето
производство. Старите автомати, с които разполагаме,
трябва да се подменят или да се дигитализират. Това е
свързано не само със самите машини като технология, а и
с тяхната поддръжка, която е много сложна. Необходими
са специалисти, а такива се намират трудно. Нашите
университети, за съжаление, не подготвят необходимите на
индустрията кадри и по специално за стругова и автоматна
обработка. Липсват чисто инженерните кадри, които са
необходими за производството. Образователната програма
не е свързана с нуждите на бизнеса.
Възнамеряваме да инвестираме в дигитализацията
на производството и автоматизация и оптимизация на
процесите. В този ред на мисли, ние разчитаме и на ЕС
програмите, които ни позволяват с бързи темпове да
достигнем нивата на производителност на предприятията
в ЕС.
Поради липсата на хора, ние трябва с по-малко персонал да
произвеждаме повече. Това може да се получи само чрез
дигитализация и автоматизация на производството.
Надявам се да успеем да привлечем все повече хора и да се
оборудваме с нови и високотехнологични производствени
мощности. Да можем да произвеждаме детайли с висока
добавена стойност, за да сме конкурентни на световните
пазари.
Да имаме тази експертиза, да трупаме опит и инвестициите
които правим, да са в правилната посока. Съобразяваме ги
с нашите клиенти, комуникираме с тях, следим насоките, в
които те искат да се развиват и на тази база чертаем нашето
бъдещо развитие. Следваме нашите клиенти, защото
работим с такива, които определят пазарните тенденции
Ние нямаме клиенти, ние имаме партньори, с които
се развиваме съвместно. Ние сме заедно от процеса
на проектиране на изделието до неговото серийно
производство, и до представянето му на пазара. Това
е път на развитие, а не изпълнение на отделна поръчка.
Клиентите оценяват това и сме имали много случаи нашите
инженери от R&D отдела да са част от проектантското звено
на нашите клиенти и да помагат с опита си за оптимизацията
на продуктите. Нашите инженери освен, че са добре
подготвени теоретически, имат и опит в производството,
познават технологиите, проблемите и начините за тяхното
решаване. Тази информация и обратната връзка, която нашите
партньори получават от нас се оценява изключително високо.
https://eaz-bg.com
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Aвстрийски проект
„Дуално обучение в България“

01-02/2022

„Дуално обучение в България“ е австрийският проект чрез който Стопанска камара
Австрия/AdvantageAustria се опитва да подпомага австрийските и други компании в България
за разрешаване проблема с липсата на кадри и на квалифицирани такива.
Дуалното обучение е както традиционно, така и супер
модерно образование в Австрия. По тази система се
обучават ученици в партньорство с професионална гимназия
като теорията се изучава в училището, а във фирмата
се осъществява обучението в реална работна среда по
професия. Компаниите възприемат обучението по дуалната
система като инвестиция в бъдещето. Така те си подсигуряват
квалифицирани служители по най-добрия възможен начин,
защото по време на обучението обучаемият вече може да
създава качествен продукт или услуга. Чрез желанието си
да обучават ученици фирмите поемат социална отговорност
– като предоставят работни места за обучение, те спомагат
за намаляване на младежката безработица и осигуряват
квалифицирани служители за индустрията. Завършващите
дуална форма на обучение не са длъжни да станат служители
на обучаващата компания – те могат да стартират своята
професионална кариера във всяка една фирма. Всички
предприятия, които се ангажират с обучение по дуална
система допринасят за общото благо на конкретния бранш и
на икономиката.
Дуалното обучение във фирмата протича под формата на
реален работен процес. В края на обучението ученикът
успява да усвои всякакви знания и компетентности, свързани
с конкретната професия и може веднага да започне работа
като квалифициран професионалист.
Силните страни при дуалната форма на обучение са:
 рактиката се изучава чрез практика.
•П
•У
 чи се в реална работна среда при използване на наймодерните технологии.
 обива се опит при разработване на продуктови и/или
•Д
процесни иновации.
•У
 свояват се „меки умения“ като например начин на
комуникация в работна среда и други.
•С
 пособност за самостоятелна работа веднага след
приключване на обучението.
•У
 ченикът получава възнаграждение по време на
обучението.
30 % от висшия мениджмънт в Австрия завършват дуална
система на обучение, а около 30 % от обучавалите се по
дуална форма стартират собствен бизнес.
Австрия се счита за една от водещите страни в света, в които
дуалната форма на обучение е отлично развита и е пример за
подражание.
Австрийският проект „Даулно обучение в България“ стартира
2014 г.
Промените в Закона за предучилищното и училищното
образование и приемането на Наредба № 1 за условията
и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална

система на обучение) направиха възможно сформирането на
първите паралелки по дуална форма от учебна 2015/2016 г.
Австрийският проект стартира пилотно в градовете София,
Габрово и Ямбол със специалности: „търговия“, „мехатроника“
и „машини и системи с ЦПУ“.
Към настоящия момент по австрийски проект се обучават
ученици по следните професии:
1. „Икономист“, специалност „Търговия“
2. „Мехатроника“
3. „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“
4. „Спедитор-логистик“
5. „Електротехник“
6. „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“,
специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски
изделия“
7. „Техник-технолог в ХВП“, специалност „Производство на
месо, месни продукти и риба“
8. „Машинен техник“, специалност „Машини и системи за
заваряване“
9. „Топлотехник“
10. „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични
продукти и битова химия“
Стопанска камара Австрия/ADVANTAGEAUSTRIA подпомага
над 30 училища в България при осъществяване на дуално
обучение. Общият брой на учениците по дуална форма
в австрийския проект „Дуално обучение в България“ в
различните випуски надвишава 900.
За учебна 2022/2023 г. по австрийски проект са заявени нови
283 ученици като предлаганите професии се разширяват
с две нови: „техник на компютърни системи“ и „оператор в
производството на облекло“.
За повече информация:
София Дамянова, Мениджър проект „Дуално обучение“
AVSTRIJSKO POSOLSTVO - TARGOVSKI OTDEL
ul. Zar Samuil 35
P.O. Box 957
BG-1000 Sofia
Bulgarien
T +359 2 452 29 72, 452 29 60
M +359 888 725 700
sofia@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/bg
Follow us on Twitter
Advantage Austria in Bulgaria
ADVANTAGE AUSTRIA.ORG
Follow us on our local Homepage.
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Австрийското Търговско
Представителство / ADVANTAGE
AUSTRIA представи резултатите
от ежегодното проучване за
инвестиционния климат в страната
70% от австрийските компании в България оценяват квалификацията на кадрите като найголямото предизвикателство на пазара у нас
На бизнес форум в присъствието на медии, бизнес
организации и представители на компании, Advantage
Austria/Австрийско търговско представителство
огласи резултатите от своята традиционна годишна
анкета сред австрийския бизнес в България, която
оценява инвестиционния климат у нас. Проучването е
проведено с участието на 68 компании в края на 2021 г.
В срещата се включиха министърът на иновациите и
растежа Даниел Лорер, председателят на Българската
търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Н.
Пр. Андреа Вике, Посланик на Австрия у нас.
Данните бяха представени от г-н Филип Купфер,
търговски съветник в Посолството на Австрия.
„Въпреки предизвикателните за бизнеса обстоятелства,
свързани с пандемията и с ръста на цените на
енергоносителите, представителите на австрийския
бизнес в България все пак запазват оптимизъм по
отношение на развитието на цялостния бизнес
климат в страната“, посочи той. „Налице е известна
предпазливост по отношение на инвестиционните
им планове, но от друга страна компаниите търсят да
наемат нови служители.“
По време на събитието презентации направиха Ясен
Георгиев, изп. директор на Института за икономическа
политика, Александър Сипек, управител на EVN
България, и Мария Пищалова, управляващ партньор на
ВИФИ България.
Гласът на анализаторите:
Ясен Георгиев сподели : „Въпреки несигурността
пред цялостното икономическото развитие,
свързана с продължаващото разпространение на
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коронавируса и мерките за неговото ограничаване, в
макроикономическите прогнози доминира консенсус,
че през 2022 г. българската икономика ще успее да
надмине предкризисните равнища."
Данните:
С оглед на общата регулаторна рамка, която е от
решаващо значение за бизнес климата, 66% от
участвалите в проучването австрийски компании
очакват повече усилия в борбата с корупцията и
престъпността, което потвърждава резултатите от
минали години. За 60% от респондентите особено важно
е в страната да се провежда предвидима икономическа
политика.
По отношение на своите обороти над 50% от
австрийските компании очакват увеличение, а делът
на онези, които предвиждат намаление, спада от 17%
през 2021 г. на 15% за настоящата година. Според
проучването 30% от анкетираните фирми очакват
да наемат нови служители, а делът на песимистите в
този раздел намалява от 10 на 7%. По-предпазливи
са австрийските компании в своите инвестиционни
планове, като 25% очакват подобрение през идните
месеци.
Сред важните предизвикателства на пазара 70% от
австрийските фирми посочват на първо място липсата
на квалифицирана работна ръка. Advantage Austria
работи активно за преодоляване на недостига на кадри,
като подкрепя заедно с австрийските фирми в страната
въвеждането на дуално обучение. Това е доказала се
концепция за намаляване на младежката безработица,
която осигурява квалифицирана работна ръка на
фирмите.

01-02/2022

Необходимостта и търсенето за обучения
„Като представител на най-големия обучителен институт
в Европа ВИФИ- част от Австрийската стопанска камара,
обучителната организация ВИФИ България прилага
най- успешния модел за обучение на Бизнеса- този,
в който Бизнесът поръчва обучения „От практиката
за практиката!“. Сред най-търсените обучителни
теми и с тенденция за поддържане на нивото на
квалификация и подкрепа на служителите в последните
предизвикателни две години според ВИФИ България
значително се открояват темите за личностно развитие
и дигитални умения, за сметка на сертификационните
програми за професионално развитие.“, сподели Мария
Пищалова управляващ партньор на ВИФИ България.

най-голям чуждестранен инвеститор в България. Сред
австрийските фирми са A1, ЕVN, OMV, Vienna Insurance
Group - Bulstrad, Uniqa, Mondi, Kronospan, Palfinger,
Wienerberger, Sportalm и Baumit. Австрийските компании
са не само сред най-големите, но и сред най- стабилните
работодатели в страната.
България е в топ 30 сред външнотърговските партньори
на Австрия, в класацията на България Австрия заема 13–
то място при износа и 12-то място при вноса. За 2020г.
външнотърговският обем между страните възлиза на 2,3
млрд. евро, като от тях делът на търговията със стоки е
1,3 млрд. евро (от гледна точка на обема България е поважен пазар на стоки за Австрия, отколкото например
Сърбия и Гърция или страните от БРИКС - Бразилия
и Южна Африка), а с услуги – 1 млрд. евро. От 2016г.
България има положително търговско салдо с Австрия,
което основно се дължи на динамичния български
сектор „Услуги“. За първите десет месеца на 2021г.
данните за външната търговия на стоки се развиват
много динамично:
внос на стоки в България от Австрия: 685 млн. евро (+
8,1%) износ на стоки от България за Австрия: 588 млн.
евро (+38,6%)
Търговията с услуги Януари-Септември 2021г.:
внос на услуги в България от Австрия: 204 млн. евро (+
11,5%) износ на услуги от България за Австрия: 526 млн.
евро (+ 16,9%)
За Advantage Austria
ADVANTAGE AUSTRIA с нейната мрежа от около 100
офиса в над 70 страни предлага на австрийските
компании и техните международни бизнес партньори
всеобхватна палитра от услуги. По своята същност
ADVANTAGE AUSTRIA в София представлява Стопанска
камара на Австрия и съществува в България от около
60 години. Основната задача на бюрото е да съдейства
за постоянното подобряване и разширяване на бизнес
отношенията между Австрия и България. За тази
цел се провеждат пазарни проучвания в различни
сфери, осъществяват се контакти между австрийски и
български фирми, организират се участия в панаири и
изложения и се провеждат редица други мероприятия.
За повече информация:
Петя Галинова
ADVANTAGE AUSTRIA

БЕЛЕЖКИ ДО РЕДАКТОРИТЕ :

Е sofia@advantageaustria.org

С ниво на инвестициите от 4,6 млрд. евро (според данни
на Българската национална банка) Австрия е вторият

T +359 2 452 29 65
M +359 888 28 43 48
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ЦЕРБ СОЛАР са професионалисти
в соларната енергетика
Нашият стандарт е съвършенството!

Компанията ЦЕРБ СОЛАР, която е член на Българската
асоциация на електротехниката и електрониката
(БАСЕЛ). предлага комплексни инженерингови решения
за изграждане на фотоволтаични централи.
• Развитие и управление на проекта – изготвяне на
финансови и технически модели, съдействие с нужната
документация, управление на проекта;
• Проектиране – изговяне на идеен и работен проект;
• Оборудване на склад – постоянни складови наличности
на панели, както и на пълната гама оборудване
необходима за изграждане на централи;
• Монтаж - покривни и наземни конструкции за малки и
големи централи;
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• Присъединяване – съдействие при подготовка на
всички административни документи необходими
за процедурата на присъединяване към
електроразпределителните дружества;
• Гаранционно и извънгаранционно обслужване;
Компанията предлага фотоволтаичното оборудване на
доказани на пазара производители като Canadian Solar,
ZNShine, Suntech, JA Solar, SAJ, Sungrow, Huawei и други.
Постоянна складова наличност както на панели и
инвертори, така и на нужното оборудване за тяхното

свързване и изграждане на конструкция.
ЦЕРБ СОЛАР е официален представител и сервизен
център на инверторите SAJ и SUNGROW. Предлага пълна
гама оборудване – монофазни и трифазни мрежови
инвертори, хибридни инвертори.
За допълнителна информация и въпроси може:
• да посетите сайта на компанията www.cerbsolar.bg
• да изпратите запитване през контактната форма
https://cerbsolar.bg/contacts/
• или да се обадите на телефон
+ 359 89 336 9253

ВАЛИДНА ДО
КРАЯ НА МЕСЕЦ
МАЙ 2022

KBULL 5 M
Автоматика за
плъзгащи врати
портал до 500 кг.
вкл. 4 м рейки
1 бр. дистанционно

KIT JIM
Автоматика за
секционни врати
с височина до 2,50 м.
вкл. приемник и
1 бр. дистанционно

в.
5 лС

64без ДД

лв.
37бе0з ДДС

KIT BOB
Автоматика за
двукрили врати
размер на крилото
до 2,10 м. и тегло до 350 кг. , вкл.
приемник и 1 бр. дистанционно

LADY 4
бариера - бърза
греда до 4,2 м.
вкл. приемник и
1 бр. дистанционно

лвС .
5
0
8 з ДД
бе

лв.
6
9
15 ДДС
без

Промоцията е валидна до изчерпване на количествата
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„Фесто производство“, „Смарт органик“,
„УниКредит Булбанк“ и „Payhawk“ са носители
на Наградата на германската икономика в
България 2021
На 25-ти януари 2022 г. за осемнадесети път ГерманоБългарската индустриално-търговска камара (ГБИТК) награди
компании, допринесли за развитието на българо-германските
икономически отношения през последната година.
Наградата на германската икономика в България за 2021 г. беше
присъдена в четири категории - „Голямо предприятие“, „Малко
и средно предприятие“, „Социален ангажимент“ и „Стартиращо
предприятие“. Общо 19 бяха номинираните компании.
Членството в ГБИТК не беше условие за участие. Компетентно
жури с представители от германо-българските икономически
и обществени среди определи победители във всяка една
категория. Модератори на събитието бяха Доника Ризова и
Надя Станчева.
Събитието откри д-р Митко Василев, главен управител на
ГБИТК. Той сподели радостта си от възможността събитието
да се проведе на живо и подчерта, че тази вечер е посветена
на успешните истории на българския и германския бизнес
въпреки сериозните предизвикателства, пред които COVID-19
постави икономиките по целия свят.
„В резултат от пандемията с коронавируса световната
икономика продължава да бъде изправена пред сериозни
предизвикателства, работната среда се измени рязко, поради
което и германският, и българският бизнес функционират
спрямо условията на новата реалност. Дигитализация,
повишаване на ефективността и новите хибридни формати
са шансовете, които ни носи тази пандемия и върху които
трябва да се съсредоточим“, каза Тим Курт, президент на
ГБИТК. Той допълни, че Германия запазва мястото си на водещ
търговски партньор за България и отбеляза, че налице е бил
инвеститорски интерес и са се осъществили някои големи
инвестиции.
Официален гост на събитието бе министърът на иновациите
и растежа Даниел Лорер. Той се ангажира, че новото
правителсвто ще донесе на България ред, законност и правила.
„Германия е най-големият търговски партньор на България и
ние искрено желаем това партньорство да става все по-голямо“,
каза още министър Лорер.
Н. Пр. Кристоф Айххорн, посланик на Федерална република
Германия в София, поздрави всички гости и посочи, че именно
реда и върховенството на закона са важни теми, както за
немския бизнес в Германия и България, така и за всички в ЕС.
Кристоф Де Мил, изпълнителен директор – Финанси на ОББ АД
и иновационен лидер на KBC Груп в България, в качеството си
на генерален партньор на събитието поздрави всички гости.
Сред гостите на церемонията бе и министърът на туризма
Христо Проданов.
В категория „Голямо предприятие“ за победител бе отличена
фирма „Фесто производство“. Георги Атанасов, изпълнителен
директор на компанията, получи лично наградата. Наградата бе

връчена от министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер
и Тим Курт, президент на ГБИТК.
Второ място в категорията взе Ottobock Manufacturing Bulgaria,
а на трето място бе класиран Bosch Bulgaria.
Победителят в категория „Малко и средно предприятие“ е
„Смарт Органик като наградата прие Яни Драгов, изпълнителен
директор на Смарт Органик. Кристоф де Мил, изпълнителен
директор – Финанси на ОББ АД и иновационен лидер на KBC
Груп в България, и Бойко Таков, изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия, връчиха наградата.
В категория „Социален ангажимент“ призът отиде при
УниКредит Булбанк.
Наградата, приета от Цветанка Минчева, главен изпълнителен
директор на УниКредит Булбанк,
бе връчена от Н. Пр. Кристоф Айххорн, посланик на Федерална
Република Германия в България, и д-р Мая Найденова,
вицепрезидент на ГБИТК.
За трета поредна година бе връчена награда в категория
„Стартиращо предприятие“, акцентираща върху развитието на
стартъп компании в България и тяхната иновативна дейност.
Наградата на германската икономика за 2021 г. получи Payhawk,
представена от Христо Борисов, управител на Payhawk. Тя бе
връчена от министъра на туризма Христо Проданов и Митко
Василев, главен управител на ГБИТК.
По традиция ГБИТК връчи и почетни грамоти за ползотворно,
взаимоизгодно и успешно сътрудничество с ГБИТК през
изминалата 2021 г. на Димитър Николов, кмет на община
Бургас, на Стефан Йонков, ръководител на службата по
търговско-икономически въпроси към Генералното консулство
на Република България в Мюнхен и на Торстен Гайслер,
ръководител на бюрото на Фондация Конрад Аденауер в
България. Александър Миланов, управител на БМВ България
и член на УС на ГБИТК, и г-жа Милена Драгийска-Денчева,
изпълнителен директор на Лидл България и също член на УС на
ГБИТК, връчиха почетните грамоти и плакети.
Връчена бе и почетна грамота посмъртно на д-р Любов
Попова, дългогодишен председател на специализираната
комисия „Обучение и квалификация“ към ГБИТК от създаването
и в продължение на 15 години. Грамотата връчи д-р Митко
Василев, главен управител на ГБИТК, на г-жа Боряна
Страхилова.
Главен партньор на събитието бе ОББ АД. Нухелт АД и
Главбoлгарстрой подкрепиха събитието като златни спонсори,
а Диджитъл Технолъджи Сентър Комерцбанк клон София и
Шенкер ЕООД бяха съответно сребърен и бронзов спонсор.
Медийни партньори на събитието бяха Българска телеграфна
агенция (БТА), Economy.bg и Money.bg.

Качество Прецизност Контрол

Нишка за 3D принтери на
германската фирма ХЕРЦ
Многообразие от материали: PLA и PLA-HT, ABS,
PETG, PMMA, ASA, PA-6.66, PC, РС/РВТ, TPS, HIPS, PVA
Диаметри: 1,75 мм и 2,90 мм (2,85 мм)
Богата палитра: бял, черен, сребрист, син,
зелен, нато зелен, червен сигнален и черешов,
оранж, кафяв, жълт, прозрачен, цветни прозрачни,
цветни металик, както и всеки друг цвят по
Ваша заявка!
Специални: фосфоресциращ жълт и син; термопроменлив червено/бяло
Доставка: Нето 1 кг* / 3 кг / 10 кг / 25 кг върху
пластмасова ролка (*в картонена опаковка)

Херц-България ООД
Бул. Асен Йорданов № 10, 1592 София
Tel. +359 2 9790351, +359 2 9790793
Mobile: +359 888 709711, +359 886 418441
mail: office@herz-bulgaria.bg; www.herz-bulgaria.bg
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DELMIA ORTEMS производствено
планиране от най-ново
поколение
DELMIA ORTEMS
AGILE PLANNING AND SCHEDULING
DELMIA Ortems допълва решенията DELMIA Digital
Manufacturing и DELMIA Apriso, като осигурява
оптимизация, планиране и създаване на график.
DELMIA Ortems добавя възможността за базирана на
ограничения оптимизация на ресурсите с ограничен
капацитет и синхронизиране на производствените
потоци – от суровини до готови продукти. Резултатът
е цялостна цифрова приемственост с възможност
за вземане на решения, задвижвана от изкуствен
интелект.
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Планиране на производството
Част от портфолиото на DELMIA, DELMIA
Ortems Manufacturing Planner позволява бързо
идентифициране на производствени затруднения,
бързи модификации на графика и симулации
на това какво ще стане. Manufacturing Planner
подобрява процесите на планирането на продажбите
и операциите и главния производствен график
за производителите. Това е основен инструмент
за съвместна работа, който интегрира процеси
и идентифицира всички свързани с ресурсите и
производството ограничения за компании, които
управляват сложни или дълги производствени
цикли.

DELMIA Ortems Manufacturing Planner
STRATEGIC AND TACTICAL PLANNING
Лесни промени в графика
DELMIA Ortems Manufacturing Planner интегрира
всички ограничения, свързани с ресурси и
продукти, и подобрява процесите на дългосрочно и
средносрочно планиране на производителите, като
предлага промени в главния производствен график.
Докато (Планиране на материалните запаси) MRP
генерира неограничени изисквания за капацитет,
производственият плановик ще съпостави
натоварването на изработваната поръчка WorkOrder (WO) с капацитет и срокове, за да предложи
планиране на оптималните възможности. Решението
предоставя визия за анализ на натоварването, за да
идентифицира незабавно производствените тесни
места във всички първични и вторични ресурси.
Богатите интерактивни инструменти на
Manufacturing Planner позволяват модификации на
графика и симулации на това какво ще стане, така
че производителите да могат бързо да реагират
на непредвидени производствени обстоятелства,
проблеми с капацитета и промени в търсенето
на клиентите чрез вътрешни ресурси и ресурси
на подизпълнители. Неговият конфигурируем
двигател за изравняване на натоварването открива
претоварвания на капацитета, когато се появят.
Основни инструменти за съвместна работа
Функциите за съвместна работа на Manufacturing
Planner позволяват на участниците във веригата
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за доставки да останат ангажирани въз основа на
тяхното ниво на отговорност. Данните за планиране
и KPI могат да се споделят в цялата организация с
партньори, клиенти, подизпълнители и доставчици.
Иновативният и удобен за потребителя дизайн
на Manufacturing Planner помага на екипите
да предвиждат и контролират колебанията на
натоварването.
Разширено планиране и създаване на график
Разширените решения за планиране и създаване
на график на DELMIA Ortems Advanced Planning
and Scheduling успешно допълват традиционните
ERP системи и SCM системи за управление. Те
добавят възможноста на базираната на ограничения
оптимизация на ресурсите с ограничен капацитет и
синхронизиране на производствените потоци – от
суровини до готови продукти.

17

максимално оборудването и производствения
капацитет с ограничения на производствения поток.
Планиране на производството
DELMIA Ortems Production Scheduler предлага
подробно планиране и интегрирано управление
на свързаните с продукти и процеси ограничения
в множество ресурси като машини, инструменти
и оператори. Част от портфолиото на DELMIA,
Production Scheduler генерира възможности за
краткосрочна оптимизация за направени по поръчка
или базирани на инвентар производствени потоци,
което води до по-добри производствени цикли и
бързи отговори на непредвидени ситуации.
DELMIA Ortems Synchronized Requirements Planner
INVENTORY AND CAPACITY PLANNING

Основни предимства на производствения
плановик:
• Спазвате сроковете на клиента и подобрявате
обслужването на клиентите
• Предвиждате и контролирате колебанията на
натоварването
• Синхронизирате производството между
производствените зони
• Предвиждате и контролирате колебанията на
натоварването
• Намалявате оборудването и времето за цикъл
• Повторно синхронизирате поточните линии в
случай на непредвидени ситуации
• Лесно се интегрирате в други системи за планиране
на корпоративните ресурси (ERP).
• Намалявате времето за планиране с ограничен
капацитет
• Планирате извънредните ситуации за
минимизиране на производствените престои
Синхронизиране нуждата от материали
DELMIA Ortems Synchronized Requirements Planner
предоставя система за синхронизиране на потока
на материалите и капацитета, за да позволи
доставката им точно навреме (интегриране на
търсенето и производството във всички нива на
спецификацията). Synchronized Resource Planner
помага да се координират поръчките за покупка
и работа, създава временна проследимост и
прогнозни поръчки за комплектоване на материали,
позволявайки на производителите да натоварят

Организирайте своя капацитет и поток на
материалните запаси
DELMIA Ortems Synchronized Requirements Planner
предоставя системата за синхронизиране на потока
на материалите и капацитета, която дава възможност
това да става в точното време (JIT) и интеграция на
производството на всички нива на спецификациите
(BOM). Това помага за оптимизиране на използването
на оборудването и производствения капацитет.
Синхронизирайте покупките и поръчките, за да
избегнете липсващи части
Използвайки подхода на многостепенна
спецификация, Synchronized Requirements Planner
ускорява поточните линии, като синхронизира както
поръчките за покупка, така и производствените
поръчки, като се започне от суровини, полуготови
и готови продукти – поставяйки ограничения,
свързани с оборудването и наличните суровини в
графика.
Създайте временна проследяемост
Synchronized Requirements Planner създава
свързващи връзки между производствени поръчки
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за полуготови и готови продукти, като работи с
DELMIA Ortems Production Scheduler и DELMIA
Ortems Manufacturing Planner за балансиране на
натоварването и ускоряване на поточните линии.
Разширено планиране и създаване на график
Разширените решения за планиране и създаване
на график на DELMIA Ortems успешно допълват
традиционните ERP системи и SCM системи за
управление. Те добавят добавят на базираната на
ограничения оптимизация на ресурсите с ограничен
капацитет и синхронизиране на производствените
потоци – от суровини до готови продукти.

DELMIA Ortems Production Scheduler използва
своя конфигурируем механизъм за оптимизация и
основни критерии, за да подобри производствените
последователности и изпращането на различните
ресурси, което позволява на потребителите да
намалят времето за смяна, инвентаризацията на
суровините и незавършената работа.
Работете съвместно, предвиждайте и
контролирайте

• Анализиране въздействието в производството

DELMIA Ortems Production Scheduler увеличава
гъвкавостта чрез подобрен контрол по време на
колебания в производството и промени в търсенето.
Функциите за съвместна работа позволяват на
участниците във веригата за доставки да останат
ангажирани въз основа на тяхното ниво на
отговорност. Иновативният и удобен за потребителя
дизайн на Production Scheduler помага на екипите
да предвиждат и контролират колебанията в
натоварването.

• Динамична проследяемост между клиента и
доставчика

Разширено планиране и създаване на график

Ключови предимства на синхронизирания
плановик на изисквания:
• Намаляване на буферните складови наличности
• Многостепенна синхронизация на спецификацията
• Изчисляване изискванията за ограничен капацитет

• Подобряване обслужването на клиентите и
надеждността на времето за изпълнение
• Синхронизиране на материали и изделия
DELMIA ORTEMS PRODUCTION SCHEDULER
SCHEDULING FOR AGILE MANUFACTURING

Разширените решения за планиране и създаване
на график на DELMIA Ortems успешно допълват
традиционните ERP системи и SCM системи за
управление. Те добавят възможността на базираната
на ограничения оптимизация на ресурсите
с ограничен капацитет и синхронизиране на
производствените потоци – от суровини до готови
продукти.
Основни предимства на производствения
плановик:
• Намаляване времето за цикъл и WIP
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Подробно създаване на график и интегрирано
управление
DELMIA Ortems Production Scheduler предлага
подробен график и интегрирано управление на
свързаните с продукти и процеси ограничения
в множество ресурси като машини, инструменти
и оператори. Част от портфолиото на DELMIA,
Production Scheduler предоставя възможности
за краткосрочна оптимизация за направени по
поръчка или базирани на складови наличности
производствени потоци за производителите.

• Подобряване обслужването на клиентите и
надеждността на времето за изпълнение
• Прост и интуитивен потребителски интерфейс
• Създаване на графици по-бързо
• Лесно интегриране в ERP система
• Подобряване гъвкавостта дори при неочаквани
събития на пазара
https://www.haycad-infotech.bg
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Wattpark, Geoflex и Vianova
печелят "Mobility 4.0 Challenge" на
Software République
• Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics и Thales, членове
на Software République, финализираха първото си отворено предизвикателство
за иновации на 16 декември
• От 150 заявления и 10 финалисти, 3-те печеливши стартиращи фирми в
състезанието са: Wattpark, Geoflex и Vianova
• Тримата победители са поканени да се присъединят към инкубатора Software
République, за да ускорят своите иновативни проекти

01-02/2022

Париж, 16 декември 2021 г. – Трите стартиращи
компании Wattpark, Geoflex и Vianova спечелиха
първото издание на “Mobility 4.0 Challenge”
организирано от Software République, нова
европейска екосистема за иновации в интелигентната
мобилност. Победителите получиха своите трофеи от
членовете на журито на шестте компании-основатели
с участието на Седрик О, френски държавен министър
за цифровите технологии.
На 6 септември членовете на Software République
стартираха “Mobility 4.0 Challenge” мотивирани от обща
цел: да мобилизират стартиращата екосистема около
иновациите за устойчива мобилност.
След като получиха повече от 150 проекта, 10
финалисти бяха избрани от журито на Software
République. Предоставяйки им достъп до необходимите
данни за техните проекти и възползвайки се от опита на
шестте компании-основатели, 10-те финалисти успяха
да разработят своите иновативни концепции по време
на фазата на прототипиране, която приключи в началото
на декември.
След обсъждане от журито бяха наградени три
печеливши стартиращи фирми. Wattpark, Geoflex
и Vianova бяха поканени да се присъединят към
инкубатора Software République от 1 февруари 2022
г., за да осъществят своя проект с подкрепата, опита и
ресурсите на Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault
Group, STMicroelectronics и Thales.
Трите печеливши стартиращи фирми от изданието
за 2021 г. на „Mobility 4.0 Challenge“ са:

изживяването от шофирането на електрическо или
хибридно превозно средство без проблемно.
• 2-ра награда: GEOFLEX
Geoflex е оператор на услуги, подобряващ GPS/
GNSS приложенията за постигане на сигурно и точно
позициониране до 4 сантиметра на сушата, в морето
и във въздуха. Geoflex предоставя универсална
хипергеолокация за влакове, автомобили, кораби,
дронове и смартфони, както и за доставка на последната
миля в интелигентни градове.
• 3-та награда: VIANOVA

• 1-ва награда: WATTPARK
Wattpark е „ Airbnb© на зарядните устройства“. Той
позволява на собствениците на зарядни станции да го
споделят и отдават под наем. Той помага на шофьорите
да намерят станция за зареждане, да се свържат с
нея и лесно да плащат, като по този начин правят

Vianova предлага да се изгради алгоритъм за пътна
безопасност, който да е от полза както за градовете,
така и за шофьорите, за да идентифицират и да бъдат
информирани в реално време за опасни инциденти
по пътищата или високи рискове от инциденти в
определени райони.
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Членовете на журито номинираха и три специални
проекта: Parcoor, Pasqal and Search Mobility.
Журито се състои от представители на шестте членa на
Software République:
• Софи Пруст, EVP Group главен технологичен директор,
Atos Group
• Лорънс Монтанари, вицепрезидент по транспортна и
мобилна индустрия, Dassault Systèmes
• Фредерик Вашер, ръководител на лабораторията за
иновации 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes
• Жан-Марк Лафон, директор портфолио на IoT, Orange
Innovation
• Люк Джулия, главен научен директор, Renault Group
• Софи Шмидлин, вицепрезидент по научни
изследвания
• Frédérique Le Grevès, изпълнителен вицепрезидент,
France Public Affairs, STMicroelectronics и президент
и главен изпълнителен директор, STMicroelectronics
Франция
• Стефан Ройер, главен директор по данни на групата,
Thales
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За допълнителна информация относно Mobility 4.0
Challenge: https://www.challenge-software-republique.
com/ и свързани видеоклипове в Software République’s
YouTube channel.
Относно Dassault Systèmes
Компанията Dassault Systèmes, чрез приложението
3DEXPERIENCE, е катализатор за човешкия прогрес.
Тя предоставя на бизнеса и хората виртуални среди
за сътрудничество, за да реализират устойчиви
иновации. Създавайки „виртуални двойни
преживявания“ в реалния свят с платформа и
приложения 3DEXPERIENCE, клиентите преминават
границите между иновациите, ученето и
производството.
20 000 служители на Dassault Systèmes носят
принадена стойност на повече от 290 000 клиенти от
всякакъв калибър, във всички индустрии, в повече от
140 страни.
За повече информация посетете https://www.3ds.com

NAAREA избира платформата 3DEXPERIENCE,
за да разработи виртуалния близнак на своя
изключително малък модулен реактор
„Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.
PA) обяви, че новосъздадената френска компания
NAAREA ще използва платформата 3DEXPERIENCE
на Dassault Systèmes в облака, за да проектира
виртуално своето решение, изключително малък
устойчив модулен ядрен реактор XSMR. XSMR,
който е ултракомпактен и чист енергиен източник,
който използва гориво от съществуващи резерви от
промишлени отпадъци, без да консумира природни
ресурси. Съобщението беше направено на Световното
ядрено изложение в Париж.
NAAREA ще използва платформата 3DEXPERIENCE,
за да създаде виртуален близнак на XSMR. В тази
унифицирана виртуална среда NAAREA може да си
сътрудничи, за да проектира системата на реактора,
да симулира нейната работа и да я валидира с
проследимост от край до край и да гарантира
качество на проектиране. Тъй като платформата е
базирана в облака, NAAREA може да има достъп до
виртуалния близнак от всяко място и по всяко време и
да увеличава броя на потребителите според нуждите.
Производството на енергия играе важна роля в
глобалните усилия за постигане на Целите на ООН за
устойчиво развитие. Ние се стремим да подкрепим
тези цели чрез разработване на широкомащабни

нано електроцентрали, които произвеждат изобилна,
безвъглеродна, децентрализирана енергия с голяма
автономия и на по-ниска цена от възобновяемите
енергии, като същевременно ги допълват и
подкрепят“, каза Жан- Люк Александър, съосновател и
главен изпълнителен директор, NAAREA.
„Тъй като светът се отдалечава от използването на
изкопаеми горива, ние помагаме на компаниите
в енергийния сектор да допринесат за целите за
устойчивост, поставени от световната общност“,
каза Филип Бес, управляващ директор EUROWEST,
Dassault Systèmes. „Новите иноватори като NAAREA
могат да разчитат на виртуални двойни приложения
с нашата платформа 3DEXPERIENCE, за да проектират,
симулират и произвеждат революционни
индустриални решения.“
След като разработи XSMR, NAAREA ще се насочи
към приложения в области като транспорт, селско
стопанство и интелигентни сгради.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Платформа 3DEXPERIENCE
на Dassault Systèmes, софтуер за 3D дизайн, 3D цифров
модел и решения за управление на жизнения цикъл
на продукта (PLM): http://www.3ds.com
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Renault Renault Group и Dassault Systèmes
укрепват партньорството си, за да ускорят
трансформацията на производителя на
автомобили с платформата 3DEXPERIENCE
• Renault Group предприема нова стъпка в своята технологична и дигитална
трансформация, като избира платформата 3DEXPERIENCE на Dassault Systèmes в
облака за разработване на продукти и услуги за мобилност
• Платформата 3DEXPERIENCE е платформа за бизнес опит, която интегрира
софтуер за 3D дизайн, симулация и информационно разузнаване в съвместна
виртуална среда, позволявайки на всеки отдел в една компания да поддържа
процеса на създаване на стойност

01-02/2022

• Повече от 20 000 служители на Renault Group от широк спектър от функции
по целия свят ще се възползват от виртуални двойни преживявания* за
подобряване на споделянето на данни и сътрудничеството в цялата компания,
намаляване на разходите и времето за разработка на превозни средства

Париж, 21 декември 2021 г. — Dassault Systèmes и
Renault Group обявяват, че засилват 20-годишното си
сътрудничество с ново партньорство, което допринася
за стратегическия план на Renault Group „Renaulution“,
фокусиран върху създаването на стойност.
В първото по рода си внедряване за индустриална
компания от такъв мащаб, Renault Group възприема
платформата 3DEXPERIENCE на Dassault Systèmes в

облака в световен мащаб, за да разработи програми
за нови превозни средства и услуги за мобилност. Тази
корпоративна платформа ще предостави на Renault нов
гръбнак за споделяне в реално време на всички данни,
свързани с продукта, през целия му жизнен цикъл и
за управление на виртуалните близнаци на неговите
разнообразни продуктови конфигурации.
Основните тенденции в индустрията за транспорт и
мобилност – увеличаване на регулаторните ограничения,
сложност на продуктите, електрификация, свързаност,
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устойчивост и нови услуги за мобилност – изискват
ускоряване на взаимното свързване на различни функции
и опит в рамките на гъвкава и съвместна екосистема.
Renault Group ще разгърне използването на платформата
3DEXPERIENCE в облака на повече от 20 000 служители
във функции за разработка на превозни средства,
като дизайн, продуктово инженерство, инженеринг на
промишлени процеси, части и материали, закупуване,
разходи и качество. Свързана с облака, платформата
ще осигури достъп до същите системи и софтуер, 3D
моделиране и симулации, актуализирани в реално време
по целия свят. Мащабното сътрудничество, базирано
на виртуални близнаци, ще подобри споделянето на
данни между различните функции и гъвкавостта в
рамките на компанията, като същевременно намали
разходите и времето за разработка на превозното
средство с около една година. Renault Group ще се
възползва от непрекъснатото технологично развитие
и функционалното обогатяване на платформата за
сътрудничество 3DEXPERIENCE в облака.
„Нашето решение да приемем платформата
3DEXPERIENCE в облака демонстрира нашата вяра
в лидерската роля на инженерството и цифровите
технологии в нашата „Renaulution“. Преходът ни към
превръщане в компания за технологии, услуги и енергия
трябва да бъде съвместен“, каза Лука де Мео, главен
изпълнителен директор на Renault Group. „Платформата
3DEXPERIENCE свързва инженерството с всички
дисциплини в една цифрова компания. Ще придобием
пъргавина, скорост и ефективност, за да развиваме нова
мобилност по-бързо от всякога.”
„Устойчивите иновации са в ДНК и на двете компании.
Трансформацията на Renault Group ще промени
радикално мобилната индустрия в бъдеще, подобно
на първата виртуална разработка на търговски
пътнически самолет за всички индустрии през 1989 г.
Ние сме напълно ангажирани с това партньорство и
в подкрепа на успеха на Renault Group,” каза Бернар
Шарлес, заместник-председател и главен изпълнителен
директор на Dassault Systèmes. „Днешните индустриални
екосистеми вече не са линейни, а кръгови. Иновациите
изискват нови подходи за сътрудничество с виртуални
двойни приложения, които включват цялата развиваща
се верига на стойността. Тъй като Renault Group
преминава към корпоративна платформа, нашето
партньорство потвърждава, така че платформата
3DEXPERIENCE надхвърля създаването и производството
на автомобили. Това е лост, който да насочи индустрията
към предоставянето на нови, устойчиви приложения в
мобилността."
Renault Group разчита на четири индустриални
решения на Dassault Systèmes, базирани на платформата
3DEXPERIENCE в облака: “On-Target Vehicle Launch,” “Smart,
Safe & Connected,”“Global Modular Architecture” and
“Efficient Multi-Energy Platform.”
За повече информация:
Опитът с индустриални решения на Dassault Systèmes за
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индустрията за транспорт и мобилност: https://ifwe.3ds.
com/transportation-mobility
Платформа 3DEXPERIENCE на Dassault Systèmes, софтуер
за 3D дизайн, 3D цифров модел и решения за управление
на жизнения цикъл на продукта (PLM): http://www.3ds.
com
*Изживяването с виртуален близнак е
компютъризираният 3D модел на обект, система,
реализация, процес и т.н., който възпроизвежда
реалността с научна точност, обогатява се с данни
и се използва за тестване и подобряване на
производителността на този обект виртуално преди
физическото производство.
Относно Dassault Systèmes
Компанията Dassault Systèmes, чрез приложението
3DEXPERIENCE, е катализатор за човешкия прогрес. Тя
предоставя на бизнеса и хората виртуални среди за
сътрудничество, за да реализират устойчиви иновации.
Създавайки „виртуални двойни преживявания“ в реалния
свят с платформа и приложения 3DEXPERIENCE, клиентите
преминават границите между иновациите, ученето и
производството.
20 000 служители на Dassault Systèmes носят принадена
стойност на повече от 290 000 клиенти от всякакъв
калибър, във всички индустрии, в повече от 140 страни.
За повече информация посетете https://www.3ds.com
Относно Renault Group
Renault Group е в челните редици на една мобилност,
която се преоткрива. Подсилена от съюза си с
Nissan и Mitsubishi Motors и уникалния си опит в
електрификацията, Renault Group включва 5 допълващи
се марки - Renault, Dacia, LADA, Alpine и Mobilize предлагащи устойчиви и иновативни решения за
мобилност на своите клиенти. Позиционирана в повече
от 130 държави, Групата е продала 2,9 милиона превозни
средства през 2020 г. В нея работят повече от 170 000
души, които реализират нейната цел всеки ден, така че
мобилността да сближава хората. Готова да преследва
предизвикателства както на пътя, така и в конкуренцията,
Renault Group се ангажира с амбициозна трансформация,
която ще генерира добавена стойност. Това е
съсредоточено върху развитието на нови технологии и
услуги и нова гама от още по-конкурентни, балансирани
и електрифицирани превозни средства. В съответствие с
екологичните предизвикателства, амбицията на Групата е
да постигне въглеродна неутралност в Европа до 2040 г.
https://www.renaultgroup.com/en/
Renault Group и Dassault Systèmes са членове на Software
République, уникална екосистема за отворени иновации,
в която големи европейски компании, стартиращи фирми
и предприемачи обединяват усилията си, за да създадат
решения и системи за мобилност, които ще оформят
бъдещето на мобилността.
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Мулти опции и възможности с
линията MULTI-MASTER

01-02/2022

Още в началото на 2000-те, въвеждането на системата MULTIMASTER на ISCAR от въртящи се инструменти със сменяеми
твърдосплавни глави изигра значителна роля в развитието на
режещите инструменти. Инструментите със сменяеми глави са
били известни много преди MULTI-MASTER на ISCAR. Но това
беше продукт, който промени традиционния поглед върху
концепцията за дизайн на такива системи.
В продуктовата линия MULTI-MASTER главите се закрепват с
помощта на резбова връзка. Циментираният карбид е много
твърд и устойчив на износване материал и има по-ниска якост
на удар в сравнение с бързорежещата стомана. В твърдосплавна
част резбата е източник на концентратори на напрежението,
което е от решаващо значение за функционирането на
инструмента, особено при циклично натоварване. Въртящите се
инструменти със сменяеми твърдосплавни глави се използват
в относително малък диапазон на диаметъра, обикновено 6-25
mm (.25"-1.00"), което ограничава използването на подходящите
диаметри на резбата и височината на профила й.
Споменатите особености правят проблематично използването
на стандартни резби и определят специална форма на резбата,
която да отговаря на спецификациите на връзката. Следователно,
използването на връзка с резба като затягащ елемент на главата
беше под въпрос. За щастие MULTI-MASTER, който се основава
на резба със специално проектиран профил (фиг.1), отхвърли
всички съмнения и успехът му доведе до нов поглед върху

Фиг. 1 – Специалният профил на резбата осигуряват стабилността на
линията MULTI-MASTER.

общите принципи. По-късно след това почти всеки производител
на инструменти разработи своя собствена система за въртящи се
инструменти със сменяеми твърдосплавни глави с резба.
Инструментите със сменяеми твърдосплавни глави с резба имат

Фиг. 2 – Зенкер под 100° е често използван в производството на части за
самолетната индустрия.

значителни предимства, тъй като демонстрират впечатляваща
гъвкавост, осигуряват рационално използване на циментирания
карбид и са лесни за употреба с бърза смяна на главата. Често е
задаван въпроса какви са тайните на успеха на MULTI-MASTER и
кои са характеристиките, които гарантират неговата популярност
и дълготрайност.
Освен предимствата, описани по-горе, които са от решаващо
значение за инструменти със сменяеми глави, MULTI-MASTER
осигурява висока повторяемост на размерите със своята
концепция за дизайн с лицеви контакти. Тази концепция
поддържа принципа "без настройка" за смяна на износена глава
- не са необходими допълнителни операции по настройка и
главата може да бъде сменена, без да се изважда инструментът
от машината.
Друг уникален аспект на MULTI-MASTER е неговото много
голямо разнообразие от глави, които покриват широк спектър
от приложения при фрезоване, обработка на отвори, гравиране
и изработване на зъбни колела. При операциите по фрезоване
те покриват обработката на странични и челни повърхнини,
3D повърхности, фаски, кухини и джобове, процепи и канали,
резби и обработка чрез високоскоростни методи на фрезоване
и при операции за обработване на отвори - пробиване,
зенкероване и др.
Комбинирането на два вида глави е полезна комбинация от два
дизайнерски подхода: шлифовани глави от масивни заготовки
и глави от предварително оформени синтеровани заготовки.
Заедно с богат избор от държачи, адаптери и редуктори
значително се опростява процеса на намиране на най-добрата
конфигурация на инструмента за различни операции за рязане
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Фиг. 3 – Ефективното пробиване на наклонени повърхности не е проблем
за глави с равно чело.

Фиг. 4 – Дисковата заготовка е идеална за изработка на специални фрези
за прорязване и канали.

на метал. Освен това, линията и нейните продукти са идеална
основа за продукти, изработени по поръчка, което прави
персонализирането на инструмента много по-лесно. Всичко
това превръща линията MULTI-MASTER в мощен инструмент
за подобряване на производителността и намаляване на
производствените разходи, като същевременно гарантира
дългогодишна ангажираност на клиентите.
Нов хоризонт на приложения се открива с новия размер
на резбата T12 на ISCAR, предназначен за фрезови глави с
диаметър 32 mm (1,25"). Въпреки че фрезите от твърд карбид с
този диаметър не са често срещани поради високата им цена,
има промишлени сектори, като аерокосмическата, които се
нуждаят от такива инструменти.
Инструментите със сменяеми глави осигуряват икономически
много по-изгодно решение и ISCAR е ентусиазиран от
перспективите си за нови разработки. Важно е да се отбележи,
че сред представените продукти на ISCAR има 5-канални
фрезови глави с променлива спирала, които са проектирани
специално за обработка на трудни за рязане титанови сплави
и високотемпературни материали (ISO S група на приложение).
Главите са с ъглов радиус от 4 и 5 мм (.120", .250", .375"), които са
характерни за производството на самолетни части.
В аерокосмическата промишленост линията беше подобрена
с глави за крайни фрези с 6 зъба с диаметър 8-25 mm (.315"1.00") за обработка на титан, включително трудни за рязане
β- и близки β-сплави, особено чрез трохоидален метод на
фрезоване. Главите разполагат с комбинация от различна
спирала и променлив ъглов наклон за подобряване на
стабилността срещу вибрации.
Типичен винт в самолетната индустрия изисква 100° зенкер.
Същият ъгъл често е необходим за занитване. MULTI-MASTER
предоставя подходящо решение с ново разработените си глави
за зенкер с 2 зъба (фиг. 2) с ъгъл от 100° в диаметри 9.525-19.05
mm (.375"-.750").
Разрастването на 5-осовите CNC машини донесе нови
ефективни стратегии за фрезоване на сложни 3D повърхнини.
Това увеличи изискванията за режещи инструменти със
специфична геометрия.
След новите нужди, MULTI-MASTER попълни гамата си с
подходящи глави, които бяха успешно възприети от клиентите,

особено в аерокосмическата, медицинската индустрия, както и
индустрията за матрици и форми.
При пробиването на отвори, наскоро въведените прецизни
глави за пробиване с плоско чело значително разшириха
приложимостта на линията при операции на плитко пробиване
в стомана, неръждаема стомана и чугун (групи на приложение
ISO P и K), включително директно пробиване на наклонени
повърхности (фиг. 3). Толерансът на диаметъра на главата
отговаря на класа на точност h7, докато дълбочината на
пробиване на главата достига до 1,2хD.
Мотото на ISCAR „по-удобно за потребителя“ се отнася до
неотдавнашната модернизация на главата за фрезоване на
канали MULTI-MASTER с нов метод за затягане. Включването
на шестостенна вдлъбнатина TORX в дизайна на главата
позволява закрепването ий с фиксирани или регулируеми
динамометрични ключове на ISCAR за надеждно затягане.
Предимство на MULTI-MASTER е, че главите са отлични за
производство на специални профили. Тази линия съдържа
няколко вида и размер заготовки от непокрити циментирани
карбиди за продукти, изработени по поръчка. Неотдавна гамата
от налични заготовки беше разширена с дискови полуготови
глави (фиг. 4), които успешно се използват за персонализирани
решения при фрезоване на прорези, канали, резби, шлици и
много други.
Горните примери не само илюстрират посоките на развитие
на една от водещите въртящи се инструментални системи
със сменяеми твърдосплавни глави, но ясно показват, че
източниците за развитие и подобряване на възможностите на
системата далеч не са изчерпани.
Нуждите на съвременното производство пораждат все повече
и повече заявки и отварят нови области на приложение, които
изискват подходящ отговор на инструментите. Историята на
MULTI-MASTER на ISCAR завършва с високата гъвкавост на
инструментите със сменяеми глави и подчертава способността
им да отговарят на нарастващите индустриални изисквания.
За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg
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Бързо развиващите се технологии предоставят варианти за сравняване на физически
изработения образец с номиналния тримерен компютърен модел, по който е произведен,
посредством системите за 3D сканиране и обработване на данните след това. Изследвана e
геометрия, представляваща принтирана от хром-кобалтова сплав субпериостална
имплантна структура, изработена по технологията SLM (Selective Laser Melting). – метод.
За да се установи какви са разминаванията при получената и желаната геометрия на
субпериосталния имплант е направено сравнение на припокриването на номиналния 3D модел
и получения след 3D сканиране STL файл. Целта е да се открият неточностите на размерите
и пространственото изкривяване, вследствие на високо температурния производствен
процес.
Ключови думи: 3D сканиране, персонализирани импланти, геометрична валидация
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1. Увод
Измерването на получените размери и
цялостна геометрична валидация на детайли
със сложна геометрия е предизвикателство.
Структурите, изработени за целите на
имплантологията,
особено
персонализираните импланти – съобразени с
анатомичните особености на конкретен
пациент и получен по методи, базирани на
данни от томографски изображения на
проблемната зона, са добър пример за детайл
с много сложна геометрия.
Измерването на геометрията и
размерите
им
също
представляват
предизвикателство. При използването на
координатно измервателни машини (CMM)
се измерват обработени окончателно
детайли, установени на измервателната
машина, където се извършва контрол на
даден размер или отклонение спрямо CAD
модела на детайла или от неговия чертеж
(2D)[1]. Бързо развиващите се технологии
предоставят и други варианти за сравняване
на физически изработения образец с
номиналния тримерен компютърен модел, по
който е произведен, посредством системите

за 3D сканиране и обработване на данните
след това. Тези системи се предпочитата
когато се изисква цялостна оценка и
валидация на геометрията, а не само контрол
на ключови размери. Съвременните 3D
скенери позволяват по-бързо сравнение
между виртуални и физически прототипи.[2]
Геометричната валидация и виртуалното
прототипиране влияят директно върху
точността на създаване на персонализирани
импланти, вследствие от което операцията
отнема по-малко време и имплантът е попрецизен и съответно по този начин м много
животи могат да бъдат спасени[3].
3D сканиране се нарича процесът на
събиране и дигитализиране на тримерна
информация
от
физически
обект
посредством устройства като портативни
координатно-измервателни
машини,
фотоапарати и други. В наши дни за
създаването на тримерен модел на обект се
използват два основни безконтактни метода:
лазерно сканиране и фотограметрия. При
сканирането и с двата метода се генерират т.
нар. „облаци от точки“ (на английски – point
clouds),
които
в
последствие
се
трансформират в мрежи.[3]
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Основният файлов формат за облак от
точки е *.pcd (от Point Cloud Data), но някои
производители на софтуер използват
собствени формати. Въз основа на тези
точки, получени чрез методи за 3D
сканиране, се апроксимира полигонална
мрежа, която представя повърхнините на
сканирания обект.[4]
Мрежата от своя страна се генерира на
базата на облака от точки като повърхнините
на обекта биват описани с полигони. В
реинженеринга най-често се използват
триъгълни мрежи. Съществуват множество
софтуери, които по различни компютърни
алгоритми
автоматизирано
създават
изключително точни компютърни мрежи по
първоначално създадения облак от точки
(фиг. 2.5 [5]). Обикновено мрежите се
експортират във файлове с разширения *.stl,
*.ply и други, които се поддържат от
множество софтуери.

фиг. 1 Компютърно генериране на мрежа по облак от
точки[5]

фиг. 2 Субпериостален имплант произведен по
технология за адитивно производство

За измерване на постигнатите
точности на изработения имплант е
използвана технология за лазерно 3D
сканиране. Използвани са възможностите на
портативна измервателна система Romer
absolute arm 7320 SI, използващ метода
лазерна триангулация
3D сканирането по метода на лазерна
триангулация се извършва чрез проектиране
на лазерна права или точка върху обекта и
последващо „улавяне” на нейното отражение
с помощта на сензор, разположен на
предварително известно разстояние от
източника на лазерния лъч. На базата на
измерения ъгъл на отражение могат да се
определят пространствените размери на
детайла (Фиг. 2.10 [9])[10][11].

2. Дигитализация
на
субпериостална
имплантна
структура,
посредством
3D
безконтактен скенер
Изследваната
геометрия,
представлява принтирана от хром-кобалтова
сплав
субпериостална
имплантна
структура(фиг
2.),
изработена
по
технологията SLM (Selective Laser Melting). метод, при който се използва разтопяване на
прахообразен материал с помощта на лазерен
лъч, с цел получаване на метален детайл с
практически неограничено сложна форма
[6][7]. Геометрията на импланта е получена
по методи, базирани на данни от
томографски изображения на проблемната
зона, при които чрез задаване на различни
интензитети на сивия цвят се изолират
различни видове тъкани чрез създаване на
нови маски [8]

фиг. 3 Принцип на работа на лазерна триангулация [12]

Имплантът е установен стабилно
върху гранитна тресажна маса, която да
гарантира
висока
стабилност
при
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движението на скенера за обхождане на
импланта. По този начин се избягват
генериране на вибрации и преместване на
импланта
и
съответно
грешки
в
координатитие на снетите точки в
пространството, което гарантира максимална
точност на измерване.
Полученият облак от точки при
сканиране бива почистен от шумове и
сканирани части от масата или други
елементи, които не са част от геометрията на
импланта, обект на изследването(фиг. 4, фиг.
5). Обработката на данните, се извършва чрез
инструментите на софтуера „3D Reshaper“.

За целта двата файла(фиг.8 и фиг.9) са
вмъкнати
в
софтуерна
среда
на
специализиран софтуер, след което са
наслагани един спрямо друг, задавайки
съвпадение на началото на координатните им
системи – фиг. 10. В червен цвят е видима
геометрията на сканирания имплант, а със
сив – тази на моделирания.

фиг. 8 3D модел на
субпериостален имплант
фиг. 4 Необработен
облак от точки,
получен при 3D
сканиране

фиг. 5 Почистен облак от
точки, получен при 3D
сканиране

фиг. 9 Сканиран модел
на субпериостален
имплант

След почистване на oблака от точки
следващата стъпка е създаването на файл в
STL файлов формат, като за целта точките от
облака се използват за изграждане на мрежа
от триъгълници – фиг. 6, фиг. 7

фиг. 10 Наслагване на 3D модел и STL файл
фиг. 6 STL файл, описващ
геометрията на
изработения имплант

фиг. 7 STL файл,
описващ геометрията
на изработения
имплант – изглед
отдолу
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3. Съпоставка на номиналния 3D
модел с полученият STL файл

Измераване на постигнатата точност, чрез
3D сравнение

Направено е 3D сравнение с цветна
визуализация с граници на зона в зелен цвят
[-0.05mm; +0.05mm] – фиг. 11 и фиг.12

За да се установи какви са
разминаванията при получената и желаната
геометрия на субпериосталния имплант е
направено сравнение на припокриването на
номиналния 3D модел и получения след 3D
сканиране STL файл. Целта е да се открият
неточностите
на
размерите
и
пространственото изкривяване, вследствие
на високо температурния производствен
процес.
фиг. 11 Сравнителен анализ на субпериостална протеза
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фиг. 12 Сравнителен анализ на субпериостална протеза
– изглед отдолу

Анализ на резултатите от проведеното
проучване и изготвяне на научен
отчет
Направеният сравнителен анализ е
използван за извличане на данни за
съвпадението на геометрията между
моделирания и сканирания имплант.
Данните показват, че близо 47% от
повърхнините на сканирания имплант сe
намират в границите на отклонение [0.05mm; +0.05mm], спрямо 3D модела. От
останалите 53% намиращи се извън същите
граници, близо 30,3% са над заложеният
допуск, докато 22.7% остават под него.
Средната стойност на отклоненията в
положителните стойности е 0.176мм, докато
отклоненията в отрицателните стойности е 0.191мм.
Средната
стойност
от
разпределението е -0.021мм. Всички тези
данни са видими на фиг. 13. Извадени са и
данни за отклоненията в случайни точки от
повърхнините
на
импланта,
като
информация за тях е видима на фиг. 14 и фиг.
15

фиг. 13 Статистика на база на направения сравнителен
анализ

фиг. 14 Данни за отклоненията в случайни точки от
повърхнините на импланта
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Настоящите изследвания са финансирани
по научен проект в помощ на докторант с
договор №:202ПД0020-05 от НИС при ТУСофия.
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фиг. 15 Таблица с координати и отклонения на посочени
точки от повърхнините на импланта

Изводи
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Rapidly evolving technologies provide options for comparing the physical prototype and the
nominal three-dimensional computer model, using the systems for 3D scanning and data processing.
The investigated geometry represents a subperiosteal implant structure produced from chromiumcobalt alloy by Selective laser melting technology. In order to determine the discrepancies in the
obtained and desired geometry of the subperiosteal implant, a comparison is made between the
overlap of the nominal 3D model and the STL file obtained after 3D scanning. The aim is to detect
dimensional inaccuracies and spatial distortions due to the high temperature production process.
Key words: 3D scanning, personalized implant, geometry validation
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JUNGHEINRICH ТРИСТРАННИ ВИСОКОСТЕЛАЖНИ
ЕЛЕКТРО-ВИСОКОПОВДИГАЧИ
TRI-LATERAL STACKER
Тристранни високостелажни електро-високоповдигачи
Jungheinrich AG, с централа в Хамбург, Германия, е водеща
международна компания предлагаща решения в сферата
на интралогистиката. За постигане на тези цели компанията
предлага пълно продуктово портфолио: От стандартните
ръчноводими повдигачи до напълно автоматизирани и
индивидуализирани логистични системи с интелигентни
софтуерни решения, които свързват машини, системи и
процеси.
Тристранните високостелажни електро-високоповдигачи
на Jungheinrich са особено подходящи за работа в тесни
коридори. Това увеличава стелажите и оптимизира
складовото стопанство. Възможно е релсово или индуктиво
водене, както и свободен ход на машините.
Jungheinrich EFX 410 / 413
са с товароподемност от 1 200 до 1 500 кг и височина на
повдигане от 3 000 до 13 000 мм
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Jungheinrich EKX 410 / 412 / 514 / 516 / 516k

Тристранните високостелажни електро-високоповдигачи с
челно позициониране на водача и странично разположена
мачта за по-добра видимост са особено подходящи за
комбинирана работа в тесни и стандартни коридори.
Машините са с товароподемност от 1 000 до 1 250 кг и
височина на повдигане от 3 000 до 7 000 мм.
Jungheinrich ETX 513 / 515
Тристранните високостелажни електро-високоповдигачи
със странично позициониране на водача и с въртящо
се вилично устройство или телескопични вилици са
подходящи за работа в тесни коридори, като задължително
е релсово или индуктиво водене на повдигачите. Машините

Това са тристранни високостелажни комисиониращи
електро-високоповдигачи, с повдигаща се кабина на водача и
възможност за ръчно комисиониране на отделни артикули и
опаковки, както и обработка на цели палета. Те са създадени
за работа в тесни коридори с релсово или индуктиво водене.
Повдигачите са с товароподемност от 1 000 до 1 600 кг и
височина на повдигане от 3 000 до 18 000 мм. EKX 516k е
по-къс модел за по-тесни коридори и пространства, поманеврен.
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД,
представител на Jungheinrich за България, Албания и Косово
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Настъплението на високите
технологии в хорека и
ритейл секторите
Технологиите контролират достъпа в хотела, QR меню улеснява онлайн поръчките; на какво
още са способни, представят изложения СИХРЕ и #RetailShow
В хотела, ресторанта, супермаркета. Ако в началото
на XXIв. наличието им бе по-скоро екзотика, днес
високите технологии задължително присъстват
във всеки сегмент от хорека и ритейла секторите.
Глобалната свързаност изисква да се реагира
бързо на клиентските очаквания, за да е бизнесът
достатъчно атрактивен на пазара. Освен това
внедряването на високи технологии е пряко
свързано с оптимизиране на бизнес процесите и
разходите.
Съществуват няколко инструмента за откриване
на иновациите. Единият е редовното следене на
информационния поток. Друг изпитан начин е
„от уста на уста“. Последните две години обаче
доказаха като водещ метода „бизнес на живо“, който
изложенията на живо предлагат. Съвсем скоро, от
15 до 18 март, предстои хорека и ритейл секторите
да се обединят, събирайки бранша на изложения
СИХРЕ и #RetailShow в София. За какви иновации ще
отворят вратите си в Интер Експо Център, разбираме
в следващите редове.
Търсите система за контрол на достъпа?
Забравете ключа за вратата, който винаги се губи.
Забравете и за ръчния контрол на климатичната
и съпътстващите системи в хотела. Защото на
изложение СИХРЕ ще открием най-новите безжични
On-Line решения. Сред тях е външен панел с RFID
четец за безконтактни чип карти, с възможност за
управление на електромагнитна брава. Дизайнът

е от стъкло в черен цвят и бутон за звънец. Друго
решение е панелът с индикатори НЕ БЕЗПОКОЙТЕ
и МОЛЯ, ПОЧИСТЕТЕ и разбира се - звънец за
повикване. Към хотелската системата може да
бъде включен и енергоспестител за управление на
електрическите консуматори в стаята, задействащ се
от Mifare картата на стаята.
Плащането е като никога преди
„С карта или в брой?“. Чувате въпроса ежедневно,
нали? Безконтактните транзакции заемат все поголям дял сред разплащанията. За улесняването
им ще открием ELTRADE SMART PAY, чрез които се
дава оптимизирано решение за търговските обекти.
Серията автомати за самообслужване заместват
касово работно място и могат да се интегрират
с външен софтуер за управление на родажбите
и ERP системи. В помощ на търговските обекти
са и електронните етикети за автоматизирано
ценообразуване и баркод скенери и мобилни
компютри – Datalogic.
QR - помощ
Онлайн търговията отбеляза двуцифрен ръст през
последните години. За да е успешен съвременният
бизнес, компаниите трябва да акцентират върху
интернет-продажбите. Затова, в помощ на онлайн
търговците, от 15 до 18 март, ще открием иновативно
QR МЕНЮ. С електронното меню достъпът е бърз, а
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изборът – експресен. Сканирайки QR код с мобилен
телефон, клиентът бързо оформя и изпраща
поръчката си. Системата предлага лесен достъп и
изчистено меню, улесняващо клиента при избора му.
Принтиране от ново измерение
С големина на човешка длан, но с функциите на
конвенционално устройство. Накратко описахме
COLOP e-mark. Иновативното устройство е
компактен принтер за отпечатване на текстове,
изображения, лога, QR и баркодове само с едно
движение. За да работите с него е нужно само да
се инсталира приложение за телефон, таблет или
компютър. Всичко казано дотук превръща COLOP
e-mark в предпочитан избор както за хорека, така и
ритейл сектора.
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Те мислят сами
Решихме да сложим това подзаглавие, просто
защото нещата стоят по този начин. Почитател сте
на бирата? Затворете очи и си представете, че има
машина, която сама налива бирата ви и я поднася
с перфектна пяна? Е, отворете очи; тази машина
съществува и ще бъде представена на СИХРЕ и
#RetailShow! Нарича се BEERMATIC DUAL TAP. Чрез
контрола на порциите за свободни ръце се сервира

предварително зададено количество охладена
наливна бира и пяна - винаги в идеалното състояние
на температурата и само с точното количество
пяна. Освен доволните клиенти, BEERMATIC
създава още предимства – спестява пространство;
защото е компактен. Освен това не е необходим
допълнителен охлаждащ блок под барплота и
затова лесно се инсталира навсякъде. Произвежда
се в “тропическо изпълнение“ и затова е мноооого
подходящ за използване на открито.
А сега е време да си поговорим за водата. Знаете
ли, коя машина съчетава филтрираща технология
за пречистена, ледено студена и газирана вода? Ще
я представим така: това е устройство с големината
на домашна кафе машина, което автоматизирано
извършва трите процеса. Накратко описахме
машината WL2 Firewall Bar Classe Series. С нея
можете да се снабдите само за един час със 160 л.
студена и газирана пречистена вода.
Всеизвестна е максимата, че клиентът е доволен,
когато получава най-доброто. А нашето мнение е,
че внедрявайки високите технологии в бизнеса,
опериращите в хорека и ритейла предлагат
съвършенство. Кои са технологиите на настоящето и
бъдещето? Отговорите ни дават изложения СИХРЕ и
#RetailShow. От 15 до 18 март в Интер Експо Център.
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Устойчивост, реалности и
перспективи в строителния сектор
Изложенията на живо и Архитектурно-строителна седмица, стартираща на 30 март, се
превърнаха в основен индикатор за състоянието на бранша

Ако трябва да определим с една дума сектор
„Строителство“, то тя е „устойчивост“. Въпреки поредицата
от неблагоприятни условия на икономическия хоризонт
през последните две години, българският строителен
бранш демонстрира хладнокръвие и баланс. Рационалното
поведение съхрани сектора в ключовите моменти и създаде
добра основа за подем в постпандемичния период.
Последните месеци на 2021г. бяха белязани от поетапен
ръст на строителната продукция. По данни на Националния
статистически институт (НСИ), през ноември индексът на
строителната продукция у нас е нараснал с 1.9% спрямо
предходния месец. Възходящото движение се запазва и
през декември 2021г., когато показателят нараства с 1.4%
спрямо същия период през 2020г. Предпоставките за подем
усетихме в дните на българското строително изложение
Архитектурно-строителна седмица през юни миналата
година. Сега, определяното като „огледало на строителния
сектор“ изложение, отново ще събере на живо бранша от 30
март до 2 април, разбираме от сайта www.buildingweek.bg.
Статистиката отчете ръст в сградното строителство с 0.2% за
декември 2021г. спрямо предходния месец. На годишна база
по този показател календарният индекс на строителната
продукция отчете увеличение с 3.6% спрямо 2020г. За цялата
изминала година са издадени разрешения за строеж на
близо 40 000 нови жилища /12 000 от тях са издадени през
последното тримесечие/, което е с 10 000 повече от годината
преди това. Интересен показател е и увеличението на
площите в ритейл парковете – от 190 450 кв.м. през 2020г. на
237 000 кв.м. през 2021, по данни на Colliers.
Изложбената индустрия е огледало на икономическата
действителност
От данните може да се заключи, че браншът се възстановява.
Показател за това е възходящият тренд в изложбения

сектор и изложение Архитектурно-строителна седмица.
През последните две години, провеждайки се на живо,
българското изложение на строителния сектор се
превърна в символ на устойчивостта. Сега, от 30 март до
2 април, Архитектурно-строителна седмица за пореден
път ще доказва основното си значение като платформа
за представяне на иновации, екосистема за съхраняване
и развитие на бизнеса и обединител в предаването на
кризисно know-how.
„Осезаемият ръст на изложителите през тази година е
отчетлив показател за възходящи процеси“, коментират
организаторите от Интер Експо Център. Трендът се
затвърждава и от тематичното обогатяване на изложението.
От тази година Архитектурно-строителна седмица набляга
отчетливо върху сегментите на едрата строителна техника
и инвестиционните инструменти. За първи път ще се
проведе АТЕСТ Експо. Форматът се реализира благодарение
на дейното участие на Асоциацията на търговците на
едра строителна техника (АТЕСТ). Организаторите на
Архитектурно-строителна седмица създават и секция
за инвестиционните инструменти, кредитирането и
застраховането в строителството.
Какво предстои? Със сигурност бизнес контактът на живо
дава най-добра възможност за начертаване на прогнози.
Затова, съзнавайки от какво строителният сектор се
нуждае, а именно – срещи на живо, организаторите на
Архитектурно-строителна седмица полагат всички усилия за
реализирането на бизнес платформа от последно поколение.
Бизнес платформа, която ще разгърне потенциала си от 30
март до 2 април в Интер Експо Център.
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Икономика и опазване
на околната среда
Публикация на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и фондация
„Конрад Аденауер“, България
На 15.02.2022 г. Германо-Българската
индустриално-търговска камара (ГБИТК)
и фондация „Конрад Аденауер“, България
проведоха онлайн представяне на
публикацията ‚‚Икономика и опазване на
околната среда‘‘. Публикацията е триезична
(на немски, български и английски език) и е
налична в дигитална и печатна форма.

01-02/2022

Събитието откри д-р Митко Василев,
главен управител на ГБИТК, който започна
с това, че опазването на околната среда е
централна тема за много държави по света.
Здравословната околна среда и щадящото
използване на ресурси са предпоставка
за дългосрочно икономическо и социално
развитие, сподели още д-р Василев. В
този контекст той подчерта, че бъдещето
на света е в кръговата икономика. Целта
на публикацията да информира всички
заинтересовани страни в Германия
и България за текущото развитие на
европейско и национално ниво по темата за
опазване на околната среда, допълни той.

Wirtschaft und Umweltschutz
in Bulgarien
Икономика и опазване на
околната среда в България
Economy and Environmental
protection in Bulgaria

Торстен Гайслер, ръководител на бюрото
на фондация „Конрад Аденауер“ в България
сподели, че Европейският съюз преследва
висока цел в сферата на опазването на
околната среда за постигане на пълна
климатична неутралност на съюза до 2050
г. ‚‚Публикацията показва въз основа на
многобройни примери, че повишената
защита на околната среда и особено на
климата предизвиква иновационни импулси,
които генерират икономически растеж и
модерни работни места, като същевременно
се повишава конкурентоспособността“,
каза г-н Гайслер. Мерките за опазване на климата и
„Зелената сделка“ на Европейския съюз също носят
големи възможности за България. Важно е да се генерира
икономически растеж, който да повишава качеството на
живот чрез опазване на природните ресурси, допълни

Wir gestalten
Zukunft
Ние формираме
бъдещето
We shape the
future

той.
Торстен Гайслер похвали програмите за опазване
на околната среда на много български градове, поспециално програмата „Зелена София‘‘, която предвижда
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инвестиции в околната среда в размер на 840 млн.
евро: ‚‚С тези програми българските градове определят
стандарти и на европейско равнище“, подчерта той.
Лилия Горанова, Business Unit Manager в SeeNews,
които изготвиха специализираното проучване, обобщи
още веднъж целта на публикацията и се фокусира
върху представянето на някои основни факти и
ключови тенденции. В нея се разглежда връзката
между икономиката и околната среда, дали и как
опазването на околната среда може да съществува
едновременно с икономическия растеж, особено като се
има предвид настоящия институционален фокус върху
зелените политики. Страната, върху която се фокусира
публикацията, е България, сподели тя.
Българската икономика се характеризира с непрекъснати
структурни проблеми, а нееднозначните сигнали, които
страната дава по отношение на енергийния преход, я
излагат на повишен риск от по-нататъшно изоставане по
отношение на икономическия растеж, посочи тя.
По данни на Европейската комисия България е сред
основните производители на кадмий, мед, манган,
силициев диоксид, сребро и телур. Пак според ЕК
търсенето на всички тези материали се очаква да нарасне
между 5 и 10 пъти до 2030 г. и до 40 пъти до 2050 г. за
всеки от различните сегменти на възобновяемата енергия.
Това означава, че България е изключително добре
позиционирана във веригата на доставки в ЕС, допълни тя.
Безопасното завръщане в офиса с технологиите на
Siemens и продукти и услуги, щадящи околната среда,
чрез иновация на фирма ЛАМ’ОН са представени като
добри практики за нови технологии и иновации в
публикацията.
Гергана Станчева, CEO на ЛАМ’ОН сподели, че
произвеждат биоразградими фолиа за печат и опаковки и
така са част от по-зелените продукти на пазара. Предстои
развиване на производството на фирмата в България и
създаване на нови работни места, добави още тя.
Събитието завърши с дискусия по зададените въпроси.
Цялата публикация ще представим в няколко поредни броя.
Специализираното изследване в тази публикация е
съставено от SeeNews по възложение на фондация „Конрад
Аденауер“ и е предоставено на български език. Неговото
съдържание е отговорност единствено на SeeNews.
Съдържание на глава „Нови технологии и иновации – добри
практики“: ГБИТК, Siemens и LAM’ON.
Превод на немски и английски езици: КОМП’АКТ
партньор за проекти ООД, което носи отговорност за
достоверността на превода.
Редакция: ГБИТК
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Д-р Митко Василев
Главен управител на
Германо-Българска индустриално-търговска камара
Уважаеми читатели,
Опазването на околната среда
от дълго време присъства
като централна тема за
всички държави по света.
Икономиката и околната
среда са двете страни на една
съща монета. В миналото
те дълго време са били
погрешно смятани за
противоположности.
Всъщност човечеството не
е изправено пред дилема.

и

Здравословнатаоколнасредаищадящото използване на
природните ресурси са предпоставка за дългосрочно
стабилно икономическо и социално развитие. Редица
държави са пример за това как икономическият
растеж може да върви ръка за ръка с ефективното
оползотворяване на природните ресурси. Тази идея
понастоящем усилено се дискутира на политическо ниво,
а в сферата на бизнеса все повече компании въвеждат
редица иновации, ниски нива на разходване на природни
суровини в производството си и висока степен на
екологосъобразност. Бъдещето на света е в кръговата
икономика.
Настоящата публикация разглежда въпросите за взаимната
обвързаност между икономиката и околната среда, за това
съвместими ли са икономическият растеж и опазването на
околната среда и къде се намират България и българската
икономика в този контекст.
Разгледани са по-подробно темите за Зелената сделка,
регламентите относно преминаването към зелена
икономика, насърчителните програми за компаниите,
Националният план за устойчивост и възстановяване.
Посочени са добри примери на компании, използващи
иновации в производството си, а също се предлага
информация за това какви мерки предприема
администрацията на местно ниво в усилията си да
облагороди градската среда по пътя й към т.нар. „умни
градове“ на бъдещето.
Публикацията има за цел да информира компаниите
в Германия и България за текущото развитие на
европейско и национално ниво по темата за опазването
на околната среда и да отговори на въпросите, свързани
с възможностите за повишаване степента на опазване на
околната среда и климата, което да допринесе за по-висока
конкурентоспособност в Европейския Съюз (ЕС).
Много компании вече разработват решения за по- висока
енергийна и ресурсна ефективност, което може да
доведе до значителни спестявания и до намаляване на
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въглеродния отпечатък. Това са два важни аспекта, които
ще играят централна роля за конкурентоспособността
на икономиките в бъдеще. За да постигнем дълготрайна
устойчивост, е необходимо да разглеждаме околната среда,
климата, политиката, бизнеса и обществения живот като
неразделни части от едно общо цяло. Само по този начин
ще постигнем бъдеще с развита икономика и справедливо
благоденстващо общество.
Пожелавам на всички приятно четене и много
професионални успехи по пътя към развитието на зелената
икономика на бъдещето!

Торстен Гайслер
Ръководител на бюрото на фондация „Конрад
Аденауер“ в България

01-02/2022

Уважаеми читатели,
Резултатите от срещата на
върха за климата в Глазгоу
показват, че в много, най-вече
големи държави по света
все още съществува страх,
че по- големите усилия за
ограничаване на повишаването
на глобалната температура,
по-специално чрез намаляване
на парниковите газове,
ще доведат до по-нисък
икономически растеж, помалка конкурентоспособност,
по-слаб просперитет и загуба на работни места. Подобни
опасения се изказват обикновено, когато трябва да
се приемат разпоредби, позволяващи постигането на
по- амбициозни цели за опазване на околната среда; те
могат да бъдат чути и във всички европейски страни, в
това число, разбира се, и в България. Европейският съюз
показа, че е възможен и друг начин: Европа си е поставила
за цел, до 2050 г. да бъде климатично неутрална, т.е. да
не отделя нетни парникови газове, а до 2030 г. техните
емисии да бъдат намалени с поне 55% спрямо 1990 г.
В същото време трябва да се осъществи преход към
модерна и по- конкурентоспособна икономика, която
ефективно използва ресурсите. За постигането на тази
цел Европейският съюз представи конкретна пътна
карта, която залага на екологичен икономически растеж.
Една трета от инвестициите от пакета за развитие
NextGenerationEU и седемгодишния бюджет на ЕС в
размер на 1,8 трилиона евро ще отидат за „Зелената
сделка“.
„Зелената сделка“ има за цел да даде възможност на
нас и бъдещите поколения да живеем по-добре и поздравословно чрез: чист въздух, чиста вода, почви в
добро състояние, биоразнообразие, санирани енергийно
ефективни сгради, достъпна и здравословна храна, повече

обществен транспорт, чисти и най-съвременни енергия
и технологии, продукти с по-дълъг живот, които могат да
бъдат ремонтирани, рециклирани и използвани повторно,
устойчиви работни места и изграждане на умения,
необходими за прехода, както и конкурентноспособна
на световно равнище и устойчива на кризи енергийна
политика. Какво означава „Зелената сделка” за България?
Това изследване разглежда въпросите, в кои области
на политиката кои предизвикателства трябва да бъдат
преодолени, какви иновации, инвестиции и приоритети
са необходими, за да може България да постигне
поставените цели. Преди всичко обаче тази публикация
показва огромните възможности, които Зелената сделка
предлага и на България. Авторите поставят специален
акцент върху трансформациите в градската среда на
живот, като обръщат особено внимание на българската
столица София, която вече работи по амбициозна
програма в тази насока.
Фондация „Конрад Аденауер” благодари на авторите на
изследването и на Германо-Българската индустриалнотърговска камара за отличното сътрудничество. Нашата
обща цел беше не само да предоставим информация за
предизвикателствата пред България по отношение на
опазването на околната среда, икономиката и особено
Зелената сделка, но и да предоставим на вземащите
решения от политическите среди, бизнеса и обществото
конкретна помощ за вземане на решения. В крайна сметка
целта е да се докаже, че увеличаването на усилията за
опазване на околната среда и климата не застрашават
нашия просперитет, а по-скоро позволяват на нас и
на бъдещите поколения да живеем достоен живот в
благоденствие и здравословна среда.
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