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4 ИНТЕРВЮ

М+С Хидравлик продължава  
да върви в правилната 
посока, по правилен начин
Г-н Спасов, каква беше за Вас и Вашето предприятие 
2017г.?
Завършихме 2017 – та година по един много добър 
начин – с рекорден обем продажби и печалба в цялата 54 
годишна история на Дружеството. Продажбите на готова 
продукция от над 109 млн лева надвишават предишната 
най-добра година (2016-та) с над 17 % и постигането на 
тези резултати бе едно интересно предизвикателство 
пред нас. Е, справихме се и вече гледаме към следващите.

М+С Хидравлик АД е едно от най-успешните 
предприятия в България, каква е рецептата на успеха?
Рецептата е комбинация от много фактори – много труд, 
постоянство, загриженост от страна на всички, свързани 
с М+С Хидравлик – от собствениците, през мениджмънта 
и на всеки един работещ във фирмата. Последователната 
инвестиционна политика на фирмата е също 
изключително важен фактор за успеха. И най-важното 
– постигането на добри резултати е необходимост за 
нас и постигането на едни е само предизвикателство за 

следващи, по-високи.
Колко човека работят при вас, как успявате да си 
намирате кадри и да ги задържите, има ли ръст на 
възнагражденията във фирмата и ако да на какво се 
дължи той?
Във фирмата в края на 2017 – та работят 1175 човека, като 
ръстът спрямо 2016 е 9 %. Кадри.., трудно е с кадрите, бих 
казъл, че трудно ги намираме готови и затова се стремим 
да ги създаваме. Партнираме си изключително добре с 
професионалните училища в региона и с Техническите 
университети в България. М+С Хидравлик е един от 

Интервю с г-н Владимир Спасов – Прокурист на М+С Хидравлик АД, Казанлък.
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пионерите в България за развитие на проекта за дуално 
обучение в средните училища и вече три години работим 
в това направление, имаме 98 работници, които учат 
понастоящем по инженерни специалности. 
Възнагражденията, които  плащаме тук са едни от 
най-атрактивните в региона, социалната ни политика 
е на може би най-доброто ниво в България. Даваме 
ежемесечни бонуси за постигнати резултати, както и 
годишна премия , която е % от печалбата на Дружеството.

Как се развиват задграничните ви дружества?
Управлението на задграничните ни дружества е също 
едно предизвикателство, което през изтеклата 2017-та 
мога да определя като успешно изпълнено. Особено 
фирмата ни в Германия почти утрои продажбите си. 

Кои са основните ви пазари и с какви продукти 
успявате да ги задържите?
М+С Хидравлик продава продуктите си буквално по цял 
свят, имаме близо 40 дистрибутори на всички континенти, 
като най-голям е делът на продажбите ни в Европа. 
Освен традиционните си продукти фирмата всяка година 
разработва нови или подобрени версии на изделията 
си. През изминалта година се утвърди и производството 
и продабжите на аксиално-бутални мотори и помпи – 
проект, по който работим съвместно с ХЕС Ямбол. 

Конкурират ли ви компании от Далечният Изток - 
Китай и Индия, например?
При нас има интересен микс на конкуренцията – както 
високотехнологични компании от САЩ и Европа, така 
и компании от Далечния изток. Фактът, че увеличаваме 
пазарния си дял за сметка и на едните и другите означава, 
че работим правилно и това е знак за диферсификация на 
риска на дейността ни.

В какво инвестирахте през 2017 г. и какви са 
плановете ви за 2018г.?
Както споменах и по-горе – М+С Хидравлик има 
последователна инвестиционна политика, която 
реализира в последните 10-12 години. Тя е в посока 
както обновяване на съществуващото оборудване, така 
и надграждане на съществуващите технологии. За 2018 
имаме план да удвоим инвестициите си на годишна база, 

като планираме и изграждане на нов производствен 
корпус, както и комплекс от изследователски 
лаборатории и учебен център.

Какво бихте казали в заключение и как виждате 
бъдещето на компанията?
Всичко, споменато до тук считам е красноречиво 
доказателство, че компанията ни продължава да върви 
в правилната посока, по правилен начин. Вярвам в 
успешното развитие на фирмата и във всички хора 
свързани с каузата – М+С Хидравлик. 
Да си пожелаем да сме здрави, да работим в нормални 
икономически и политически обстоятелства и резултатите 
ще дойдат.
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Енергия, отпадъци  
и градове - запознайте се  
с новите решения

Изложенията - основни акценти в аванс:
• Енергийно ефективни термопомпи, подово и инфрачервено 
отопление, отопление за рамки на врати, климатични системи за 
отопление и охлаждане, когенерация, системи за отопление на 
тръби и канали 
• Биоенергия: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, био-
горива, линии за производство на пелети, биогаз инсталации
• Енергия от твърди битови отпадъци
• Производство и съхранение на соларна енергия за собствено 
потребление
• Софтуер за прогнозиране, балансиране и управление на неба-
ланси и производствени графици в производството и потребле-

нието на ел. енергия
• Нискоенергийни сгради - пасивно отопление през зимата и 
ограничаване на прихода на топлина през лятото
• Финансиране по европейски проекти, консултиране
• Електрически превозни средства за градска логистика, кому-
нални услуги, разносна търговия, селскостопанска дейност, за 
вътрешнозаводски транспорт 
• Търговия на електроенергия 
• Третиране на биоотпадъци: компостиране, ферментация, 
обработване на биомаса, механично и механично-биологично 
третиране на отпадъци 

Иновативни, рентабилни, екологични, пазарно достъпни –  така могат да се обобщят  
решенията, които водещи компании от 16 държави ще популяризират на изложенията и 
конференциите ЕЕ & ВЕ, Save the Planet и Smart Cities. Събитието ще се проведе от 27 до  29 
март в зала 5, ИЕЦ, София, а организатор е Виа Експо.

Всеки бизнес, община, селско стопанство, дом се нуждае от решения за автономно 
производство и спестяване на енергия, за оползотворяване и превръщане на отпадъците в 
нов ресурс, за сигурна и комфортна градска среда: сгради, транспорт, администрация. 

Вече 14 години този делови форум успешно създава възможности за ползотворни 
сътрудничества. Някои от изложителите търсят бизнес партньори с цел дистрибуция, 
а други - контакт с фирми от различни области, които искат да заменят старо или да 
внедрят ново оборудване с висока оперативна надеждност и качество с цел оптимизиране 
на разходите. ЕЕ & ВЕ, Save the Planet и Smart Cities е мястото, където посететилите ще 
получат професионален съвет и информация за ползите от нова инвестиция. 

EE & ВЕ
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• Рециклиране: оборудване за сортиране, шредиране, изми-
ване, дозиране, гранулиране, смесване и екструзия, ножове и 
резервни части
• Услуги за устойчиво управление на отпадъци, добри практики 
и модели за  публично-частно партньорство
• Съдове за разделно събиране на отпадъци, контейнери за 
опасни течни вещества, метални варели, палети за обслужване 
производството на масла, стелажни системи  
• M2M, интернет на нещата (IoT), системи за управление и кон-
трол на сградите, енергоспестяващо LED осветление
• Телематика - транспорт, публична администрация, противопо-
жарна защита
• Сателитна навигация, локализационни услуги
• Управлявани услуги за работни плотове, за поддържане на 
платформи, мрежова инфраструктура, аутсорсинг на бизнес 
процеси и др.

За първи път
Посетителите имат възможност да улеснят своя контакт с учас-
тниците, като се регистрират на viaexpo.com/bg/login и предва-
рително си уредят среща с тях чрез Виртуалната изложба.
Теми с практическа насоченост в конференциите
• Криогенно съхранение на енергия, Геотермални и соларни 
умения, Професионално обучение за електротехници в облас-
тта на интелигентното измерване и автоматизация на дома
• Кръгова икономика – опитът на Холандия и възможностите за 
България, Финансиране на проекти -  Програма LIFE
• Партньорство “Дигитален преход”, Подготовката на градовете 
за дигиталната ера, Интернет на нещата и др.
Ако искате да посетите изложенията или да участвате в конфе-
ренциите, свържете се с нас на: 032 512 900, office@viaexpo.com
www.viaexpo.com
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Двустранните бизнес срещи, 
които откриват нови хоризонти 
пред компаниите

Създаването на устойчива среда и добър екип са два oт основни-
те фактори за успешен бизнес. За да се разгърне обаче пълният 
потенциал на една компания и да бъдат оптимално развити 
възможностите на бизнеса, е изключително важно представите-
лите на компаниите да се срещнат „на четири очи“. Именно тази 
уникална възможност предоставя международното изложение 

MachTech&InnoTech. Двустранните бизнес срещи между българ-
ски и чуждестранни компании ще се проведат от 26 до 29 март в 
Интер Експо Център 
MatchMaking срещите са важен инструмент и световна практика, 
която свързва бизнеса и създава нови възможности  Бизнес сре-
щите са осъществени с подкрепата на Enterprise Europe Network 

Международното изложение MachTech&InnoTech среща българския и чуждестранния бизнес в 
Интер Експо Център от 26 до 29 март



9ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

и ще се проведат на 28 март. Участието е безплатно, като е 
необходима регистрация на imm-industry-4-2018.b2match.io 
до 20 март. След преглед на подадените заявки, всеки одобрен 
участник ще получи персонален график за срещи в рамките на 
събието.
Основни сегменти на тазгодишното изложение 
MachTech&InnoTech ще бъдат: „Мехатроника“, „Индустриална ав-
томатизация и софтуер“, „3D принтиране“, „Металообработване, 
лазерни технологии и заваряване“ и „R&D машинни инструмен-
ти“.
Последното издание на изложението привлече над 120 водещи 
компании, представляващи над 250 световни бранда. Най-
много фирми са регистрирани от секторите на металообра-
ботката и инструменталното оборудване (65%), следвани от  
индустриалната автоматизация и индустриалния софтуер (20%) 
и компаниите от направление качествен контрол и тестване 
(10%). Освен увеличаване на българските и чуждестранните из-
ложители, форумът отчита все по-голям чуждестранен интерес, 
привличайки посетители от Сърбия, Румъния, Чехия, Полша, 
Македония, Италия, Турция и Германия.
Паралелно с международния форум ще се проведе и един-
ственото изложение в България, посветено на управлението 
на хидро сектора – ВОДА София. Допълнителна информация 
и всички новини за изложението MachTech&InnoTech 2018 ще 
откриете в сайта machtech.bg.
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Общ български щанд на панаира  
Z - Subcontracting Fair 
5 – 8 февруари 2019 г., Лайпциг, Германия

От  5 до 8 февруари 2019 година град Лайпциг за пореден 
път ще се превърне в център за металообработващата и 
металопреработващата промишленост в Европа. Паралелно 
ще се проведат Z 2019 – Subcontracting Fair – международно-
то специализирано изложение за поддоставчици на части, 
компоненти, модули и технологии, и INTEC – специализи-
раното в инструменталното и специално машиностроене ин-
дустриално изложение. Двата панаира се провеждат веднъж 
на две години. На изложенията през 2017 година се предста-
виха над 1 380 фирми, а посетителите бяха над 24 000.

www.subcontractingfair.com
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С нарастващия брой изложители и посетители Z – 
Subcontracting Fair се наложи като едно от най-важните сре-
дища за сектора на поддоставчиците в Европа за следните 
браншове:
 - машиностроене
 - автомобилостроене
 - електроника / електротехника
 - индустриални услуги.

В допълнение към панаира традиционно се организира 
международният кооперационен форум и двустранни сре-
щи CONTACT: Бизнес срещи. За изложителите на Z участието 
в този форум е безплатно. 

Паралелно с Z 2019 ще се състои индустриалният панаир 
INTEC, чийто продуктов спектър обхваща общо и специално 
машиностроене, производствена техника, машинни елемен-
ти, инструменти и принадлежности, металообработване, 
роботика, автоматизация и др. Самите изложители на INTEC 
са потенциални клиенти на фирмите, представящи се на 
изложението Z - Subcontracting Fair.

Z - Subcontracting Fair предоставя добри възможности 

за представяне на български фирми пред широк кръг от 
специализирани германски и чуждестранни посетители. 
Българските поддоставчици на индустрията участват ре-
довно като изложители на панаира Z от неговото създаване 
през 2000 г. Лайпцигски панаир предлага преференциални 
цени за българските фирми изложители на превърналия се 
в традиция общ български щанд. 
Германо-Българската   индустриално-търговска   камара 
като   официално  представителство на   Лайпцигски панаир 
за България организира общ български щанд  на  между-
народния  панаир за поддоставчици на части, компоненти, 
модули и технологии  Z 2019 - Subcontracting Fair  от 5 до 8 
февруари 2019 г. в Лайпциг. Моля  да  заявите  Вашия  инте-
рес  за  участие  в  общия български щанд най-късно до 30 
април 2018 г.

На изложителите се предоставя безплатно и възможността 
да презентират своята фирма, продукти и услуги на ан-
глийски или немски език с продължителност 15-20 минути 
в рамките на организиран в изложбената палата Форум на 
изложителите.

За справки и информация: Представителство на Лайпцигски 
панаир за България
Кремена Вълчева, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg.  
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ОТРАСЪЛ  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА“ В БЪЛГАРИЯ И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Обзор

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
1. Представяне на отрасъла в България и Европейския съюз по данни от EUROSTAT
1.1.  Позиция на отрасъла в преработващата промишленост
1.2.  Структура на отрасъла 
1.3.  Съотношение на разделите и групите в отрасъла по страни
1.4.  Оборот в отрасъла по страни 
1.5.  Позиция на отрасъла в преработващата промишленост по страни
1.6.  Изменение на оборота на отрасъла по години
1.7.  Категории предприятия в отрасъла според броя на заетите в тях
1.8.  Структура на стойността на продукцията
1.9.  Производителност и трудово възнаграждение.
1.10.  Инвестиции в отрасъла
2.  Представяне на отрасъла в България по данни от вътрешни източници 
2.1.  Структура на отрасъла в България
2.2.  Показатели на предприятията по продуктови класове
2.3.  Приходи от продажби по административни области в страната
2.4.  Чуждестранни инвеститори в отрасъла
2.5.  Принос на отрасъла за експорта на страната
3.  Обобщение
3.1.  Сравняване на резултатите от двата подхода за съставяне на обзор на отрасъла
3.2.  Обобщение на информацията за отрасъла от EUROSTAT
3.3.  Обобщение на информацията за отрасъла от вътрешни източници
ПРИЛОЖЕНИЯ

Продължение от брой 12/2017. 
Уважаеми Читатели, приложенията със статистическите данни няма да публикуваме поради големият им обем, 
при проявен интерес моля свържете се с нас и ще Ви изпратим приложението)
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2.  Представяне на отрасъла в България по данни от вътрешни  
     източници  
 
2.1.  Структура на отрасъла в България. Национални особености 
 
 В раздел 1 беше показана сравнителна информация за отрасъла в България, 
получена от базата данни на EUROSTAT. Това е „поглед от далеч“, при който се виждат 
общи закономерности, но не и специфични подробностите. Стриктното прилагане на 
структурните единици на европейския класификатор при представянето и анализа на 
отрасъла в някои случаи не дава възможност да се идентифицират характерни за България 
показатели и тенденции.  
 
 През последните години българските фирми често променяха своята продукция. 
При това те не винаги отразяваха правилно промените в кодовете на дейността. Поради 
тази причина информацията в базите данни на статистическите органи не е напълно 
достоверна. 
  

Продукцията на много фирми е разнородна и попада в различни класове на 
КИД2008. Не винаги е ясно кой е преобладаващия клас, а понякога това се променя бързо 
дори и в рамките на една година.  

 
За някои групи и класове в настоящия момент практически няма съответни 

български предприятия. Това са: 
 Производство на битова електроника (26.4) 
 Производство на магнитни и оптични носители (26.8) 
 Производство на компютри с общо предназначение (част от 26.2) 

 
Класификаторът КИД 2008 допуска производители на електрически и електронни 

изделия да бъдат регистрирани в други отрасли. Това са  
 29. Производство на автомобили   29.31 Електронни и електрически части за 

автомобили 
 32. Производство, некласифицирано другаде     32.5  Медицински и зъболекарски 

инструменти и средства („Производство на лабораторни уреди и апарати .......“) 
 
Съществуват немалък брой малки и средни български предприятия, чиято 

преобладаваща дейност е доставка на електрическо и електронно оборудване от други 
производители (търговия). Заедно с това обаче те проектират и изграждат комплексни 
системи по заявка на клиента (инженерингова дейност) и осъществяват ремонти (сервизна 
дейност). Някои от тези предприятия с течение на времето започват и производство на 
отделни компоненти и възли. Съгласно КИД2008 би трябвало класът на тяхната дейност 
да бъде някой от следните: 

 33.13 Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати 
 33.14 Ремонт на електрически съоръжения 
 33.20 Инсталиране на машини и съоръжения 
 43.21 Изграждане на електрически инсталации 

Изключването на тези предприятия от отрасъла ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 
не е целесъобразно, тъй като те изпълняват съществена функция за развитието му. 

 
В България съществуват важни за отрасъла предприятия със специализация 

различна от предвидената в категорията клас на КИД2008. Тази специализация се изразява 
в производство на продукти само за определен кръг от потребители. Такива предприятия 
или са част от един клас на КИД2008 или влизат в няколко класа. Ето някои примери: 
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 Електроника за сектор услуги. Включва производство на касови апарати, 
терминали, специализирани принтери, информационни табла и др., предназначени 
за основно за търговията, банковото дело и др. (част от 26.20) 

 Индустриална електроника. Включва производство на електронни елементи, 
модули, уреди и съоръжения, предназначени за работа в индустрията (части от 
класовете на КИД2008 26.12, 26.20, 26.51) и автомобилостроенето (клас 29.31).. 
Това обединяване е целесъобразно по следните две причини: 

- Изискванията за надеждност и работни условия на околната среда за 
изделията, предназначени за работа в индустрията и в транспорта са сходни 
и се отличават съществено от тези за битовата електроника;  

- Едни и същи предприятия произвеждат в България едновременно изделия 
за приложение в индустрията и в автомобилостроенето. 

  Производство на кабелни инсталации за автомобили (част от 27.32) 
 
Някои от тези групировки, които по-нататък са наречени продуктови класове, се 

оформят като клъстери и изискват специално внимание както от специалистите, така и от 
страна на държавата. Отчитайки горните съображения в настоящия преглед българските 
предприятията в отрасъла ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА са разделени на 15 
продуктови класа, които частично съвпадат с класовете в КИД2008 (табл. 2-1.) 
 
Табл. 2-1.  Продуктови класове на отрасъла „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И  
                   ЕЛЕКТРОНИКА“ в България 
 

№ Продуктов клас Група и клас по КИД2008 
1 Елементи за електрониката 26.11 
2 Индустриална електроника Части от 26.13, 26.5, 29.31 
3 Електроника за сектор услуги Част от 26.2 
4 Комуникационна техника 26.3 
        (Битова електроника) 26.4 

5 Измервателни устройства и съоръжения 26.5 
6 Медицинска техника 26.6, част от 32.5 
7 Оптическа техника 26.7 
        (Магнитни и оптични носители) 26.8 

8 Електродвигатели, генератори, трансформатори 27.11 
9 Електроразпределителни апарати и съоръжения  27.12, 33.2, 43.21 

10 Акумулатори и батерии 27.2 
11 Кабелни инсталации за автомобили Част от 27.32 
12 Проводници и кабели 27.31, 27.32 
13 Електроинсталационни изделия 27.33 
14 Осветителна техника  27.4 
15 Домакински електроуреди 27.51 

 
Използвайки български източници БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА (БАСЕЛ) състави база данни за 
дружествата  в отрасъл  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“, която обхваща 402   
предприятия с общ годишен оборот 5605,3 млн. лева и персонал 43336 служители. 
Информацията е получена от български източници на статистически данни, от сайтовете 
на предприятията и чрез преки контакти на БАСЕЛ с тях. Включените предприятия по 
правило имат собствени сайтове в интернет с информация за продукцията и контактни 
данни. Включени са също така някои фирми без собствени сайтове, за които тази 
информация може да се намери на други общи сайтове.  
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2.2.   Показатели на предприятията по продуктови класове (табл. 2-2.  и фиг. 2-1.) 
 
Табл.2-2.   Приходи, персонал и брой предприятия по продуктови класове 
 

№ Продуктов клас 
Приходи от 
продажби Персонал Брой 

пред-
приятия Млн. лв. % Брой % 

 Всички класове 5605,3 100,0 43336 100,0 402 
1 Индустриална електроника 1176,9 21,0 6563 15,1 65 

2 Електроразпределителни апарати и 
съоръжения  694,2 12,4 5602 12,9 67 

3 Кабелни инсталации за автомобили 638,6 11,4 7305 16,9 8 
4 Електроника за сектор услуги 618,1 11,0 2077 4,8 22 
5 Домакински електроуреди 592,7 10,6 3342 7,7 16 
6 Акумулатори и батерии 457,8 8,2 1570 3,6 6 
7 Електроинсталационни изделия 290,7 5,2 2095 4,8 29 
8 Проводници и кабели 253,0 4,5 1006 2,3 10 

9 Електродвигатели, генератори, 
трансформатори 244,5 4,4 3416 7,9 34 

10 Медицинска техника 126,5 2,3 569 1,3 18 
11 Оптическа техника 118,8 2,1 1397 3,2 15 
12 Комуникационна техника 117,2 2,1 4236 9,8 28 
13 Елементи за електрониката 115,6 2,1 1575 3,6 20 
14 Осветителна техника 91,8 1,6 1602 3,7 34 
15 Измервателни устройства и съоръжения 68,9 1,2 981 2,3 30 
 
Фиг. 2-1.   Дялове на продуктовите класове в годишните приходи от продажби 

       на отрасъла в % 
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Разпределението потвърждава основанието за въвеждането на продуктови класове, 
които не съществуват в КИД2008. Класът „Индустриална електроника“ има най-големи 
приходи от продажби. Клас „Кабелни инсталации за автомобили“ има значително по-
големи приходи от продажби от клас „Проводници и кабели“, към който би трябвало да 
бъде включен съгласно КИД2008. 
 
 
2.3.  Приходи от продажби по административни области в страната 
 

Разпределението е показано в табл. 2-3.  Голямата стойност за София-град се дължи 
частично на това, че централите на някои фирми са регистрирани в столицата, докато 
заводите са извън София (напр. АББ, Монбат, Шнайдер Електрик). Последното 
деформира в голяма степен това териториалното разпределение. 
 
Табл.2-3.   Разпределение на годишните приходи от продажби по области 
 

№ Област Приходи от продажби 
Млн. лева Част % 

 Всички области 5605,3 100,00 
1 София град 2890,4 51,57 
2 Пловдив 680,8 12,15 
3 Софийска област 502,5 8,97 
4 Бургас 407,5 7,27 
5 Ямбол 283,8 5,06 
6 Шумен 107,5 1,92 
7 Габрово 102,2 1,82 
8 Пазарджик 83,6 1,49 
9 Стара Загора 81,6 1,46 
10 Смолян 64,2 1,15 
11 Перник 49,4 0,88 
12 Варна 47,8 0,85 
13 Ловеч 47,7 0,85 
14 Търговище 46,7 0,83 
15 Кюстендил 43,1 0,77 
16 Благоевград 32,7 0,58 
17 Добрич 29,0 0,52 
18 Монтана 24,8 0,44 
19 Велико Търново 22,6 0,40 
20 Хасково 17,9 0,32 
21 Русе 13,1 0,23 
22 Плевен 7,3 0,13 
23 Сливен 6,4 0,11 
24 Враца 4,9 0,09 
25 Силистра 4,0 0,07 
26 Разград 2,3 0,04 
27 Видин 1,2 0,02 
28 Кърджали   
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2.4.  Чуждестранни инвеститори в отрасъла 
 

Разпределението на предприятията с чуждестранни инвестиции по страни и по 
продуктови класове е показана в табл. 2-4. и табл. 2-5. 
 
Табл. 2-4.   Показатели на предприятията с чуждестранни инвеститори  по страни 

Страна на 
инвеститора 

Годишни приходи 
продажби, млн. лв. 

Брой 
служители 

Брой 
предприятия 

Всички страни 3282,0 26664 65 
Германия 957,2 6695 16 
САЩ 570,8 3803 12 
Филипини 381,8 1231 1 
Холандия 347,9 2433 4 
Япония 283,8 2230 1 
Франция 223,5 3425 2 
Турция 213,6 3236 7 
Корея 65,1 635 1 
Швеция 57,9 927 2 
Хонконг 44,9 210 1 
Швейцария 37,0 150 2 
Белгия 31,5 411 2 
Гърция 28,4 87 2 
Италия 14,4 117 6 
Унгария 12,5 883 1 
Чехия 5,0 70 2 
Австрия 4,0 41 1 
Малта 2,7   1 
Русия     80 

 
Табл. 2-5.   Показатели на предприятията с чуждестранни инвеститори  по класове 

Продуктов клас Приходи, 
млн. лв. 

Брой 
служи-

тели 

Брой 
пред-

приятия 
Всички класове 3282,0 26664 65 
Индустриална електроника 1063,5 5253 14 
Кабелни инсталации за автомобили 638,6 7305 8 
Електроразпределителни апарати и съоръжения  452,2 3763 7 
Домакински електроуреди 444,2 1953 2 
Електроинсталационни изделия 206,6 1183 3 
Електродвигатели, генератори, трансформатори 103,8 1123 6 
Елементи за електрониката 88,0 1092 7 
Медицинска техника 82,6 139 2 
Проводници и кабели 58,4 416 3 
Акумулатори и батерии 34,6 563 1 
Комуникационна техника 32,0 2758 2 
Оптическа техника 29,2 162 2 
Електроника за сектор услуги 19,9 96 2 
Измервателни устройства и съоръжения 17,8 241 2 
Осветителна техника 10,7 617 4 
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 От всички 402 предприятия в базата данни на БАСЕЛ мажоритарно чуждестранно 
участие има в 65 предприятия. с общ годишен оборот 3282  млн. лева (58,6% от отрасъла) 
и персонал 26664 бр. (61,5% от отрасъла). Продуктовият клас „Кабелни инсталации за 
автомобили“ е представен само от предприятия на чуждестранни инвеститори. Той се 
отличава съществено от останалите по трудовата интензивност (голям брой невисоко 
квалифицирани работници). Ако изключим този продуктов клас останалите  предприятия 
на чуждестранните инвеститори допринасят за 53% от оборота на отрасъла и 53% от 
персонала. 
 

Тенденциите в развитието на чуждестранните инвестиции в отрасъла могат да 
бъдат определени чрез преглед на новите инвестиции през последните години. Те са 
разделени в три категории: 

 Разширяване на съществуващо предприятие или група предприятия 
 Откриване на ново предприятие (първо навлизане в България) 
 Инвестиции в етап на планиране 

 
Разширяване на съществуващо предприятие или група предприятия 

 
АББ БЪЛГАРИЯ 
Компанията е един от най-големите производители на електротехническа апаратура в 
света. Тя притежава едно ремонтно и 4 производствени предприятия в България. Първите 
инвестиции бяха извършени през 1996 г. чрез приватизиране с последващо изграждане на 
нови производствени мощности на АВАНГАРД - Севлиево – производство на апаратура 
за високо напрежение и ЕЛПРОМ - Петрич – производство на апаратура ниско 
напрежение. Третото предприятие за производство на апаратура високо напрежение беше 
изградено на зелено през 2009 г. в индустриална зона Раковски край Пловдив. Четвъртото 
предприятие за производство на апаратура ниско и средно напрежение беше изградено на 
зелено през 2014 г. в същата зона. 
 
ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА 
Германската компания LIEBHERR световен производител на подемно-транспортни 
машини и хладилници. Тя притежава в България изградено на зелено предприятие за 
производство на хладилници в индустриална зона Тракия край Пловдив. През 2015 г. 
инвестира 32 млн. лева в нов логистичен център с площ 32000 кв. м. В освободените 
сгради започна монтиране на нови производствени линии, като производството на 
хладилници достигна до 1 милион броя годишно. 
 
СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ 
Aмepиĸaнcĸaтa ЅЕNЅАTА ТЕСHNОLОGІЕЅ е номер 1 в cвeтa в пpoизвoдcтвoтo нa 
ceнзopи за налягане и температура за индустрията и автомобилостроенето. Тя притежава 
предприятие н Ботевград, в което през 2017 г. инвестира допълнително 5 млн. USD, 
основно за изграждане на нова тестова лаборатория в София. Освен това през 2017 г. беше 
приключен първия етап на изграждането на ново производствено предприятие в 
икономическа зона Тракия край Пловдив на стойност 40 млн. USD. Пъpвaтa фaзa oт 
пpoeĸтa включва площ 10 000 ĸв. м, a oбщo тepeнът e 68 000 ĸв. м. Πpeдвиждaниятa ca дo 
4 гoдини в „Ceнcaтa“ дa бъдaт нaeти 1500 paбoтниĸa.  
 
ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО 
Германската компания FESTO е един от най-големите производители на средства за 
автоматизация в света. Предприятието на компанията в София съществува от 1992 г. Днес 
това е един от петте технологични центъра на FESTO в Европа, в които се осъществява 
производствена, развойна и инженерингова дейност. Произвежда компоненти за 
пневматична и електрическа автоматизация - сензори, кабели, вентилни модули, 
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електрически изпълнителни механизми. Компанията непрекъснато разширява завода си. 
През 2015 г. беше открита нова производствено мощност на стойност 19 млн. лв. 
Ръководството планира в следващите три години да вложи още 25 млн. лв. в машини и 
съоръжения и да увеличи персонала  от 600 до 1000 души. За разширението е осигурен 
съответен терен. 
 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ 
Това е българска компания, основана преди 27 години. Тя има различни разработки на 
системи за електрозахранване в телекомуникациите, енергетиката и отбраната, но 
проектът, който дава тласък на фирмата, е модулната система Еxeron. Това е продукт за 
зони без електрическа мрежа, който комбинира слънчеви панели, вятърни перки и 
акумулаторни батерии, като производството, складирането и консумацията на 
електроенергията се управлява от компютър. Работата през последната година прави 
компанията атрактивна за стратегически инвеститори. Така през 2017 г. с 10% дял във 
фирмата влиза гръцката METKA, част от MYTILINEOS Group. Това е голяма 
индустриална група с участие в металургичния, минния и енергийния сектор и пазарна 
капитализация от 7 млрд. евро. Първите инвестиции са в оборудване и нови разработки. 
След това стартира проект на стойност 36 млн. лв. за изграждане на производствено 
предприятие в Кърджали. Първият етап трябва да приключи до края на 2017 г., а вторият 
ще стартира в началото на 2018 г. Причината за кратките срокове за построяването на 
завода е голямата поръчка в Средния изток.  
 
ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ 

Японската компания YAZAKI Corporation е глобален производител на автомобилни 
компоненти и оборудване, климатици и различни продукти свързани с екологията. 
Дейността на фирмата в България датира от 2006 г. и обхваща производство на 
автомобилни кабелни инсталации, като основните клиенти са автомобилните 
производители Рено и Форд. С двата си завода в Ямбол и Сливен „Язаки България“ ЕООД 
е един от най-големите работодатели в Югоизточна България, като през 2016 г. 
служителите на фирмата са близо 5 000. През 2017 г. компанията отвори в Димитровград 
трети завод за производство на автомобилни кабели. Инвестицията е 50 млн. евро. Наети 
са 800 работници, а края на 2018 г. се очаква броят им да нарасне на 1500. Заводът в 
Димитровград е разположен върху парцел от 65 дка. Самата сградата е с площ 30.4 хил. 
кв. м и включва над 19 хил. кв. м производствено помещение, складова и 
административна част, помещения за обучение, лаборатория и др. За пръв път в 
европейските предприятия на YAZAKI ще се произвеждат кабелни инсталации за леки 
автомобили на Mercedes. 

 
ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК 
Френската компания SCHNEIDER ELECTRIC е световен производител на 
електротехнически компоненти. Тя присъства в България от 1998 г., когато открива завод 
в Перущица. През 2007 г. мести производството си в индустриална зона Марица край 
Пловдив. В България произвежда основната част от продуктите си в областта на 
прекъсвачи и токови защити. През 2016 г. разширява значително гамата на 
произвежданите изделия, като инвестира в нови производствени линии и 
съоръжения. Броят на работниците непрекъснато се увеличава и в момента е над 900 
души. 
 

 В тази група чуждестранни инвеститори, които вече притежават 
предприятия в България и разширяват дейността си през последните години, могат да 
бъдат споменати още VISTEON (САШ), MELEXIS (Белгия), LEM (Швейцария), AQ 
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GROUP (Швеция), INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS IMI (Филипини), NURSAN 
(Турция), ARKOMAT (Турция), NYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (Корея), AMK 
(Германия), SISCO SET (Германия), ULTRAFLEX (САШ), STECA-ELEKTRONIK 
(Германия), SE BORDNETZE (Германия), KEMMLER-ELEKTRONIK (Германия), 
REICHLE & DE-MASSARI (Швейцария), ENERSYS (САШ), MIKSAN-MOTOR 
(Турция), IMESA (Италия), CENTILION (Италия). 
 
 

Откриване на ново предприятие (първо навлизане в България) 
 
ОСРАМ 
Германската компания OSRAM е един от най-големите производители на осветителни 
системи в света. Тя инвестира на зелено 25 млн. евро в ново предприятие, открито през 
2017 г. в икономическа зона Тракия. Предприятието ще произвежда електронни 
компоненти за осветителни системи. В него вече работят 500 души, а общият им брой 
трябва да достигне 900 до средата на 2018 г. 
 
БЕР ХЕЛА 
Германската компания BEHR-HELLA THERMOCONTROL (BHTC) произвежда 
автомобилни климатични системи за много производители на автомобили. През 2016 г. с 
инвестиция от 60 млн. лв. бе въведен в експлоатация нов завод на групата в Божурище, 
който доставя електронни модули за управление на климатици основно за Audi, BMW и 
Mercedes. В завода действа развоен център с над 50 инженери и специалисти, които 
работят по някои от иновативните проекти на компанията. Заводът  работи с няколко 
български доставчици, основно на пластмасови компоненти, като планира да разшири 
мрежата от местни партньори. 
 
ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ 
Турската компания ENPAY ENDUSTRIYEL, която специализира в производството на 
изолационни материали за електротехническата промишленост, започна строителството 
на предприятие върху парцел от 25 дка в индустриалната зона на град Шумен през 2016 г. 
Това е четвъртата фабрика на ENPAY по света след производствените й мощности в 
Турция, Словакия и Индия. Вече са наети 100 души в новата фабрика в Шумен и се 
планира броят им да нарасне до 250. 
 
ЕЛЕКТРОКАБЕЛ БЪЛГАРИЯ  
Това е ново предприятие на  групата NEXANS AUTOELECTRIC. Компанията произвежда 
кабелни инсталации за водещи автомобилни производители и има клонове в 23 страни с 
8 500 служители. Електрокабел България ЕООД стартира производството си в град 
Плевен през 2015 година и планира да разширява дейността си през следващите години. 
 
 

Инвестиции в етап на планиране 
 
ЅМС ІNDUЅTRІАL АUTОMАTІОN 
Япoнcĸaтa ĸoмпaния ЅМС ІNDUЅTRІАL АUTОMАTІОN e cвeтoвeн лидep нa пaзapa в 
индycтpиaлнaтa aвтoмaтизaция c пнeвмaтични и eлeĸтpичecĸи cиcтeми. Тя притежава 
предприятия в 28 дъpжaви. През 2016 г. компанията закупи 180 000 ĸв. м. тepeн в зона 
Марица край Пловдив. Планира изграждане на завод с около 2500 работници. 
 
SARKUYSAN 
Турска компания Sarkuysan планира да инвестира в предприятие за производство на 
медни проводници в Шумен.  
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LEONI 
Eдин oт вoдeщитe пpoизвoдитeли нa ĸaбeли и ĸaбeлни cиcтeми зa aвтoмoбили в Eвpoпa - 
гepмaнcĸaтa Lеоnі, проучвая възможността за изграждане на  пpoизвoдcтвeнa бaзa в 
Πлeвeн. Paбoтaтa пo изграждане на зaвoдa тpябвa дa зaпoчнe пpeз 2018 г. 
 

2.5.  Принос на отрасъла за експорта на страната 
 

Източник на информация за оценка на приноса на отрасъла за износа от България 
са публикациите на Българската народна банка (БНБ) „Платежен баланс на България“. 
Използвани са данните в таблиците за износ по стокови групи съгласно „Комбинираната 
номенклатура на ЕС“. Структурата, наименованията и кодирането в този класификатор се 
различават от КИД2008, но свързването на стоковите групи с продукцията по раздели на 
икономически дейности не е затруднително. Практически всички продукти на отрасъла 
„Електротехника и електроника“ са включени в стоковата група 85, наименувана 
съкратено „Електрически машини“. Продуктите на раздел „28 Производство на машини и 
оборудване“ е включена в стокова група „84 Машини, апарати и механизми“. 

 
Стойностите на износа се отчитат по цени FOB, които включват някои разходи за 

натоварване, транспорт и застраховане на стоките. Поради тази причина те не могат да се 
съпоставят и обработват заедно с данните за стойността на продукцията на определени 
раздели от КИД2008, които се изчисляват на основа на фактурирани цени на изхода на 
предприятията.  

 
В табл. 2-6. е показана стойността на износа по водещите стокови групи и по 

години от 2007 до 2016 г. Наименованията на стоковите групи са съкратени. Двете 
стокови групи „61 Облекла трикотажни и плетени“ и „62“Облекла различни от 
трикотажните“ са обединени. Подреждането е по износа през 2016 г. 
 
Табл. 2-6.  Износ от България по водещите стокови групи и по години в млн. € 

Гру-
па 

Наимено-
вание 

Година 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Износ общо 13512 15204 11699 15561 20264 20770 22271 22105 22982 23576 

85 Електрически 
машини 749 905 914 1156 1506 1442 1749 1874 2210 2288 

27 Минерални 
горива 1988 2442 1479 2046 2711 3370 3275 2790 2463 2174 

84 Машини и 
апарати 1012 1150 802 1038 1368 1438 1610 1729 1802 1882 

74 Мед и изделия 
от мед 1355 1598 1036 1554 2306 2174 2257 2031 2038 1520 

61+62 Облекла общо 1467 1343 1147 1201 1347 1294 1384 1428 1418 1519 

10 Житни 
растения 110 452 351 553 698 827 1213 922 883 1005 

30 Фармация 189 232 294 419 536 580 669 771 791 744 

12 Маслодайни 
семена 162 313 350 470 769 567 771 599 548 664 
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На фиг. 2-2. са показани дяловете на водещите стокови групи в общия износ на 
България през 2016 г. в %. На фиг. 2-3. е показана диаграма на износа по водещи стокови 
групи и по години в млн. €. 
 
Фиг.2-2.  Дял от стойността на общия износ през 2016 г. по стокови групи в % 
 

 
 
Фиг. 2-3.  Износ от България по водещи стокови групи и по години в млн. € 
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3.  Обобщение 
 
3.1. Сравняване на резултатите от двата подхода за съставяне на обзор на отрасъла 
 

В раздел 1. и в раздел 2. бяха използвани два различни подхода при избора на 
изходни данни за съставяне на обзора. Първият раздел използва само обобщени 
статистически показатели от EUROSTAT. Състоянието и тенденциите за развитие на 
отрасъла в България се представят на фона на отделните страни в ЕС и средните 
показатели на ЕС. Вторият раздел се основава само на данни от вътрешни източници в 
България  - недържавни институции и предприятия от отрасъла. Показват се характерни 
особености и подробности на отрасъла в България, които не могат да бъдат забелязани от 
официалната статистика. 

 
Двата подхода при съставянето на обзора имат право на съществуване без 

противопоставяне, тъй като целите им са различни. Целесъобразно е обаче да се провери 
дали няма противоречия в някои общи числови данни. В следната таблица е показан броят 
на предприятията по категории според броя на заетите в тях, общия годишен оборот и 
общия брой заети. Сравнени са базите данни на EUROSTAT (използвана в раздел 1) и на 
БАСЕЛ (използвана в раздел 2). 

 

Показател EUROSTAT 
Раздели 26 и 27 на НКИД 2008 БАСЕЛ 

Брой предприятия по категории според броя на заетите 
Всички  860 402 
Големи (≥250) 24 43 
Средни (от 50 до 249) 89 84 
Малки (от 10 до 49) 205 161 
Микро (<10) 542 33 
Неопределени  81 
Годишен оборот, млн. лева 3 540 5 605 
Брой заети 31 297 43 336 

 
Броят на предприятията в базата на БАСЕЛ е около 47% от броя в статистическите 

данни на EUROSTAT. Липсващите предприятия са основно от групата на микро 
предприятията (до 10 души персонал). Предимно те не изпълняват условието за 
включване в базата на БАСЕЛ – наличие на сайт в интернет с информация за 
произвежданите продукти и услуги. Повечето големи предприятия в базата на БАСЕЛ се 
обяснява с това, че данните от EUROSTAT са от 2014 г., а тези на БАСЕЛ – предимно от 
2016 г. В базата на БАСЕЛ има още около 10 предприятия с персонал от 240 до 250 души, 
които са на границата на големите предприятия и има вероятност да преминат в тази 
категория.   

 
Показателите „годишен оборот“ и „брой заети“ в базата на БАСЕЛ са съответно с 

58% и 38% по-големи от тези в EUROSTAT. Причините за това са следните: 
 Данните на БАСЕЛ са основно за 2016 г., а тези на ЕВРОСТАТ са за 2015 г.; 
 В базата на БАСЕЛ са включени предприятия, които официалната статистика не 

причислява към отрасъла. На първо място това са производители на електронни и 
електрически компоненти за автомобили (включително и кабели), които 
класификатора КИД 2008  включва към раздел „29. Производство на автомобили“. 
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3.  Обобщение 
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причислява към отрасъла. На първо място това са производители на електронни и 
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3.2. Обобщение на информацията за отрасъла от EUROSTAT 
 

Развитието на отрасъла ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА в ЕС през 
периода от 2007 до 2015 г. не е благоприятно. През 2009 г. се наблюдава силно 
намаляване на продукцията и оборота. Промяната на оборота за целия осем годишен 
период средно за ЕС в разделите „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“ е съответно 
+8,6% и -2,8%. През последната 2015 г. се наблюдава значително увеличаване на оборота  
на „С26 Електроника“. Това вероятно отбелязва края на изнасянето на производство в 
азиатски страни. За основния двигател на европейската икономика Германия промяната на 
оборота в разделите „С26 Електроника“ и „С27 Електротехника“ е съответно -15,3% и 
+2,5%. Уникално явление за ЕС е нарастването на оборота в раздел „С26 Електроника“ в 
Естония с +325%. 

 
На общия фон на ЕС изменението на оборота в разделите „С26 Електроника“ и 

„С27 Електротехника“ от 2007 до 2015 г. в България е оптимистично – нарастване 
съответно с +23,8% и +103,4%. Нарастването на оборота в раздел „С27 Електротехника“ в 
България е най-голямо нарастване сред страните на ЕС.  
 
3.3. Обобщение на информацията за отрасъла от вътрешни източници 
 
 Разделът „С26 Електроника“ в България премина през периода на преход към 
пазарна икономика със значителни сътресения. Почти напълно изчезнаха някои класове на 
производство, които бяха развивани за реализация в администрирани пазари:  

 битова електроника;  
 компютри с общо предназначение;  
 комуникационна техника;   
 интегрални микросхеми. 

 
Редица водещи предприятия на раздел „С26 Електроника“ в настоящия момент са 

собственост на чуждестранни компании:  
 Интегрейтид Микро Електроникс България ЕООД – Ботевград; 
 Сенсата технолоджис България ЕООД – София; 
 Мелексис България ЕООД   
 Вистеон България ЕООД ; 
 Фесто Производство ЕООД - София 
 Къртис Балкан ЕООД – София. 

 
В повечето случаи тези предприятия не участват в производствени вериги в 

България и не взаимодействат с други български предприятия. Изключение е Фесто 
Производство ЕООД, което активно търси и ползва български поддоставчици.  

 
Оптимистично явление е появата в резултат предимно от вътрешни инвестиции и 

развойна дейност на предприятия, произвеждащи нови за страната електронни продукти 
за сектора на услугите (касови апарати, терминали, търговски везни, електронни 
електромери, информационни табла): 

 Датекс ООД - София 
 Евро Геймс Технолоджи ООД - София 
 Дейзи Технолоджи ЕООД - София 
 Елтрейд ООД - Ботевград 
 Тремол ООД - Велико Търново 
 Инкотекс Системс ЕООД - София 
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 Разделът „С27 Електротехника“ в България успя да преодолее прехода към пазарна 
икономика с по-малко сътресения. Това може да се обясни с историческите традиции и 
постигнатата още през 80-те години конкурентоспособност на свободните пазари. 
Съхранени бяха почти всички съществуващи преди това класове на производство. 
Темповете на растеж надвишават средните за ЕС и на останалите страни в преход. 
Разделът има съществено значение за икономиката на страната. 
 
 В раздел „С27 Електротехника“ има няколко предприятия, принадлежащи на 
водещи чуждестранни компании. За разлика от повечето чуждестранни инвеститори в 
раздел „С26 Електроника“ те взаимодействат с други български предприятия за доставяне 
на полуфабрикати и услуги. Такива са: 

 Либхер Хаусгерете Марица ЕООД - Радиново 
 Шнайдер Електрик България ЕООД - София 
 АББ България ЕООД – София 
 Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София 

 
Следва да се обърне специално внимание на уникалното струпване на 6 

чуждестранни инвеститори в производството на кабелни инсталации за автомобили. 
България има шанс да създаде производствена верига „Добив и производство на метал 
мед  Производство на проводници  Производство на кабелни инсталации за 
автомобили“. Засега тази верига е прекъсната. Производителите на кабелни инсталации за 
автомобили не ползват произведени в България проводници поради недостатъчното 
производство у нас и липсата на сертификати за произвежданите проводници, което се 
изисква от крайния клиент (производителите на автомобили). Информация за тази 
производствена верига е показана в следващата таблица. 

 

Предприятия Годишен оборот, 
млн. лева  Брой работници 

Производство на метал мед 
Аурубис, Пирдоп 4134 833 

Производство на кабели и проводници 
Емка АД – Севлиево;  
Елкабел АД – Бургас;  
Гамакабел АД – Смолян;  
КЕМП АД – Севлиево 
НСКФ ТРЕЙД - Айтос 

253 1006 

Производство на кабелни форми за автомобили 
Язаки България ЕООД – Ямбол;  
Се Борднетце България ЕООД – Карнобат; 
Нурсан Отомотив ЕООД – Бургас;  
Атес ЕООД – Казанлък 
Аркомат България ЕООД – Казанлък;  
Електрокабел  България - Плевен 

639 7305 

 
Очевидно са необходими нови инвестиции в българските предприятия за 

производство на проводници или създаване на ново предприятие от реномиран 
чуждестранен инвеститор, утвърден доставчик на световните производители на 
автомобили. 

 
 Отрасълът „Електротехника и електроника“ е експортно ориентиран. През 2016 г. 
продуктите на отрасъла осигуряват най-голям експорт сред всички други стокови групи на 
българския експорт.   
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DCNT: Ново SUMOCHAM 
свредло за резбови отвор
ISCAR/UNITAC разшири обхвата на по-малките диаметри GD-
DH оръдейни свредла с добавяне на такива за 14.0 до 15.99 
mm, носещи новата TOGT 070304-DT пластина с три разделя-
щи стружките ръба.
Пластините TOGT 070304-DT имат три режещи ръба, положи-
телна стружкочупеща геометрия и почистваща повърхност 
за постигане на високо качество на повърхнината и високо 
подаване. Новата пластина се произвежда от сорт IC908, 
многостранен сорт с  PVD покритие.
Периферно шлифованата с висока точност пластина осигу-

рява клас на точност на диаметъра IT10,

тесни стружки за ефикасно стружкоотнемане и по-високо 
подаване в сравнение с другите свредла, налични на пазара. 
Почистващата повърхност осигурява превъзходна повърх-
ност на обработка, а директното закрепване не изисква 
допълнителна настройка.     

Наличните свредла са за диаметри от 14 до 28 мм. и дължи-
ни 10, 15 и 25D. По-дълги свредла до 2400 мм. могат да бъдат 
доставени по заявка.



е да погледна напред.
време

За важните решения.

Лизинг на товарни автомобили над 3,5 тона и строителна техника 
• Бърза и лесна процедура за одобрение
• Безлихвено и възможност за разсрочено плащане на ДДС
• Ползване на преференции от доставчици и застрахователи

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg

• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

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

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

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

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

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс:   +359-2-859 76 81
моб.: +359-885-232595
         +359-897-981669

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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Съвременни GROOVE TURN JHP 
инструменти за канали и отрязване 
с двойни канали за охлаждане
ИСКАР усъвършенства инструментите GHDR/L-JHP, CGPAD-
JHP & HGPAD-JHP и адаптерите към тях с добавяне на още 
един канал за охлаждане към съществуващият горен. 
Допълнителнят долен  канал ефективно охлажда предната 
повърхност на пластината.
В повочето случаи осъвременените с двупосочно охлаждане 
инструменти и адаптери подобряват живота в сравнение с 
тези с еднопосочно, както с ниско така и с високо налягане 
охлаждане.
Модифицираните адаптери имат значително по-дълга 
трайност и представляват печелившо решение за канали 
и отрязване на повечето типове материали, специално за 

високо-термо устойчиви сплави и неръждаеми стомани.
Новите адаптери би трябвало да се използват с новите дър-
жачи с два канала за охлаждане, в противен случай ще бъде 
ефективен само горният канал.
В допълнение ИСКАР представи и новите JETCUT MODULAR-
GRIP адаптери, носещи TGMF/TGMP/TGMA пластини за кана-
ли и струговане с два канала за охлаждане.
Новете адаптери имат същите размери като съществуващи-
те.
Те осигуряват предимство в обработката на всички обра-
ботваеми материали, специално на неръждаеми стомани и 
термо устойчиви сплави.
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Нови 14.00-15.99 mm оръдейни 
свредла с пластини с 3 режещи ръба
ISCAR/UNITAC разшири обхвата на по-малките диаметри GD-
DH оръдейни свредла с добавяне на такива за 14.0 до 15.99 
mm, носещи новата TOGT 070304-DT пластина с три разделя-
щи стружките ръба.
Пластините TOGT 070304-DT имат три режещи ръба, положи-
телна стружкочупеща геометрия и почистваща повърхност 
за постигане на високо качество на повърхнината и високо 
подаване. Новата пластина се произвежда от сорт IC908, 
многостранен сорт с  PVD покритие.
Периферно шлифованата с висока точност пластина осигу-

рява клас на точност на диаметъра IT10,

тесни стружки за ефикасно стружкоотнемане и по-високо 
подаване в сравнение с другите свредла, налични на пазара. 
Почистващата повърхност осигурява превъзходна повърх-
ност на обработка, а директното закрепване не изисква 
допълнителна настройка.     

Наличните свредла са за диаметри от 14 до 28 мм. и дължи-
ни 10, 15 и 25D. По-дълги свредла до 2400 мм. могат да бъдат 
доставени по заявка.
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Jungheinrich стакери  
Първа серия EJC 110/112
Първа серия ръчноводими електро-високо повдигачи EJC 
110/112 са силни в транспортиране на кратки разстояния и 
стакиране на височина до 4700 mm. Товароподемността на 
машината е от 1000 кг. до 1200 кг.
Компактното шаси на EJC усигурява лесно и безопасно 
управление дори и в най-тесни пространства. Друга полезна 
функция е възможността на машината да се придвижва в 
режим „костенурка“ с изправена дръжка за управление.
Комбинацията на 3-фазния AC двигател със специално 
разработения от Jungheinrich контролен блок осигурява 
максимална ефективност. Предимствата са висока скорост 
на движение и мощно ускорение с минимално използване 

на енергия, което от своя страна осигурява висока произ-
водителност. Повдигача може бързо да сменя посоката си 
на движение. Машината се характеризира и с изключетелна 
прецизност при повдигане и сваляне на мачтата и притажа-
ва функцията пропорционална хидравлика.
 Удобно позиционираните бутони на главата за управление 
позволява на оператора прецизно да стакира товари на 
голяма височина. Дългата дръжка осигурява достатъчно 
безопасно разстояние между оператора и машината. Пов-
дигачът предлага на оператора отделения за съхранение на 
документи и вещи. 
Стакерите от Първа серия EJC 110/112 се предлагат с различ-
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ни видове и размери батерии и зарядни устройства, както и 
с множество допълнителни опции, и могат да отговорят на 
всички изисквания на клиента.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
търговски и маркетингов директор на „Готи Петрунов“ 
ООД, представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и 
Косово.
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КАК АКРЕДИТИРАНИТЕ 
ЛАБОРАТОРИИ ЕФЕКТИВНО 
И ЕФИКАСНО ДА НАПРАВЯТ 
СВОЯ ПРЕХОД 
ОТ ISO/IEC 17025:2005  
КЪМ ISO/IEC 17025:2017
проф. д-р инж. Илия Ценев, CMC - консултант към фондация „Качество 21-ви век”
проф. д-р инж. Петър Динев – консултант към фондация „Качество 21-ви век”“
инж. Мариана Ширкова, СМС – управител на фондация „Качество 21-ви век”
проф. д-р инж. Димитър Назърски – УАСГ и Българска асоциация за изолации в строителството

Резюме: Показани са теоретичните и практическите страни на понятията „ефективност“ и „ефи-касност“, отнесени към съще-
ствените признаци на акредитираните лаборатории. Ре-зюмирано се разглежда процесния подход при системите за управ-
ление, тъй като именно процесният подход преобръща представите за управление на организацията. Хаотичните действия, 
мъглявата посока и преплетените взаимовръзки не могат да бъ-дат решение за успешните организации. Те търсят точни 
правила, ясна посока и после-дователност в действията. Дадени са примери за прилагане на процесния подход в светлината 
на прехода към международния стандарт ISO/IEC 17025:2017. Предлага се алгоритъм за оценяване на риска, адаптиран към 
работата на изпитвателни и/или ка-либриращи лаборатории.
Ключови думи: ефикасност, ефикасен, ефективност, процесен подход, изпитвателни и калибриращи лаборатории.
Summary: Theoretical and practical aspects of the concepts of "efficiency" and "efficacy" were present-ed there, referring to the 
essential signs of the accredited laboratories. The process approach to management systems was summarized, as it is precisely the 
process approach that over-turns management's vision of management. Chaotic actions, nebulous direction, and inter-twined inter-
connections can not be a solution for successful organizations. They are looking for precise rules, clear direction and consistency in 
action. Examples of implementation of the process underway were given in the light of the transition to ISO / IEC 17025: 2017. A risk 
assessment algorithm adapted to the operation of testing and/or calibration laboratories was provided.
Keywords:efficacy, efficient; effectivity (efficiency, effectiveness), effective; process approach; testing and calibration laboratories. 

Въведение
На 29.01.2018 год., Изпълнителната агенция „Българска служ-
ба за акредитация“ (ИА „БСА“) публикува на своята страница 
новата си политика за преход „Подход за провеждане на пре-
ход от акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2005 към акреди-
тация съгласно ISO/IEC 17025:2017“, като я оцени като важна 
за всички лаборатории. Действията, посочени в политиките 
за преход са задължителни за всички акредитирани или в 
процедура на акредитация лаборатории за изпитване и/или 
калибриране. В този документ се формулират задачите, които 

стоят пред акредитираните лаборатории за провеждане на 
преход от старата към новата версия на стандарта ISO/IEC 
17025. Новата версия, БДС ISO/IEC 17025:2017 „Общи изиск-
вания относно компетентността на лабораториите за 
изпитване и калибриране“, е публикувана на страницата на 
Българския институт по стандартизация, на 15.01.2018 год., 
почти месец и половина след публикуването му от ISO - на 
31.11.2017 год.
Излизайки от „философията“ на стандарта, при сравнение на 
двете версии, старата (от 2005) и новата, може да се заключи, 
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че значителна част от изискванията са по-добре дефинирани 
и/или разширени. Отчетени са последните пазарни тенден-
ции, съвременното технологично развитие, достиженията 
на информационните технологии и средата, в която лабора-
ториите се развиват. Освен това, новата версия на стандарта 
отчита изискванията на ISO 9001:2015 „Системи за управление 
на качеството. Изисквания“ към системите за управление - по 
отношение на терминологията, прилагането на процесния 
подход, същностните характеристики „ефикасност“ и „ефек-
тивност“, оценяването на риска. С тази работа, авторите изра-
зяват добросъвестно своето желание да подпомогнат акре-
дитираните лаборатории ефективно и ефикасно да изпълнят 
изискванията на ИА „БСА” за провеждане на прехода.

Ефикасност и ефективност
Ефикасността изразява степента на постигане на целите, 
чрез съпоставяне на постигнатите и планираните резултати в 
резултат от изпълнението на дейността. Ефикасността съпос-
тавя постигнатия резултат и положената цел (или смисъла на 
дейността). Ефикасността е пряко свързана с целесъобраз-
ността или посоката на дейността. Чрез ефикасността се дава 
отговор на въпроса, дали се вършат или са извършени „пра-
вилните” неща. Тя не отчита ресурсите (енергия, материали, 
труд, финансови средства), изразходвани за осъществяването 
на поставената цел. Ефикасността оценява единствено пости-
гането на целта: колкото степента на постигане на положената 
цел е по-висока, толкова по-ефикасни са осъществените дей-
ности и начинания. Ефикасността, от друга страна, може да 
се разглежда като способност да се постигне планиран ефект 
или успех. 
Използваемостта (англ.: usability) на една дейност/процес 
се определя от постигането на планирания полезен резултат 
(успех!). Тя, обаче, ще бъде налице при две важни условия: 
рационалното използване на ресурсите за постигане на ре-
зултата, и задължителност на показателите на качеството за 
продукта от дейността.
Ефективността, за разлика от ефикасността, поставя в от-
ношение постигнатия резултат/ефект и вложените ресурси/
разходи (енергия, материали, труд, финансови средства). 
Ефективността е постигането на максимално възможните 
резултати от изразходваните ресурси при осъществяване на 
планираната дейност. Ефективността е свързана с икономич-
ността на дейностите. Чрез ефективността се дава отговор 
на въпроса, дали нещата се вършат по „правилния” начин. 
Ефективността предполага съизмерване на постигнатите ре-
зултати (ползите) и изразходваните ресурси, например, като 
индикатор за измерване на ефективността могат да се из-
ползват производителността на труда или паричния разход за 
предлагането на публичната услуга. Следователно, това, което 
е ефективно, не е непременно ефикасно, а това, което е ефи-
касно, не е непременно ефективно. Ето защо, ефикасността и 
ефективността се използват заедно за оценяване на действи-
телните и очакваните резултати/ефекта от дейността.
Действащият стандарт БДС ISO 9000:2015 „Системи за упра-
вление на качеството. Основни принципи и речник“ въвежда 
следните определения: за ефективността, това е „взаимовръз-
ката между постигнатия резултат и използваните ресурси“, 
т. 3.7.10; за ефикасността, това е „степента, до която плани-

раните дейности са изпълнени и планираните резултати са 
постигнати“, т. 3.7.11.
Предшестващите версии на стандарта БДС ISO/IEC 17025 (2000 
и 2005) не изискват от лабораториите самостоятелното оце-
няване на дейностите по ефикасност и ефективност. С новата 
версия се приема „процесния подход“ при разглеждането на 
системите за управление на акредитираните лаборатории и 
характеристиките „ефикасност“ и „ефективност“ стават воде-
щи при оценяването на дейността им. 
За да могат отделните процеси в лабораторията да бъдат оце-
нявани, а оттам управлявани, то за тях трябва да бъдат опре-
делени целесъобразно показатели/измерители. Следовател-
но, дейността на лабораторията, за провеждането на прехода 
към БДС ISO/IEC 17025:2017, ще бъде толкова по-ефективна, 
колкото по-малък ресурс се вложи, при ефикасно изпълнение 
на планирания преход. Очевидно е, че трябва да се търси 
баланс между ефективност и ефикасност и при тази дейност. 
В крайна сметка, същественото изискване е „ефикасността“, 
защото то се явява определящо за полната реализация на 
прехода и акредитацията след него. 
В сила, обаче, остава едно важно обстоятелство - колкото по-
добре лабораторията е поддържала своята система за упра-
вление, според изискванията на ISO/IEC 17025:2005, толкова 
по-ефективно тя ще премине към ISO/IEC 17025:2017. Това се 
илюстрира добре от фиг.1: преработването на документацията 
по системата за управление, при прехода към акредитация по 
БДС ISO/IEC 17025:2017, може да бъде оценено чрез „показа-
теля Х“ – броя на документите за поддържането на системата 
за управление на процесите в лабораторията. Показатели на 
ефективност могат да бъдат и други измерители - броят на 
външните/вътрешните калибрирания, броят на участията в 
междулабораторни изпитвания, броят на участията във външ-
ни обучения и т.н. Същественото е това, че те могат да бъдат 
постигнати само чрез баланс между ползите и разходите при 
реализирането им.
Важно условие за постигането на по-добра ефективност, оба-
че, се явява изготвянето и представянето пред ИА „БСА” на 
плана за провеждането на прехода, който след одобрение да 
бъде приложен ефикасно. Въпросът е да се започне отнякъде 
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сметка, същественото изискване е „ефикасността“, защото то се явява определящо за 
полната реализация на прехода и акредитацията след него.  

В сила, обаче, остава едно важно обстоятелство - колкото по-добре лаборато-
рията е поддържала своята система за управление, според изискванията на ISO/IEC 
17025:2005, толкова по-ефективно тя ще премине към ISO/IEC 17025:2017. Това се 
илюстрира добре от фиг.1:преработването на документацията по системата за управ-
ление, при прехода към акредитация по БДС ISO/IEC 17025:2017, може да бъде оцене-
но чрез „показателя Х“ – броя на документите за поддържането на системата за управ-
ление на процесите в лабораторията. Показатели на ефективност могат да бъдат и дру-
ги измерители - броятна външните/вътрешните калибрирания, броят на участията в 
междулабораторни изпитвания, броят на участията във външни обучения и т.н. Същес-
твеното е това, че те могат да бъдат постигнати само чрез баланс между ползите и раз-
ходите при реализирането им. 

Важно условие за постигането на по-добра ефективност, обаче, се явява изгот-
вянето и представянетопред ИА БСА на плана за провеждането на прехода, който след 
одобрение да бъде приложен ефикасно. Въпросът е да се започне отнякъде и да се де-
монстрира съществуващия опит в управлението на процесите. Това обстоятелство е 
заложено в публикувания подход за реализация на прехода към БДС ISO/IEC 
17025:2017:„В срок до 2 (два) месеца от представянето на плана за преход, ИА „БСА“ 
ще извърши оценка дали плана осигурява ефикасно управление на процеса на преход 
от страна на лабораторията“. 
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Оптимален брой документи
(при приети начални условия от 

лабораторията)

Получени 
допълншителни 

ресурси от  
поддръжката 

на СУ

 
Фиг. 1 

(да се разположи под една колона на текста) 
 
 Процесен подход в работата на системата за управление 
 
 Най-общо, процесният подход в работата на една система за управление може да 
бъде илюстриран така, фиг. 2: Входните елементи на прцеса, след преобразуването от 
него, трябва да отговарят на изходните. Те се сравняват (чрез наблюдения и измерва-
ния) с целта на процеса (изисквания, критерии, прогнози), и ако е необходимо се правят 
корекции, така че да се постигне съответствие между „входа“ и „изхода“.Това означава, 
че: първо, трябва да се оцени доколко резултатът от процеса съответства на поставе-
ната цел; второ, резултатът от процеса се изменя в направление на приближаване до 
неговата целта, изменяйки характеристиките на входа. Целта определя какви резултати 
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и да се демонстрира съществуващия опит в управлението на 
процесите. Това обстоятелство е заложено в публикувания 
подход за реализация на прехода към БДС ISO/IEC 17025:2017: 
„В срок до 2 (два) месеца от представянето на плана за пре-
ход, ИА „БСА“ ще извърши оценка дали плана осигурява ефикас-
но управление на процеса на преход от страна на лаборато-
рията“.

Процесен подход в работата на системата за управление
Най-общо, процесният подход в работата на една система за 
управление може да бъде илюстриран така, фиг. 2: входните 
елементи на процеса, след преобразуването от него, трябва 
да отговарят на изходните. Те се сравняват (чрез наблюдения 
и измервания) с целта на процеса (изисквания, критерии, 
прогнози), и ако е необходимо се правят корекции, така че 
да се постигне съответствие между „входа“ и „изхода“. Това 
означава, че: първо, трябва да се оцени доколко резултатът от 
процеса съответства на поставената цел; второ, резултатът от 
процеса се изменя в направление на приближаване до него-
вата цел, изменяйки характеристиките на входа. Целта опре-
деля какви резултати и кога трябва да бъдат реализирани, но 
никога не определя как трябва да бъдат постигнати.

Реализацията на този подход, съобразно БДС ISO 9001:2015, 

е показано схематично на фиг. 3. Повече подробности могат 
да бъдат получени от ISO 9000:2015, както и от БДС ISO/IEC 
17025:2017. Това ще помогне на лабораториите за по-доброто 
следване на обявената политика от ИА „БСА“ при провеждане-
то на прехода към акредитация по ISO/IEC 17025:2017.

На фиг. 4 е представена една собствена интерпретация на 
процесния подход, която разделя характеристиките „ефикас-
ност“ и „ефективност“ чрез отношението на дейността по про-
веждане на прехода: първо, към акредитиращата организация 
(ИА „БСА“) и второ, към самата лаборатория. Ефикасността се 
проявява чрез успешното осъществяване на обявения под-
ход, което е изискване на ИА „БСА“, докато ефективността се 
определя чрез отношението „полза – разходи“, характеризи-
ращо дейността на лабораторията. Ефикасността и ефектив-
ността могат да бъдат приобщени като водещи цели, които 
трябва да бъдат реализирани при завършването на прехода. 
Нещо повече, вижда се значението на процедурата за упра-
вление на процеса за постигането на тези цели. Мониторингът 
(наблюдението) и измерването на резултатите трабва да бъде 
осъществено на входа и на изхода, през цялото време на про-
веждане на прехода.
Съществено е нещо, което не се вижда на тази схема - иденти-
фицирането на процесите в лабораторията. Балансът между 
количествено определена „ефективност“ и оценената на „ефи-
касност“ може да бъде постигнат единствено чрез формира-
нето на необходимия брой вътрешни и външни документи, от-
насящи се до цялата система за управление, фиг. 1. Разбира се, 
от доброто идентифициране на описаните процеси следват 
още, отнасящи се до тяхното добро управление, в това число, 
спазването на всички изисквания на външните документи, 
имаши отношение към работата на лабораторията. 
Процесният подход беше приложен за пръв път в системите 
за управление по ISO 9001:2000. Получените положителни 
резултати показаха, че той следва да бъде отнесен постепенно 
към другите ISO-стандарти по управление - на околната среда, 
информационната сигурност, енергийната ефективност. По-
редното приложение на процесния подход е в управлението 
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определя чрез отношението „полза – разходи“, характеризиращо дейността на лабора-
торията. Ефикасността и ефективността могат да бъдат приобщени като водещи цели, 
които трябва да бъдат реализирани при завършването на прехода. Нещо повече, вижда 
сезначението на процедурата за управление на процеса за постигането на тези цели. 
Мониторингът (наблюдението) и измерването на резултатите трабва да бъде осъщест-
вено на входаи на изхода, през цялото време на провеждане на прехода. 

Съществено е нещо, което не се вижда на тази схема - идентифицирането на 
процесите в лабораторията. Балансът между количествено определена „ефективност“ и 
оценената на „ефикасност“ може да бъде постигнат единствено чрез формирането на 
необходимия брой вътрешни и външни документи, отнасящи се доцялата система за 
управление, фиг. 1. Разбира се,от доброто идентифициране на описаните процеси 
следватоще, отнасящи се до тяхното добро управление, в това число, спазването на 
всички изисквания на външните документи, имаши отношение към работата на лабора-
торията. 

Процесният подход беше приложен за пръв път в системите за управление по 
ISO 9001:2000. Получените положителни резултати показаха, че той следва да бъде 
отнесен постепенно към другитеISO-стандарти по управление - на околната среда, ин-
формационната сигурност, енергийната ефективност. Поредното приложение на про-
цесния подход е в управлението на процесите в лабораториите за изпитване и/или ка-
либриране. Поетапно,в процеса на тяхното преглеждане за актуалност, той трябва да 
обхване всички стандарти от серията ISO/IEC 17000. 

Накратко, съществените ползи от прилагането на процесният подход в работата 
на системите за управление, може да се представи чрез: 
 Засилването на отчетността в работата по спазването на определени вътрешни изисква-

ния или изисквания на законодателството, тоест подобряванетона ефикасносттана орга-
низацията - за конкретния случай, в лабораториите за изпитване и/или калибриране; 

 Повишаването на способността за фокусиране върху основните процеси и връзката им, 
осигуряваща съвместната им работа; 

 Подобряването на вътрешната интеграция на процесите, водещо до повишаване на 
ефективността на организацията като цяло; 

 Повишаването на информираността при изпълнение на процеса, за постигането на по-
устойчиви резултати; 

 Повишаването на използваемостта на ресурсите; 
 Повишаването на доверието на клиентите в способността наорганизацията / лаборато-

рията да предоставя качествени услуги. 
 

ПРОЦЕДУРА
“документ, с който се управлява процесът, на 

базата на измервания и/или надлюдения”

ПРОЦЕС

“комплекс от взаимосвързани и 
взаимодействащи си дейности по 
изпитване или калибриране, обект 

на управление”

ВХОД
„обект за 

изпитване / 
калибриране 

или друг влаган 
ресурс“

ИЗХОД

ЕФЕКТИВНОСТ на 
процес = 

резултати/вложени 
ресурси

ЕФИКАСНОСТ на 
процес = 

 постигане на желани 
резултати

Фокусира се върху 
ИА БСА + КЛИЕНТА

Фокусира се върху 
 ЛАБОРАТОРИЯТА

Възможности за наблюдение и измерване
(преди, по време и след завършване на процеса)

„измерим резултат 
от работата на 

процес“
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Фиг. 4 
(да се разположи под две колони на текста) 

 
 На фиг. 5 е показановъзможното схематично представяне на процесите на работа 
на лабораторията, споредфиг. 1 от Приложение B на ISO/IEC 17025:2017. Тя дава об-
щата представа за процесите по точка 7 на стандарта и показва, че могат да съществу-
ват връзки с други несъответстващи дейности/процеси. 
 

Запит-
ване

Доклад с 
резултатите

7.4

Вземане на 
проби/извадки

Подготовка 
на 

обекта

Извършване на калибриране / 
изпитването

Освобождаване 
на обекта

7.3

Ресурс Управление
Технически 

записи
Контрол на данни и 

управление на 
информацията

Преглед на 
запитвания, 

оферти и 
договори

Отчитане на 
резултатите

7.1

Избор, 
верификация, Оценка на 

неопределеността 
на измерване

Осигуряване 
на валидността 
на резултатите

7.2 7.7 7.6 7.8

7.9 Жалби

Обект

Манипулиране на обекта за 
изпитване / калибриране

7.5

7.11
Несъответстващи 

дейности 

7.10

валидиране на 
метод

Обект

 
Фиг. 5 

(да се разположи под две колони на текста) 
 

Естествено, натази основа могат да се формиратоще схеми, показващи конкретно 
и по-отчетливо взаимната връзка между процесите в лабораторията. На фиг. 6, 
тазисхема е допълненачрездобавяне на несъответстващите дейности/процесиотточка 
5настандарта – отнасящи се до управлението и структурата на лабораторията.По съ-
щия начин, схемата е допълнена по отношение на дейностите/процесите по точка 6 – 
ресурсите на лабораторията, фиг. 7. 
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ност, той трябва да обхване всички стандарти от серията ISO/
IEC 17000. 
Накратко, съществените ползи от прилагането на процесният 
подход в работата на системите за управление, може да се 
представи чрез:
• Засилването на отчетността в работата по спазването на 
определени вътрешни изисквания или изисквания на законо-
дателството, тоест подобряването на ефикасността на органи-
зацията - за конкретния случай, в лабораториите за изпитване 
и/или калибриране;
• Повишаването на способността за фокусиране върху ос-
новните процеси и връзката им, осигуряваща съвместната им 
работа;
• Подобряването на вътрешната интеграция на процесите, 
водещо до повишаване на ефективността на организацията 
като цяло;
• Повишаването на информираността при изпълнение на 
процеса, за постигането на по-устойчиви резултати;
• Повишаването на използваемостта на ресурсите;
• Повишаването на доверието на клиентите в способността 
на организацията/ лабораторията да предоставя качествени 
услуги.
На фиг. 5 е показано възможното схематично представяне 
на процесите на работа на лабораторията, според фиг. 1 от 
„Приложение B” на ISO/IEC 17025:2017. Тя дава общата пред-
става за процесите по точка 7 на стандарта и показва, че могат 
да съществуват връзки с други несъответстващи дейности/
процеси. 
Естествено, на тази основа могат да се формират още схе-
ми, показващи конкретно и по-отчетливо взаимната връзка 
между процесите в лабораторията. На фиг. 6, тази схема е 
допълнена чрез добавяне на несъответстващите дейности/
процеси от точка 5 на стандарта – отнасящи се до управление-
то и структурата на лабораторията. По същия начин, схемата е 
допълнена по отношение на дейностите/процесите по точка 6 
– ресурсите на лабораторията, фиг. 7.

Представянето на процесите, в трите примерни схеми, фиг. 5, 
6 и 7, илюстрира на качественото равнище тяхното взаимо-
действие. От съществено значение, обаче, е представянето на 
количественото им отношение. На тази основа, е необходимо 
да се определят показатели, които да бъдат обект на измер-
ване/наблюдение за целите на управлението на процесите и 
оценяване на съотвествието им на изискванията на външните 
документи за тях. На фиг.8 е представена схема, която обеди-
нява няколко взаимно свързани процеса - A, B, C и D, които са 
свързани помежду си последователно и/или паралелно. Тази 
схема може също така да се използва, от всяка лаборатория, за 
описване на процеса „верификация на нов метод“ за изпитване 
и/или калибриране. Схемата трябва да представи показателите 
за всеки от методите от обхвата на акредитацията. Това озна-
чава, схемата да бъде мултиплицирана толкова пъти, колкото 
метода се ползват от лабораторията. Разлики в отделните схеми 
се отнасят до специфичните характеристики, отразяващи кон-
кретния стандартизиран метод и получената разширена нео-
пределеност за него в условията на лабораторията.

За да бъдат идентифицирани и описани всички значими за ла-
бораторията процеси, следва да се спазват насоките, дадени 
в ISO 9000:2015 и ISO 9001:2015. Помощни материали могат да 
се намерят също така на страниците на ISO, EA, ILAC. В следва-
щите две таблици са показани част от задачите, които следва 
да се изпълняват във връзка с идентификацията на процесите 
в лабораторията. Това са практически указания по изпълнение 
на изискванията от ИА „БСА“, във връзка с политиката за 
преход на акитираните лаборатории към ISO/IEC 17025:2017.
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Представянето на процесите, в трите примерни схеми, фиг. 5, 6 и 7, илюстрира на 
качественото равнище тяхното взаимодействие. От съществено значение, обаче, е 
представянето на количественото имотношение. На тази основа, е необходимо да се 
определят показатели, които да бъдат обект на измерване/наблюдение за целите на 
управлението на процесите и оценяванена съотвествието им на изискванията на външ-
ните документи за тях. На фиг. 8е представена схема, която обединява няколко взаимно 
свързани процеса - A, B, C и D, които са свързани помежду си последователно 
и/илипаралелно. Тази схема може също така да се използва, от всяка лаборатория, за 
описване на процеса „верификация на нов метод“ за изпитване и/или калибриране. 
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Представянето на процесите, в трите примерни схеми, фиг. 5, 6 и 7, илюстрира на 
качественото равнище тяхното взаимодействие. От съществено значение, обаче, е 
представянето на количественото имотношение. На тази основа, е необходимо да се 
определят показатели, които да бъдат обект на измерване/наблюдение за целите на 
управлението на процесите и оценяванена съотвествието им на изискванията на външ-
ните документи за тях. На фиг. 8е представена схема, която обединява няколко взаимно 
свързани процеса - A, B, C и D, които са свързани помежду си последователно 
и/илипаралелно. Тази схема може също така да се използва, от всяка лаборатория, за 
описване на процеса „верификация на нов метод“ за изпитване и/или калибриране. 
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Схемата трябва да представипоказателите за всеки от методите от обхвата на акреди-
тацията. Това означава,схемата да бъде мултиплицирана толкова пъти, колкото метода 
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 За да бъдат идентифицирани и описани всички значими за лабораторията проце-
си, следва да се спазват насоките, дадени в ISO 9000:2015 и ISO 9001:2015. Помощни 
материали могат да се намерят също така на страниците на ISO, EA, ILAC. В следващи-
те две таблици са показани част от задачите, които следва да се изпълняват във връзка 
с идентификацията на процесите в лабораторията. Това са практически указания по 
изпълнение на изискванията от ИА „БСА“, във връзка с политиката за преход на 
акитираните лаборатории към ISO/IEC 17025:2017 
 

1. Идентификация на процеситев лабораторията 
Стъпки от процес-

ния подход 
Какво да се  
направи? Препоръки 

1.1. 
Определяне на ви-
зията на  
лабораторията. 

Идентифициране на кли-
ентите (съществуващи и 
потенциални) и други 
заинтересовани страни, 
както и техните изисква-
ния, нужди и очаквания, 
за да се определят пла-
новете за поддържане  
или разширяване на обх-
вата на акредитация. 

Събиране, анализиране и систематизиране на 
изискванията, нуждите и очакванията на клиенти и 
други заинтересовани страни. Така може да се подси-
гурите трайно.  
 

Определяне на изискванията на ISO/IEC 
17025:2017, отнасящи се до работата на лаборатори-
ята, както и изискванията на ИА „БСА“ за поддържа-
не/разширяване на акредитация за изпитва-
не/калибриране.  

 

1.2. Определяне на 
политиките и целите 
на лабораторията. 

Създаване на политики и 
цели въз основа на ана-
лиз на изискванията, 
нуждите и очакванията.  

Ръководството на лабораторията трябва да реши 
на кои области от обхвата на акредитация следва да 
обърне внимание и да се разработят подходящи по-
литики. Въз основа на тези политики следва да уста-
новят измерими цели за постигане/желанирезултати 
(например, нови клиенти, въвеждане на нови методи 
в обхвата на акредитация, прилагане на целева не-
определеност по желание на клиента, професионал-
но здраве и ниво на безопасност и други). 

 
1.3. 
Определяне на про-
цесите в  

Определяне на всички 
необходими процеси за 
получаване поддържане 

Тук следва да се определят тези подпроцеси, към 
„основните“ и към „спомагателните“  процеси (от мо-
делакъм приложение „В“ на ISO/IEC 17025:2017), кой-
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изискванията, нуждите и очакванията на клиенти и 
други заинтересовани страни. Така може да се подси-
гурите трайно.  
 

Определяне на изискванията на ISO/IEC 
17025:2017, отнасящи се до работата на лаборатори-
ята, както и изискванията на ИА „БСА“ за поддържа-
не/разширяване на акредитация за изпитва-
не/калибриране.  

 

1.2. Определяне на 
политиките и целите 
на лабораторията. 

Създаване на политики и 
цели въз основа на ана-
лиз на изискванията, 
нуждите и очакванията.  

Ръководството на лабораторията трябва да реши 
на кои области от обхвата на акредитация следва да 
обърне внимание и да се разработят подходящи по-
литики. Въз основа на тези политики следва да уста-
новят измерими цели за постигане/желанирезултати 
(например, нови клиенти, въвеждане на нови методи 
в обхвата на акредитация, прилагане на целева не-
определеност по желание на клиента, професионал-
но здраве и ниво на безопасност и други). 

 

1.3. 
Определяне на про-
цесите в  
лабораторията. 

Определяне на всички 
необходими процеси за 
получаване поддържане 
или разширяване на обх-
вата на акредитация. 

Тук следва да се определят тези подпроцеси, към 
„основните“ и към „спомагателните“  процеси (от мо-
делакъм приложение „В“ на ISO/IEC 17025:2017), кой-
то са съществени за  работата на лабораторията под 
акредитацията на ИА „БСА“. 

За всеки конкретен случай следва да се идентифи-
цират „входове“ и „изходи“ на подпроцеса, заедно с 
доставчиците, клиентите и другите заинтересовани 
страни (които могат да бъдат вътрешни или външни). 

 

1.4. 
Определяне на пос-
ледователността на 
процесите. 

Отчитайки моделакъм 
приложение „В“ на 
ISO/IEC 17025:2017, кон-
кретизиран за лаборато-
рията, се показва после-
дователността на проти-
чане процесите и свърза-
ните с тях подпроцеси. 
Там където е необходимо 
се определя и взаимо-
действието между отдел-
ни процеси/подпроцеси. 

Определяне и разработване на описание на  „ос-
новните“ и на „спомагателните“. В рамките на групата, 
за всеки се  начертават неговите прилежащи подпро-
цеси. С подходящи стрелки и надписи се идентифи-
цират взаимодействието им (в рамките на процеса, в 
рамките на всяка групата „основни/спомагателни“,  
между двете групи процеси в рамките на лаборатори-
ята) . В тази връзка следва да се имат предвид след-
ните моменти:  

• Клиентите (вътрешни и външни) за всеки про-
цес,  

• Входовете и изходите на всеки процес,  
• Кои процеси си взаимодействат, 
• Взаимовръзки и техните характеристики, 
• Време и последователност на взаимодейст-

ващите си процеси, 
• Ефективност и ефикасност на последовател-

ността на процесите. 
За онагледяване на последователността и взаимо-

действието на процесите следва да се ползват блок 
схеми, матрици и диаграми, който след това могат да 
се включат в актуализираната документация за сис-
темата за управление. 

 



41КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 9 

се определя и взаимо-
действието между отдел-
ни процеси/подпроцеси. 

• Клиентите (вътрешни и външни) за всеки про-
цес,  

• Входовете и изходите на всеки процес,  
• Кои процеси си взаимодействат, 
• Взаимовръзки и техните характеристики, 
• Време и последователност на взаимодейст-

ващите си процеси, 
• Ефективност и ефикасност на последовател-

ността на процесите. 
За онагледяване на последователността и взаимо-

действието на процесите следва да се ползват блок 
схеми, матрици и диаграми, който след това могат да 
се включат в актуализираната документация за сис-
темата за управление. 

 

1.5.  
Определяне собст-
веността (отговор-
ността) за процеса. 

Лабораторията да дефи-
нира , за своя персонал, 
отговорности и пълномо-
щия за ефикас-
но/ефективно протичане 
на всеки процес, който е 
от значение за  ISO/IEC 
17025:2017 и за поддър-
жане/разширяване на 
обхвата на акредитация. 

Определят се индивидуални пълномощия и отго-
ворности за осигуряване на изпълнението, поддър-
жането и подобряването на всеки процес и неговите 
взаимодействия. Това лице, по смисъла на ISO 
9001:2015, обикновено се нарича "собственик на про-
цеса". 

 
За управление на взаимодействията на всички 

процеси отговорността е на ръководството на лабо-
раторията.  

 

 
1.6 
Определяне на про-
цесите,  
които да бъдат до-
кументирани. 

От всички определени 
процеси в лабораторията 
се вземат тези, които са 
от значение за поддър-
жане на съответствие с 
ISO/IEC 17025:2017  и 
обхвата на акредитация 
(съществуващ и предсто-
ящ за разширение) 

Не съществува "каталог", или списък на процесите, 
които трябва да се документират. Главната цел на 
документирането е да се даде възможност за после-
дователна и стабилна работа на процесите.  Лабора-
торията трябва да определи кои процеси да се доку-
ментират на основата на:  

• Самостоятелното или несамостоятелно функ-
ционаране, а от там и дейностти по поддържа-
не/разширяване на обхвата на акредитация; 

• Сложността на процесите и взаимодействията 
им; 

• Критичността на процесите и свързаните с тях 
рискове; 

• Наличието на компетентен персонал. 
При документирани но процесите да се използват 

множество от различни методи, който най-добре да 
показват тяхната последователност и взаимовръзки. 
В тази насока се препоръчват  графични изображе-
ния, писмени работни инструкции, формуляри за во-
дене на записи, списъци за проверка, блок-схеми, 
визуални медии или електронни методи. 

 
2. Планиране на процесите в лабораторията 

Стъпки от 
процесния подход Какво да се прави? Препоръки 

2.1. 
Определяне на дей-
ностите в рамките на 
процеса, гарантира-
щи поддържане съ-
образно неговите 
изисквания. 

Идентификация на дей-
ностите, необходими за 
постигане на желаните 
резултати от процеса. 

Определяне на необходимите входове и изходи на 
процеса. Дефиниране на универсални и/или специ-
фични на дейности, необходими за трансформиране 
на входовете в желаните изходни резултати. Опре-
деляне на последователността и взаимодействието 
на дейностите в рамките на процеса. Регламентира-
не как ще се извършва всяка дейност. 
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2.Планиране на процесите в лабораторията 

Стъпки от 
процесния подход Какво да се прави? Препоръки 

2.1. 
Определяне на дей-
ностите в рамките на 
процеса, гарантира-
щи поддържане съ-
образно неговите 
изисквания. 

Идентификация на дей-
ностите, необходими за 
постигане на желаните 
резултати от процеса. 

Определяне на необходимите входове и изходи на 
процеса. Дефиниране на универсални и/или специ-
фични на дейности, необходими за трансформиране 
на входовете в желаните изходни резултати. Опре-
деляне на последователността и взаимодействието 
на дейностите в рамките на процеса. Регламентира-
не как ще се извършва всяка дейност. 

 

 
2.2. 
Определяне на изис-
кванията за монито-
ринг и измерване на 
процес или група 
процеси. 

Определете къде и как 
трябва да се приложат 
мониторинг и измерва-
ния. Това трябва да бъде, 
както за контрол, така и 
за подобряване на про-
цесите и планираните 
крайни резултати. 
Определяне на необхо-
димите записи на резул-
тати. 

Идентифициране на критериите за мониторинг, 
измерване или контрол и производителност на про-
цеса, за да се определят ефективността и/или ефи-
касността на тяхното протичане, като се вземат 
предвид фактори като: 

• Съответствие с изискванията на ISO/IEC 
17025:2017  обхвата на акредитация; 

• Удовлетвореност на клиентите и другите за-
интересовани страни от работата на лабораторията; 

• Сътрудничество с доставчиците; 
• Спазване на срокове за изпитване  или ка-

либриране; 
• Честота на неблагоприятни обстоятелства за 

лабораторията, в това число и инциденти от неодо-
ценен риск; 

• Допуснати грешки, пропуски или друга форма 
на несъответствия,  

• Разходи за процесите. 
Мониторинг винаги е приложим, но измерването 

може да бъде неосъществимо или дори невъзможно. 
Независимо от това измерването дава по-обективни 
данни за изпълнението на процеса и е мощен инст-
румент за управление и подобряване. 

 

2.3. 
Определяне на необ-
ходимите ресурси за 
ефикасно поддържа-
не на процесите. 

Диференциране по про-
цеси на ресурсите необ-
ходими за всеки процес, 
свързан с изпълнение на 
изискванията на ISO/IEC 
17025:2017 и за поддър-
жане на обхвата на акре-
дитация. 

За всеки един от процесите, както и общо за всички, 
се планират годишни ресурси ресурси, които ръко-
водството на лабораторията трябва да гарантира: 

• Човешки ресурси и за тяхната кналификация, 
в това число и външни консултанти; 

• Инфраструктура, в това число за нови ТС и 
инсталации, за калибрания/проверки и междулабо-
раторни сравнения, ССМ и СМ, химикали и реактиви, 
техническа поддръжка на помещения и инсталации; 

• Стандарти, специализирана литература и 
други форми на информация; 

• Финансови ресурси за издръжка на персона-
ла и за обхвата на акредитация. 
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ностите, необходими за 
постигане на желаните 
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• Честота на неблагоприятни обстоятелства за 

лабораторията, в това число и инциденти от неодо-
ценен риск; 

• Допуснати грешки, пропуски или друга форма 
на несъответствия,  

• Разходи за процесите. 
Мониторинг винаги е приложим, но измерването 

може да бъде неосъществимо или дори невъзможно. 
Независимо от това измерването дава по-обективни 
данни за изпълнението на процеса и е мощен инст-
румент за управление и подобряване. 

 

2.3. 
Определяне на необ-
ходимите ресурси за 
ефикасно поддържа-
не на процесите. 

Диференциране по про-
цеси на ресурсите необ-
ходими за всеки процес, 
свързан с изпълнение на 
изискванията на ISO/IEC 
17025:2017 и за поддър-
жане на обхвата на акре-
дитация. 

За всеки един от процесите, както и общо за всички, 
се планират годишни ресурси ресурси, които ръко-
водството на лабораторията трябва да гарантира: 

• Човешки ресурси и за тяхната кналификация, 
в това число и външни консултанти; 

• Инфраструктура, в това число за нови ТС и 
инсталации, за калибрания/проверки и междулабо-
раторни сравнения, ССМ и СМ, химикали и реактиви, 
техническа поддръжка на помещения и инсталации; 

• Стандарти, специализирана литература и 
други форми на информация; 

• Финансови ресурси за издръжка на персона-
ла и за обхвата на акредитация. 
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2.4. 
Сравняване на пла-
нираните цели за 
процесите и постиг-
натите резултати. 

Постигане на увереност, 
че характеристиките на 
процесите са в съответс-
твие с целите на лабора-
торията (виж 1.1). 

Прави проверка за съответствие, че всички изиск-
вания, посочени в точка 1.1, са изпълнени.  

Ако резултатите от проверката не са приемливи за 
лабораторията, следва да се направи актуализация 
на точка 2.1 с цел подобряване на съответните про-
цеси. Тук следва да се ползват резултати от анализи 
на процесите, извършване по един или друг повод: 

• Оценяване на информацията за процеса по-
лучена от мониторинг и измерването на данни, за да 
се определи количествено неговата производител-
ност. Когато е уместно да се използват статистичес-
ки методи; 

• Сравняване на резултатите от данните за 
ефикасността на процеса с определените изисквания 
към него.Така се потвърждава неговата ефектив-
ността и/или ефикасността, както и се идентифицира 
необходимост от коригиращи действия или възмож-
ности за подобрения; 

• Подготвяни прегледи, от ръководството на 
лабораторията на системата за управление, че из-
пълнението на процеса съответсдтва/несъответства 
на изискванията към тях. 
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Наблюдения, измервания и/или последваща
оценка на риска 

Процеси от СУ (ISO/IEC 17025 и 
обхвата на акредитация) и работни 

места за изпитване/калибриране

Планирани наблюдения, 
измервания и вътрешни одити 

на СУ

Идентификация
на опасности и сравнения с 

показатели за риск,
чрез контролни листа

КАК

Ръководител на лабораторията 
и/или външни специалисти по 

безопасност

Осигуряване на ресурси за 
управление на риска (запазване, 

намаляване, елиминиране,  
прехвърляне отговорността 

върху трети лица)

Периодично по одобрения план 
съобразно процедура и работни 

инструкции от СУ

Персонал от лабораторията, 
отговорен за съответен процес и/
или работно място за изпитване/

калибриране

Анализ на идентифицираните 
опасности, оценка на риска и 

набелязване на конкретни мерки 
спрямо него

Ежедневно от персонала на 
лабораторията при забелязване на 

анормални обсттотелства в 
процес:работно място

КОЙ

КАКВО

КОГА

Незабавни
мерки, при 

необходимост

Незабавни
действия, при 
необходимост

Остатъчен приемлив 
риск

Остатъчен неприемлив 
риск

Наблюдение или 
измерване на рисковите 

стойности

Допълнителни мерки

Външни 
експерти по 

безопастност

База данни за 
опасности, 

покзатели и друга 
информация за 

риска

Първоначална
оценка

Последващи
оценки

Ръ
ко
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Фиг. 9 

(да се разположи под две колони на текста) 
 
Заключение 
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Оценка на риска
Оценката на риска е, също така, ново изискване на ISO/IEC 
17025:2017. Оценяването на риска е от съществено значение 
за ефективността и ефикасността на процесите от системата 
за управление. На фиг. 9 е показана една от възможните схеми 
за оценяване на риска по работните места за изпитване и/или 
калибриране. Тук не трябва да бъде отнесен единствено риска 
за работата на персонала на това работно място, но всички 
други рискове, свързани с работата на системата за управле-
ние и поддържане на обхвата на акредитация. Като допълни-
телна литература по темата бихме препоръчали ползването 
на стандартите ISO 31000:2009 „Управление на риска. Принципи 
и насоки“ и IEC/ISO 31010:2009 „Управление на риска. Методи 
за оценяване на риска“.

Заключение
Авторите пожелават успех на лабораториите при провеждане 
на прехода към акредитация, съгласно ISO/IEC 17025:2017. Те 
също пожелават на ръководствата им да не допускат показа-
ното на фиг. 10. 

На страницата на фондация „Качество 21-ви век“ (www.
kachestvo-21.com) са показани всички възможности за обу-
чение и/или консултантска помощ, във връзка с провежда-
нето на прехода към акредитация в съответствие с ISO/IEC 
17025:2017. Събраните такси от работата на доброволците, 
подпомагащи със своята експертиза лабораториите, се из-
ползват единствено за благотворителни цели.
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Авторите пожелават успех на лабораториите при провеждане на прехода към ак-
редитация, съгласно ISO/IEC 17025:2017. Те също пожелават на ръководствата им да 
не допускат показаното на фиг. 10.  

 
 

МАЛЦИНАТА, които 
работят

НЕЩО ДА СЕ СЛУЧИ

ПРЕОБЛАДАВАЩОТО 
МНОЗИНСТВО, 

КОЕТО НЯМА ПОНЯТИЕ, 
КАКВО ИЗОБЩО СТАВА

ПОДОБНА ГРУПА, която работи
 НИЩО ДА НЕ СЕ СЛУЧИ

ПЛАН 
на лабораторията за 

преход към
ISO/IEC 17025:2017

 
Фиг. 10 

(да се разположи под една колона на текста) 
 

На страницата на фондация „Качество 21-ви век“ (www.kachestvo-21.com) са пока-
занивсички възможности за обучение и/или консултантска помощ, във връзка с провеж-
дането на прехода към акредитация в съответствие с ISO/IEC 17025:2017. Събраните 
такси от работата на доброволците, подпомагащи със своята експертиза лаборатории-
те, се използват единствено за благотворителни цели. 
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шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови 
серии, тъй като бракът преди пускането им може да ока-
же голямо влияние на предвидената печалба. 

Подобрено CAD взаимодействие 

Autodesk® Moldflow® Design Link осигурява директен 
импорт на детайли(*.ipt) и сглобки (*.iam) от Autodesk 
Inventor, както и на ACIS V4–V7 (*.sat) модели. Ако из-
ползвате Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Fusion 
за CAD моделиране, може да се възпозвате от възмож-
ността за този импорт, като просто инсталирате Autodesk 
Moldflow Design Link. 
Autodesk Moldflow Design Link е включен към всеки ли-
ценз на Autodesk Moldflow.

Обновена библиотека с материали

Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизи-
рана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични 
материалиот 435 производителии 185 термореактивни 
материали от 44 производители.
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