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ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

bauma CTT Russia

01/2019

От 4-ти до 7-ми юни 2019 г. в Москва, Русия ще се проведе
международното специализирано изложение bauma CTT
Russia. Това е най-голямото изложение за строителната
индустрия в Русия и най-важната комуникационна платформа за Русия, ОНД и страните от Източна Европа. Събитието
е част от мрежата от изложения, организирани под шапката
на bauma - най-мащабното световно изложение за строителни машини, машини за производство на строителни
материали, машини за минната промишленост, транспортни
средства и оборудване за строителството, което се организира от Мюнхенски панаир.
Като водеща платформа на bauma CTT Russia на площ от 60
000 м² се представят 586 изложители от 26 държави. То дава
всеобхватен поглед върху целия бранш. Участниците са
общо над 22 000 от 59 страни и 75 региони на Русия.
Демонстрационна зона за мобилни строителни машини
В изложбения център Crocus Expo IEC изложителите и
посетителите ще могат да се насладят не само на „щандове“.
Доставчици на мобилни строителни машини ще правят
демонстрации на живо на открита площ от 3 000 м².
Всеки ден по време на панаира с фокус върху различен
продукт
Повдигаща техника, строителни машини, машини за минната
промишленост – всеки ден ще бъде с фокус върху един
от важните сегменти от строителната индустрия. Руската
строителна индустрия е оптимистично настроена. Високите
икономически очаквания са базирани върху планираното
разширение на инфраструктурата на милиардна стойност
– магистрали, летища, метролинии и високоскоростни
железопътни трасета.

В2В срещи като възможност за създаване на правилните
контакти
За да могат изложителите и посетителите да установят поефективно качествени бизнес контакти, екипът на bauma
CTT Russia тази година за пръв път организира В2В срещи.
Преди събитието изложителите могат да предоставят информация с предпочитаните от тях групи специализирани
посетители, както и от посетители от какви компании се интересуват. На базата на тази информация организаторите на
панаира ще организират индивидуални срещи, които могат
да се проведат на щанда на изложителите или във VIP зоната
на изложбения център.
Регистрацията за посещение на bauma CTT Russia ще е възможна до 22 април 2019 г. на следната интернет страница:
https://bauma-ctt.ru/en.

време

е да погледна напред.

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
Заявете на:

02 9765 100

www.unicreditleasing.bg

За важните решения.

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад
SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения
• 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

- Направляващи
- Търкалящи и плъзгащи лагери
- Кабеловодещи вериги и кабели
- Редуктори и моторредуктори
- Съединители и други компоненти за машиностроенето ...
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HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е …
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TOTALTRAX СИСТЕМИ
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Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс: +359-2-859 76 81
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+359-885-232595
+359-897-981669
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СЕКТОРИТЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО,
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ СЕ СЪБИРАТ
Три изложения в началото на
март обединяват усилията в три
ключови сектора. В периода 6–9
март АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА
СЕДМИЦА, WATER TECH EXPO и
SECURITY EXPO създават обща
професионална платформа за бизнеса,
обмена на идеи, тенденции и иновации.
Представяме ви акцентите в тях.

Д

инамично е началото на месеца за
строителния бранш
у нас. Защото от 6 до
9 март се провежда
бизнес събитието за
сектора в България
– изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА.
Запознаваме Ви с
професионалните
събития, съпътстващи най-мащабното от
десетилетие издание
на форума.
Основно е мястото в
новата концепция на
прецизното сегментиране и обособените
тематични зони. Във
фокуса на форума за
енергийно ефективно,

екологично и функционално строителство са потенциалът
на съвременното
строително оборудване и проектиране,
технологиите и
инструментариумът,
довършителните дейности, интериорните
материали и технологии, модерното
вертикално планиране,
ландшафт и индустриалното строителство, софтуерът, BIM,
виртуалната реалност и 3D принтирането. Върху над 8500
кв.м изложбена площ
откриваме щандовете
на компании от България, Германия, Италия,

АРХИТЕКТУРНО
СТРОИТЕЛНА
СЕДМИЦА
Англия, Полша, Китай,
Румъния, Турция, Иран,
Индия.
Първият изложбен
ден, 6 март, е с фокус
върху съвременните
технологии. Камарата на архитектите в
България (КАБ) организира конференцията
„Съвременни архитектурни практики в
България“. В същия ден
се провежда и дискусия
за нормативните промени в строителните и
техническите правила
за безопасността при
пожари и отражението им при изграждане
на топлоизолации.
Събитието е организирано от Българската

асоциация за изолации
в строителството
(БАИС). На 6 март се
провежда, за 11-и път, и
конференцията „Вода и
енергия“ на БУЛАКВА.
Организатор е Българската асоциация по
водите (БАВ).

Кръгла маса за
въпросите в бранша
Нормативната уредба,
образованието, инвестициите, секторните
въпроси и предизвикателствата са темите
на мащабна кръгла
маса на 7 март. Сили
обединяват организаторите – Камарата на
архитектите в България (КАБ), Камарата

на строителите в
България (КСБ), Камарата на инженерите
в инвестиционното
проектиране (КИИП) и
Българската асоциация на архитектите и
инженерните консултанти (БААИК).
В същия ден се представя и най-новият
проект на Българския
съвет за устойчиво
развитие - платформата за умни материали
в зеленото строителство Green Constructor.
Тя обединява данните
за материалите в
сектора, процесите и
сертификационните
системи за устойчиви
сгради.

buildingweek.bg

Събитията за
строителния сектор –
от 6 до 9 март

СИГУРНОСТТА И ИНДУСТРИАЛНОТО
В ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
SECURITY
EXPO

Визиите за бъдещето
и високите технологии в строителството ще бъдат фокус
на първото издание
на HTB Conference,
организирана от
Интер Експо Център.
Тя се провежда на 8
март и в основата
й е поставен процесът на проектиране.
Лекторите в HTB
Conference предоставят обективен поглед
върху новостите в
процесите, влиянието
им и възможностите,
които създават.
На 9 март общите си
събрания ще проведат
Камарата на архитектите в България и
Сдружение „Български
врати, прозорци и
фасади“.

Дигиталните разплащания
и защитата на банкомати сред акцентите на
SECURITY EXPO

Р

ешенията за физическа и дигитална
сигурност са в основата на 26-ото издание
на SECURITY EXPO от 6
до 9 март. Единствено-

то в България изложение за сигурност
и високи технологии
представя продукти
за видеонаблюдение,
пожароизвестяване,

пожарогасене, контрол
на достъп, биометрия,
дигитална сигурност и
сигурност на информацията.
Организиран от Интер
Експо Център и Българската търговско-промишлена палата,
форумът акцентира на
защитата на банкомати при Cash Trapping
и BlackBox атака чрез
вирус, скимиращи и шимиращи устройства.

Конференция
SECURITY OF
DIGITAL PAYMENTS
Сигурността при дигиталните разплащания

Технологиите за пречистване на води
в хранителнo-вкусовата индустрия –
на WATER TECH EXPO

В

одещи технологии
за пречистване на
водите в хранително-вкусовата индустрия предлага WATER
TECH EXPO 2019 от 6
до 8 март. Във фокуса
на 13-ото издание на
водещото в България
международно изложение за водния сектор
са решенията за
пречистване на отпадните води в енергетиката, хранително-вкусова, фармацевтична,
текстилна индустрия,
селско стопанство,
напояване, строи-

телство, химическа,
миннодобивна промишленост, животновъдство.

Иновативни
решения
За първи път се включва WAM GROUP – с
решения за пречистване на отпадни води в
животновъдството,
преработването на
плодове и зеленчуци, хранителната,
кетъринг и питейната индустрия. За
нуждите на селското

стопанство посетителите откриват
машина, обработваща
утайката от животновъдните дейности.
Участниците от България, Румъния, Хърватия, Италия, Австрия
и Германия предлагат
продукти за добив и
снабдяване с питейна
вода, тунелни системи
за проектиране, изграждане, транспорт,
монтаж и демонтаж,
ГИС софтуер, системи
за филтрация, дезинфекция, окисляване,
измерване, почиства-

securityexpo.bg
е темата на конференция SECURITY OF
DIGITAL PAYMENTS на 6
март. Организира се от
Интер Експо Център, в
партньорство с ACFE,
България, Българската
асоциация на софтуерните компании и Българскатата Финтек
асоциация. Събитието
поставя темите за
безконтактните
плащания и новата
директива на ЕС за платежните услуги PSD2,
която ще стимулира
банковия сектор да
улесни трансакциите
и навлизането на нови
компании.

watertechexpo.bg

HTB Conference

W AT E R
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щи и хигиенни машини.
Сред участниците са
Herrenknecht, Steinzeug
Keramo, Tiroler Rohre,
Protok, Prominent и
водещи български

компании, сред които
Алмекс БГ, Акваком
Електроникс, Прайм
инженеринг, ЕнвироХеми

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

Шпонки

Кондензатори

Изолационни
материали

Термозащити

Трафоборд и хартии

Клемни табла

Кабели Radox

WEIDMANN

Лагерни пружини

Вентилаторни перки

Кожуси

Сибел ООД
... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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Роботизация, 3D принтиране и машини
за металооблаботване – светът на
изложение MachTech & InnoTech 2019
Форумът разкрива потенциала на индустриалните технологии от 15 до 18 април в Интер
Експо Център, София, България
Съвременната промишленост е немислима без три елемента
- роботизация, 3D принтиране и високотехнологични машини. Като професионална платформа за сектора на металообработката и индустриалните технологии, от 15 до 18 април
изложение MachTech&InnoTech Expo за 11-и път ще запознае
професионалната публика с иновациите и тенденциите в
сектора. Сред тях ключово място ще вземат роботизацията,
3D принтирането както и модерните машини от най-ново
поколение – с прецизност към най-малкия детайл и по-висока производителност. Международният български бизнес
форум ще се проведе в Интер Експо Център, София.
Роботизацията на индустриалните процеси
Роботите са в центъра на следващото поколение работна
среда, която комбинира компютри, изкуствен интелект
и информационни технологии, използвани съвместно
в интелигентни фабрики. За целите на електродъговото
заваряване ще бъдат представени качествата на интегрираните роботизирани решения. „Използването на промишлени роботи позволява висока гъвкавост при процеса на
заваряване“, коментират професионалистите. „Под светлините на прожекторите“ попадат роботите, предназначени
за прецизни и повтарящи се задачи, при които има пряко
взаимодействие с човешката дейност. MachTech&InnoTech
Expo 2019 ще представи и високата стойност на роботизацията при фрезоването на камък, метал, дърво, пластмаси
и композитни материали. Изтъкнати ще бъдат роботите с
360° работен обсег, приложими за повдигане, преместване,
монтаж, инспекция и опаковане.

3D принтирането е с още по-широко приложение
Тенденцията за 3D принтирането, която се наблюдава през
последното десетилетие е – това е технология, без която
съвременното производство е практически немислимо.
Логично и MachTech & InnoTech Expo 2019 ще се превърне в
технологичен хъб за новостите в тази област.
Изложителите ще представят екструдери за заваряване и 3D
печат, чрез които бързо и едновременно могат да се произвеждат серии от изделия. Качествата на 3D принтери, работещи с
течна смола, ще бъдат представени за нуждите на бижутерията,
образованието и стоматологичната медицина. На щандовете
ще бъдат изложени и машини, способни прецизно да персонализират продукта според изискванията на клиента.
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За да илюстрират възможностите на съвременното 3D
принтиране, изложителите ще представят разнообразни
компоненти, произведени чрез съвременната технология,
даващи възможност за производство на индустриални
прототипи, крайни изделия, резервни части, инструменти,
матрици за леене под налягане и пресоване, промишлени
части, предназначени за производството на гуми и автомобилната промишленост, износоустойчиви компоненти,
сложни метални детайли и други.
Машините – прецизни и високотехнологични
На изложението ще бъдат показани и следващата генерация металообработващи машини. Участващите фирми ще
представят изцяло автоматични настройки и иновативен
софтуер. Подробна информация ще бъде дадена за високоефективните електрически абканти, спестяващи електроенергия чрез оптимизиране на процесите и внедрените
технологии. Отговаряйки на съвременните изисквания,
в акцент се превръщат енергоефективните дробометни
машини и бластиращото оборудване. Демонстрирани ще
бъдат и възможностите на тръбни лазери и на производителни машини с лазер от последно поколение, осигуряващ
високо качество на детайлите дори при сложни контури.

Съобразявайки се със съвременните изисквания на производителите, изложителите, чийто общ брой надхвърля 180
компании от България, Турция, Италия, Германия, Полша
Унгария, Румъния, Австрия, Чехия и Гърция, ще демонстрират прецизни стругове с роботизирани палетни станции.
Професионалната публика ще открие файбър маркиращи
лазери, както и лазерни маркиращи системи от последно
поколение, сред които ще бъдат най-малките и компактни
предложения. С компактната си структура и ергономичен
дизайн вниманието на производителите ще привличат
нишковите елктро-ерозийни машини.
В четирите изложбени зали, с обща площ, надхвърляща 10
000 кв.м, ще бъдат разположени прецизни CNC стругове.
Изпълнявайки многобройни операции, те разполагат с технически характеристики, даващи възможност за извършване на прецизни операции.
Високите технологии са с основно значение за съвременната промишленост. Доказателство за това ще бъдат продуктите, които компаниите ще представят на
MachTech&InnoTech Expo 2019. От 15 до 18 април – в Интер
Експо Център. Сайтът machtech.bg дава възможност да се
запознаем с всички новини и да получим актуална информация относно предстоящия международен бизнес форум.
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Технологиите за пречистване
на води в хранителнo-вкусовата
индустрия – в едно изложение
WATER TECH EXPO 2019 от 6 до 8 март представя работещи решения на водещи световни марки
Водещи технологии за пречистване на водите в хранителновкусовата индустрия ще открият посетителите от 6 до 8 март
на WATER TECH EXPO 2019 в Интер Експо Център, София.
На 13-ото издание на водещото в България международно
изложение за водния сектор ще бъдат представени системи
за пречистване на питейни и отпадни води.
Във фокуса на WATER TECH EXPO тази година са продуктите
и технологиите за третиране на води в индустриалните
сектори. Сред тях ключово място заемат технологиите за
пречистване на водите в хранително-вкусовия бранш и
животновъдството.

01/2019

За първи път в изложението ще се включи италианската
компания WAM GROUP, позната в България като световен лидер в сектора на строителството. На WATER TECH EXPO тя ще
предложи водещите си решения в пречистване на отпадни
води. Системите за решения в животновъдството, преработката на плодове и зеленчуци, в хранителната, кетъринг
и питейната индустрия са изключително важни. Бизнесът от
сферата на селското стопанство ще може да научи повече
за машина, която обработва утайката от животновъдните
дейности. Тя сепарира сухите от твърдите частици и ги

превръща в оборска тор, като ги прави лесни за транспортиране, съобщи Петко Стоянов, представител на WAM GROUP
в България. Сред предложенията за бизнеса ще бъдат и системи за филтрация, дезинфекция и окисляване, измерване,
почистващи и хигиенни машини.
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води ще видят посетителите. Модерните тунелни системи
за проектиране, изграждане, транспорт, монтаж и демонтаж
също намират място на изложението. За всяка компания в
сектора бизнесът предлага и най-добрия ГИС софтуер.
В WATER TECH EXPO се включват и водещите български
компании в пречистването на питейни и отпадни води
като Алмекс БГ, Акваком Електроникс, Прайм инженеринг,
ЕнвироХеми.
Те представят и решения на редица други водещи световни
марки в управлението на водите. Продукти на лидерите
в индустриалното пречистване на водите IWAKI Pumps,
Robushi, Flygt, на помпи за всички сфери в управлението на
водите Grundfos, Xylem, решения за филтрация и почистване на утайки на Leopold, Filtration Group, озонови и UV системи от Wedeco. Някои от българските фирми са представители на най-бързо развиващите се компании за оптични
сензори в процеса по управлението на водите.
Изложението ще акцентира върху технологичния напредък
за развитието на сектора. Новите модерни решения от цял
свят ще бъдат притегателна сила, за да се подобри управлението на водните ресурси и в България. На 6 март ще се
проведе и утвърдената конференция БУЛАКВА, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ). Конференцията ще обхване промените в европейското законодателство
във водния сектор. На 7 март БАВ организира и техническа
среща по европейския проект WATenERgy CYCLE.
За първи път през 2019 г WATER TECH EXPO ще се провежда
паралелно с международното изложение АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, което от 6 до 9 март ще обедини
темите жилищно, офис и индустриално строителство,
строителство на сгради с обществено значение, хотелски
комплекси. По същото време ще протече и единственото
в България изложение за сигурност и високи технологии
SECURITY EXPO.
Всички актуални новини за WATER TECH EXPO може да проследите на watertech.bg.

Решенията за пречистване на отпадъчни води от България и чужбина
WATER TECH EXPO представя решения за пречистване на
отпадните води във всички сфери на индустрията - енергетика, хранително-вкусова, фармацевтична, текстилна
индустрия, селско стопанство и напояване, строителство,
химическа и миннодобивна промишленост.
Водещи марки в решенията за водния сектор от България,
Румъния, Хърватия, Италия, Австрия, Германия ще предложат нови и успешни продукти и системи. Сред тях са чуждестранните Herrenknecht, Steinzeug Keramo, Tiroler Rohre,
Protok, Prominent.
Водещите решения при добив на вода, снабдяване с питейна вода, пречистване на отпадни води, защита на подземни
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Решения за фасадата,
идеи за покрива
Участниците в АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА и иновативните им предложения –
от 6 до 9 март
Съвременното строителство съчетават
разнообразни иновативни компоненти,
които позволяват реализиране на нови
подходи. Чрез тях се осигуряват дълъг
живот на сградите и оптимални условия
за обитателите й. За изграждането на
съвременни сгради и реновиране на
стари, от основно значение са събитията,
които събират бранша заедно. След като
се оформи като професионалната бизнес
платформа на строителството в България,
изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА
СЕДМИЦА ще отвори вратите си от 6 до 9
март в Интер Експо Център. И по всичко
личи, че фасадните и покривните решения ще са сред акцентите.
Организаторите реализират новата
си концепция – изложбените зали са
разделени в три направления: „Вътрешни
довършителни работи“, „Врати, прозорци,
фасади и профили“ и „Грубо строителство
и външни довършителни работи“. На
площ от над 8500 кв.м щандовете си ще
разположат фирми от България, Германия,
Италия, Англия, Полша, Китай, Румъния,
Турция, Иран.

Фасадите – елегантни и от иновативни
материали
За предпазване от развитие на мухъл,
плесен и замърсяване, Henkel ще даде
разнообразни продуктови решения.
Сред тях са силиконовите и силикатсиликоновите мазилки и бои Ceresit,
подсилени с технология Double Dry
за двойна защита. Паропроницаемите
мазилки и бои са хидрофобни и устойчиви на проникване на вода и изсъхват
бързо.
HPL плоскости за плотове и фасади ще
представи ТЕКА. С UV-защитата и слой от
алуминиев оксид за повишена износоустойчивост те привличат вниманието
на професионалистите. Използваният
материал е влаго- и водоустойчив и
плоскостите са с широка сфера на
приложение – създаване на маси и
плотове за вътрешно и външно приложение, вентилируеми фасади, външни и
вътрешни архитектурни елементи.
Пред посетителите ще бъде разгърната
концепцията на елегантната визия с
окачени фасадни системи от естествена

дървесина на Фивекс Прожект - OSMO
Pure Rhombus/Verto. Продуктът притежава състарена структура и е подходящ при изпълняване на разнообрази
проекти. За естетически издържана
фасада ще бъдат представени декоративните панели WARM STONE. EKON
TECHNOLOGIES ще разкрие качествата
им, чрез които фасадата се топлоизолира и добива завършен външен вид. Наподобявайки камък и дърво, панелите
са рационално решение при довършването на къщи, жилищни сгради, хотели,
ресторанти, реновиране.
Иновативна система за стени и подове
с ефект истински цимент - One - True
Cement, представя АТРИ. Продуктът дава
възможност за оформяне на подове,
стени и тавани чрез стилни ефекти, сред
които: полиран или матов цимент, камък,
травертин и други.
Фасадното осветление, което приковава вниманието
Качественото архитектурно и екстериорно фасадно осветление е неделима част
от съвременния облик на обществените
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и бизнес сградите. На АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА компанията CITY
LIGHT Bulgaria ще съсредоточи вниманието върху цялостното изграждане на
фасадното осветление, с което обликът
на сградата се подобрява и придобива
интригуващ вид, водещ до нарастване на
интереса у крайните клиенти и наемателите.

Покривът от последно поколение
Основно място в АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2019 заемат покривните
решения от последно поколение. Сред
тях са битумните керемиди Cambridge
Xtreme от Армормат. Богатата гама от
керемиди дава подходящи решения при
изпълнението на много проекти, при

които покривните наклони варират от 9,5°
до 90°. Разполагайки със самозалепваща
се ламинирана архитектурна шингла,
керемидите са с 30-годишна гаранция,
включваща 15-годишна „Платинена защита“ – пълно покритие на всички направени от клиента разходи. След тестове е
установено, че битумната керемида може
да устои (дори при покривен наклон от
9,5°) и проливни дъждове, придружени от
вятър със скорост от 60 км/ч.
„С вложените в покрива материали
компромис не трябва да се прави“, единодушни са специалистите. Затова РУФ
КЪМПАНИ ще представи предложенията
си за създаване на устойчиви, дълготрайни и естетически издържани конструкции, сред които – метални керемиди и
безшевни улуци. Металните керемиди са
профилирани метални листове, а изходният материал е висококачествена тънколистова стомана с дебелина 0.5 мм, която
осигурява дълъг период на експлоатация.
На АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, от 6 до 9 март, професионалистите ще
открият богата гама от продукти, машини,
технологии и материали за нуждите на
строителството.
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16-18 април: възможности за бизнес и
инвестиции в устойчиви решения
Изложенията ЕЕ & ВЕИ, Smart Cities и Save the Planet са
единствената у нас платформа, обединяваща горещите теми:
eнергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране (16-18
април, Зали 5 и 6, ИЕЦ, София, България).
Организаторите от Виа Експо анонсират участници от 13
държави - Австрия, България, Белгия, Германия, Гърция,
Испания, Италия, Полша, Румъния, Словения, Холандия, Чехия и Швейцария. За 10-ти път ще се реализира Австрийски
павилион.
На тазгодишното издание ще има редица продуктови премиери - изложителите предлагат новости за българския пазар.
Те ще бъдат от интерес за представителите на индустрията,
строителството, общините, селското стопанство, както и за
клиенти, които целят да повишат своята производителност
и ресурсна ефективност. Друга част от участниците търсят
дистрибутори за Югоизточна Европа.
Атрактивни продуктови презентации
Херц България анонсира какво ще покаже на ЕЕ и ВЕИ
- първия котел на дървени стърготини Herz firematic
Condensation 20/35 и термопомпа Въздух-Въздух с инверторна технология "commotherm LWi-Split 9-16".

"В София ще представим зелени газови турбини, които се
отличават с изключителна мощност, ефективност и имат
най-ниското ниво на емисии на азотен оксид." - съобщава Кристиан Атанасовичи, мениджър бизнес развитие в
Kawasaki Gas Turbine Europe. Компанията разширява своите
позиции в Югоизточна Европа.
Secespol е полски производител на топлообменници с изключително качество, ефективност и дизайн с приложение в
енергетиката, нефтохимическата, енергийната, хранителната
и фармацевтичната промишленост.
Атреа България залага на модерни технологии за постигане
на пълна автоматизация на системите за вентилация. Фирмата ще популяризира решения за вентилация с оползотворяване на отпадна топлина, които покриват всички аспекти
от жилищното и промишлено строителство: вентилационни
системи с оползотворяване на топлина за жилищни и промишлени обекти, кухненска вентилация, собствено производство на топлообменници.
Енергоспестяващи решения за хотели, обществени сгради,
търговски обекти и заведения ще видим от Меканикал
Солюшънс от Гърция. Фирмата е вносител на термопомпени
системи Palm energy и Ecoplus, слънчеви термални колектори Suntech.
Новост от CINK Hydro-Energy е CINK Power Box. Системата е
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подходяща за бърза реализация на микро- или мини-водноелектрическа централи, най-вече в отдалечени райони и
може да осигури електрическа енергия към обществената
или към изолирана мрежа, дори в комбинация с различен
източник на енергия (дизелов агрегат, слънчеви панели и
др.).
Атрактивни предложения ще бъдат демонстрирани от
Куоре Терм (пелетни камини и котли Ravelli с висока степен
на автоматизация), Омния Контракторс (термопомпени
системи Ochsner с компактни размери и премиум качество),
Kahl (системи за производство на пелети), Belfrie (оборудване за биогаз инсталации), Hitachi Zosen Inova (енергия от
отпадъци) и др.
Грийн Ембедед Системс е с дебют на Smart Cities. Акцентът ще е върху директен електромер за 60А за домашно
ползване с вграден Wi-Fi и размери на стандартен предпазител - определян като новост на световния пазар. VAiOS
ще решения за домашна и индустриална автоматизация,
системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол
на достъп. Друг участник е Интраком Телеком – глобален
доставчик на софтуерни решения: Интернет на нещата, интелигентно измерване, осветление, мониторинг на трафика,
паркинг системи, електронно здравеопазване и др. Как да
защитим себе си и имуществото си в случай на земетресение? Отговор дава iSentinel® - интелигентна система, която
автоматично взима всички необходими мерки за защита на
живущите в сградите и имуществото.
На Save the Planet ще участват лидери като ЕREMA, Europlast

Kunststoffbehälterindustrie, Lindner-Recyclingtech, Братя
Пашев, Екосол и др. Те ще представят новости в управлението, събирането, сметоизвозването, третирането и
рециклирането на отпадъците, производство на биомаса и
компостиране.
"Надяваме се на добър прием от българските клиенти на машините на ирландския производител Portafill
International, на който наскоро станахме представител."- заяви Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс ."
Те са допълнение на сегашната ни гама мобилни машини на
Metso (сита и трошачки) и се използват за рециклиране на
строителни отпадъци и наземни маси, отличават се с отлична мобилност и ниски транспортни разходи." - допълва той.
И тази година съпътстващата паралелна програма ще бъде
допълващият елемент, утвърждаващ ЕЕ и ВЕИ, Smart Cities
и Save the Planet като един от най-авторитетните форуми в
Югоизточна Европа.
“Бъдещето зависи от зелените технологии – възползвайте
се от предимството да бъдете сред първите в своята област,
като разширявате партньорската си мрежа или направите
инвестиция в екологично и рентабилно решение.” – апелират организаторите от Виа Експо.
Посещението на изложенията и участието в паралелните събития е безплатно - с предварителна регистрация
на www.viaexpo.com

www.guehring-bg.net
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в областта на High-Tech
металообработването

www.guehring-bg.net
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СЪЗДАВАНЕ НА
СТРУЖКОЧУПЕЩАТА
ГЕОМЕТРИЯ
Моделирането на стружкочупенето
помага на инженерите на ИСКАР да
оптимизират формата на стружкочупещата геометрия на пластината
Конструирането на наклона на
челната повърхност на сменяемите
пластини изисква едно определено
ниво инженерни познания: познаване теорията на металорязането
и процесите на формирането на
стружките, разбиране особеностите при обработка на различните
материали, познаване принципите
на праховата металургия и ограниченията при производството на
синтеровани продукти, опит и подходяща практика в конструкцията
на инструменти. Наклона на челната
повърхност определя режещата геометрия на инструмента – неговата
режеща способност и формирането
на този наклон по най-оптималния
начин е един ключов елемент в

дизайна на пластината.
През годините технологичните
възможности на производителите
на металорежещи инструменти диктуваха формата на челната повърхност. Например в ранните години от
появата на сменяемите пластини те
се отличаваха с равна челна повърхност. Чупенето на дълги стружки,
когато се струговаше с инструменти,
носещи такива пластини често изискваше използването на допълнителни детайли, монтирани в инструментите над пластините. В някои случаи
даже горният притискач на пластината играеше роля на стружкочупач.
Друго решение за струговите пластини с равна повърхност беше да се
шлайфа върху нея стружкочупеща
вдлъбнатина. Тази вдлъбнатина способства за навиване на стружката и
последващото й счупване на малки
сегментги. Тези два метода бяха

във фокуса на времето, но далеч от
перфектното.
Стружкочупенето по тези методи
обаче причиняваше интензивно
износване и намаляване живота на
инструмента като цяло. Формата и
размера на стружкочупещата влъбнатина строго се ограничаваше от
шлифовачната шайба, което значително ограничаваше възможните й
форми. Но главният проблем беше
необходимостта от дълготрайни тестове, за установяване на стружкочупене, подходящо за обработка на
различните материали. В известна
степен дизайнът на сружкочупене
беше малко или много път от изпитания и грешки.
Напредъкът на праховата металургия промени драматично ситуацията с нови машини и компютърно
базиран контрол, които чувствително подобриха стабилността и
повторяемостта в редица процеси.
Технологията на синтерованите
твърдосплавни продукти улесни
получаването на различни форми
на челната повърхност, измествайки
необходимостта от допълнително
шлифоване или части. Челната
повърхност получава вид , комбиниращ вдлъбнати и издигнати части,
чиято сложна геометрия постига
необходимото стружкочупене и
неговия ефективен контрол.
ТЛАСЪКЪТ НА КОМПЮТЪРНИЯТ
ДИЗАЙН - (CAD)
Навлизането на системата за компютърен дизайн (CAD)в изследователската и развойна дейност на ИСКАР
оказа значителен тласък в развитието и усъвършенстването на челната
повърхност. Възможностите на 3D
- моделирането даде възможност на
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инженерите да изчисляват и анализират всевъзможни сложни геометрични форми, както на пластините
така и на техните повърхности. И
това се отнася за всички сменяеми
пластини, не само за струговите. В
случаите на фрезовите пластини
формата на челната повърхност има
отношение само към формирането
на стружките, защото фрезоването е
процес на прекъснато рязане, поради което чупенето на стружките не
създава трудности. При фрезовите
пластини говорим за формиране на
стружките, а не за стружкочупене,
което е характерно за струговането.
За да бъде ясно, челната повърхност
на струговите пластини е също така
предназначена главно за формиране на стружките, но и след това за
тяхното чупене.
Днес инженерите разполагат със
съвременен софтуеър, който дава
възможност да се симулира процеса
на стружкообразуването с достатъчно близки до действителността
условия.
ИСКАР, като водеща в производството на режещи инструменти има
необходимия опит и възможности,
които позволяват на инженерите от
R&D да определят коя геметрия е
подходяща и за кои опрерации още
в процеса на създаването й.
Такъв е примерът с пластината за
струговане CNMG 120404-F3P, при
която в процесът на конструирането
й и симултативния процес на рязане
беше установена най-подходящата
геометрия (Fig. 1).
ICG СМЕНЯЕМИ ГЛАВИ ЗА
SUMOCHAM ПРОБИВНИ ИНСТРУМЕНТИ
Пробиването на твърди аустенитни
неръждаеми стомани - ISO M група
– е трудно, особено ако дълбочината на отвора е значителна. За да
се подобри резултата в този тип
пробивни операции ИСКАР създаде
сменяеми твърдосплавни глави ICG
с разцепваща стружките геометрия.
Обхвата на главите е – D = 14 - 25.9
mm. Главите се монтират на стандартни SUMOCHAM държачи за
отвори с дължина до 12×D без проблем при отвеждането на стружките
от отвора (Fig. 2).

NANMILL фрезови глави
В своята последна “LOGIQ” рекламна
кампания ИСКАР представи серия
от сменяеми фрези с малък диаметрален обхват – до 20 мм. Макар че
този обхват традиционно се числи
към монолитните твърдосплавни
инструменти, новите глави представляват една печеливша алтернатива.
NANMILL групата на фрези със
сменяеми пластини с диаметри
8-16 мм. интегрира нова концепция: закрепващ болт, разположен
над пластината с глава, действаща
като клин. За да се избегне контакт

между главата на болта и стружките стружкочупещата геометрия
изискваше допълнителна адаптация
(Fig. 3).
Симулирането процеса на стружкообразуване вече стана ценен
инструмент в създаването на
геометрията на челната повърхност.
По-нататъшният прогрес в моделиране процеса на рязане би дало
възможност да се постигнат оптимални стружкочупещи геометрии и
значително подобряване качеството на инструмента.
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Jungheinrich ERC
Мултиталант за средни разстояния
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ERC 212-216 на Jungheinrich са електрически високоповдигачи с прибираща се работна платформа за водача и
възможност за ръчно управление.
Ефикасните повдигачи с товароносимост от 1 200 до 1 600
кг са изключително подходящи за возене или пешеходни
операции при ограничени пространства.
Оборудвани с прибираща се работна платформа за водача, опционална възможност за повдигане на клирънса на
шасито (ERC 212z-216z) или в по-широко изпълнение (ERC
212b-216b), тези машини са много гъвкаво използваеми.
Възможността за повдигане на клирънса позволява безпроблемното преодоляване на неравности и рампи. Това
разрешава също така транспортирането на две палета едновременно, което увеличава значително товарооборота.
Благодарение на опционалното по-широко изпълнение,
повдигачът транспортира и по-широки палета като затворените европалета.

Мощното трифазно АС променливо-токово задвижване
позволява внимателно повдигане на товари до 6 м височина.
Повдигачите на Jungheinrich от серията ERC имат мултифункционално ергономично управление с вградена
защита за ръцете, свързани с хидравлични амортисьори
колела, осигуряващи странична стабилност на товара и
машината при всякаква пътна ситуация (“Pro-Trac-Link” –
система). Сензитивно, регулируемо и прецизно повдигане
и спускане на товара, чрез пропорционална хидравлична
технология на Jungheinrich, гарантира плавни товаро/разтоварни операции.
Важно предимсто на повдигачите е, че Jungheinrich е пионер в областта на електромобилността в продължение
на десетилетия. От 2011 година Jungheinrich разработва
и произвежда собствени литиево-йонни батерии, които
са водещи за този иновативен тип технология. За разлика
от оловно-цинковите и геловите батерии литиево-йонните батерии са по-мощни, по-издръжливи, по-сигурни
и не на последно място - не изискват никаква подръжка.
Друго предимство на литиево-йонните батерии е техния
дълъг живот. Поради тази причина Jungheinrich дава без
прецедентната гаранция от 5 години или 10 000 цикъла на
батерията.
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов –
Изпълнителен директор на „Готи Петрунов“ ООД, представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.

Защита на Живота и Имуществото

23 years
системи за
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Проектиране l Узаконяване l Изграждане
02/ 944 14 04

SYNCHRON-S.com
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Европейски икономически и социален комитет
TEN/684
Европейски център за експертни познания в областта на киберсигурността
СТАНОВИЩЕ
секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“

Предложение за регламент на
Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Европейски център
за промишлени, технологични и
изследователски експертни познания
в областта на киберсигурността
и Мрежа от национални
координационни центрове
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[COM (2018) 630 final — 2018/0328 (COD)]

1.

Заключения и препоръки

1.1
Европейският икономически и социален
комитет (ЕИСК) приветства инициативата на
Комисията и счита, че тя е с функционално
значение за развитието на промишлена стратегия

за киберсигурността и със стратегическо за
постигане на стабилна и широкообхватна цифрова
самостоятелност. Тези фактори са абсолютно
необходими за укрепването на европейските
защитни механизми срещу продължаващата
кибернетична война, която заплашва да подкопае
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политическите, икономическите и социалните
системи.

ползват средства на ЕС, предназначени за всяка от
тях.

1.2
Комитетът отбелязва, че неотменни
елементи на всяка стратегия за киберсигурност
са осведомеността и безопасното поведение на
всички потребители.

1.6
В предложението би трябвало по-ясно
да се посочи по какъв начин Центърът може да
участва в координирането на финансирането на
програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“
и по-конкретно според какви ръководни насоки
ще бъдат изготвени и възложени евентуални
договори за обществени поръчки. Това е от
ключово значение, за да се избегне дублиране
или припокриване. Освен това, за да се увеличи
финансовият пакет, се препоръчва разширяване на
взаимодействието с други финансови инструменти
на ЕС (напр. регионалните фондове, структурните
фондове, МСЕ, Европейски фонд за отбрана,
InvestEU и др.).

1.3
ЕИСК подкрепя общите цели на
предложението и е наясно, че специфичните
аспекти, свързани с функционирането ще бъдат
анализирани впоследствие. Все пак, тъй като става
въпрос за регламент, счита, че някои деликатни
аспекти, свързани с управлението, финансирането
и постигането на целите, би трябвало да бъдат
определени предварително. Важно е бъдещата
мрежа и Центърът да се основават във възможно
най-голяма степен на киберспособностите
и експертния опит на държавите членки и
компетентностите да не са концентрирани в
Центъра, който предстои да бъде създаден.
Освен това трябва да се избягва припокриването
на областите на дейност на бъдещата мрежа и
на Центъра със съществуващите механизми и
институции за сътрудничество.
1.4
ЕИСК подкрепя разширяването
на сътрудничеството, така че да обхване
промишления сектор, въз основата на стабилни
ангажименти в научно отношение и по отношение
на инвестициите, както и бъдещо включване на
този сектор в Управителния съвет. В случай на
тристранно сътрудничество между Европейската
комисия, държавите членки и промишлеността,
присъствието на предприятия от държави извън
ЕС би трябвало да бъде ограничено до тези, които
отдавна са установени на територията на Европа и
участват пълноценно в европейската технологична
и индустриална основа, при условие че към тях
се прилагат подходящи механизми за проверка
и контрол и се изисква да спазват принципа на
реципрочност и задълженията за поверителност.
1.5
Кибернетичната сигурност трябва да бъде
общ ангажимент за всички държави членки, които
по тази причина трябва да участват в Управителния
съвет при ред и условия, които предстои да
бъдат определени. Относно финансовото участие
от страна на държавите членки, би могло да се

1.7
ЕИСК счита, че е от съществено значение да
се определят редът и условията за сътрудничество
и отношенията между Европейския център и
националните центрове. Важно е също така,
националните центрове да бъдат финансирани
от ЕС, поне що се отнася до административните
разходи, като се улесни административната
хармонизация и хармонизацията на уменията, с цел
намаляване на съществуващите различия между
европейските държави.
1.8
Комитетът отново подчертава значението
на човешкия капитал и изразява желание
Центърът за експертни познания да може да
насърчава, в сътрудничество с университетите,
изследователските центрове и центровете за
висше образование, възможности за отлично
образование и обучение, включително
чрез специфични образователни курсове в
университетите и средните училища. Също
така е от съществено значение да се предвиди
специфична подкрепа за стартиращите
предприятия и МСП.
1.9
ЕИСК счита, че е от съществено значение
по-добре да се изяснят съответните отговорности
и разграничения между мандата на Центъра
и този на Европейската агенция за мрежова и
информационна сигурност (ENISA), като ясно
се определят условията за сътрудничество и
взаимна подкрепа и се избягва припокриването
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и дублирането на усилията. Подобни проблеми
възникват във връзка с другите органи, които се
занимават с киберсигурност, като Европейската
агенция по отбрана (EDA), Европол и CERTEU; препоръчва се създаването на различни
механизми за структуриран диалог между
различните органи.
2.

Настоящата рамка в областта на
киберсигурността

2.1

Киберсигурността е един от основните
въпроси в дневния ред на ЕС, тъй като
е неотменен фактор за защитата на
институциите, предприятията, гражданите,
както и необходим инструмент за запазване
на демокрациите. Сред най-тревожните
явления се нарежда експоненциалното
нарастване на зловредните софтуери,
разпространявани онлайн чрез
автоматизирани системи. Броят на такива
софтуери е нараснал от 130 хиляди през
2007 г. на 8 милиона през 2017 г.1 Освен
това ЕС е нетен вносител на продукти и
решения за киберсигурност, което създава
проблем по отношение на икономическата
конкурентоспособност и гражданската и
военната сигурност.
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2.2

2.3

Въпреки че ЕС разполага с важни умения
и опит в областта на киберсигурността2,
промишлеността в сектора, университетите
и изследователските центрове все още
са разпокъсани, нехармонизирани и не
разполагат с обща стратегия за развитие.
Това се дължи на факта, че съответните
сектори в областта на киберсигурността
(напр. енергетика, космическо пространство,
отбрана и транспорт) не са достатъчно
добре подкрепени, тъй като не се използват
синергиите между гражданската и военната
киберсигурност.
За да се изправи пред нарастващите
предизвикателства, през 2013 г. Съюзът

създаде стратегия за киберсигурността с
цел насърчаване на надеждна, безопасна и
отворена кибернетичната екосистема3. Покъсно, през 2016 г., бяха предприети първите
специфични мерки за сигурността на
мрежите и информационните системи4. Този
процес доведе до създаването на публичночастно партньорство (ПЧП) в областта на
киберсигурността.
2.4

През 2017 г. съобщението „Устойчивост,
възпиране и отбрана: изграждане на силна
киберсигурност за ЕС“5 постави акцента
върху необходимостта да се гарантира
запазването и развитието на основния
технологичен капацитет в сферата на
компютърната сигурност, с цел защита на
цифровия единен пазар и, по-специално,
защита на критичните информационни
мрежи и системи и предоставяне на основни
услуги в областта на киберсигурността.

2.5

Поради това Съюзът трябва да бъде в
състояние да защити собствените си
цифрови ресурси и процеси и да се
конкурира на световния пазар в областта на
киберсигурността, за да постигне солидна и
цялостна цифрова автономия6.

3.

Предложенията на Комисията

3.1

Центърът за експертни познания (или
„Центъра“) ще има за цел да улесни и
координира работата на Мрежата от
национални центрове и да служи за
референция за Експертната общност в
сферата на киберсигурността, като определя
технологичния дневен ред в областта на
киберсигурността и улеснява достъпа до
придобитите умения.

3.2

По-специално, Центърът би трябвало да
прилага съответните части от програмите
„Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“

3 JOIN(2013) 1 final.
1  Данни от Palo Alto Networks.

4 Директива (ЕС) № 2016/1148

2 Над 660 организации в целия ЕС, регистрирани при
неотдавнашното картографиране на центровете за експертни
познания в сектора, извършено от Комисията.

5 JOIN(2017) 450 final.
6 TEN/646, „Акт за киберсигурността“, докладчици: Mazzola и Longo,
2017 г.
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чрез заделяне на средства и като се
грижи за обществените поръчки. Предвид
сериозните инвестиции в киберсигурността,
които са направени в други части на
света, и необходимостта от координация
и споделяне на ресурсите на сектора в
Европа, се предлага центърът за експертни
познания да бъде създаден под формата на
европейско партньорство с двойно правно
основание, така че да се улеснят съвместните
инвестиции на Съюза, държавите членки и/
или промишлеността.
3.3

3.4

3.5

В предложението се предвижда държавите
членки да допринесат със сума, съизмерима
с дейностите на центъра за експертни
познания и мрежата. Предвиденият от
ЕС финансов пакет е приблизително 2
милиарда евро, по линия на Програмата
за цифрови технологии в Европа; сума от
програма „Хоризонт“ Европа, която трябва
да се определи; общо финансово участие на
държавите членки, поне равно на вноската
на ЕС.
Основният орган за вземане на решения
ще бъде управителният съвет, в който ще
бъдат представени всички държави членки,
а право на глас ще имат само онези, които
допринасят финансово. Механизмът на
гласуване ще се основава на принципа на
двойното мнозинство, определен на 75 % от
финансовото участие и 75 % от гласовете.
Комисията ще държи 50 % от правата на
глас. Центърът ще бъде подпомаган от
консултативен промишлен съвет, който
ще гарантира диалога с предприятията,
потребителите и другите заинтересовани
субекти.
Като действа в тясно сътрудничество с
мрежата от националните координационни
центрове и експертни общности в областта
на киберсигурността, Центърът ще бъде
основният изпълнителен орган на ЕС за
финансовите ресурси за компютърната
сигурност в рамките на предложените
програми „Цифрова Европа“ и „Хоризонт
Европа“.

3.6

Националните координационни центрове ще
се избират от държавите членки. Те трябва да
разполагат с технологични експертни знания
в областта на киберсигурността или да могат
пряко да се възползват от тях, по-специално
в области като например криптиране,
сигурност на ИКТ, автоматично откриване
на прониквания, сигурност на тези системи,
на мрежите, на софтуера и на приложенията
и човешките и социалните аспекти на
сигурността и неприкосновеността на
личния живот. Освен това те трябва да могат
да си взаимодействат и да си сътрудничат
ефективно с промишлеността и публичния
сектор, включително с определените органи
по смисъла на Директива 2016/1148.

4.

Общи коментари

4.1

ЕИСК приветства инициативата на
Европейската комисия и счита, че тя е от
стратегическо значение за развитието на
киберсигурността в изпълнение на това,
което е било решено на срещата на върха
в Талин през септември 2017 г. В такъв
случай държавните и правителствените
ръководители призоваха ЕС да се
превърне „в световен лидер в областта
на киберсигурността до 2025 г. с цел да
гарантира доверие, сигурност и защита
на нашите граждани, потребители и
онлайн предприятия , и да направи така че
интернет да бъде безплатен и регулиран“.

4.2

ЕИСК отново заявява, че е налице истинска
кибернетична война, която заплашва да
подкопае политическите, икономическите
и социалните системи, като повреди
компютърните системи на институциите,
критичните инфраструктури (енергетика,
транспорт, банки и финансови институции
и др.) и предприятията, и освен това чрез
фалшивите новини, повлияе на изборните и
демократични процеси като цяло7. Поради
това са необходими дълбоко осъзнаване

7 REX/432 „Използване на медиите за оказване на влияние върху
социалните и политическите процеси в ЕС и източните съседни
страни“, Vareikytė, 2014 г.

31

НОВИНИ ОТ БРЮКСЕЛ

32

и силна и навременна реакция . По тези
причини е необходимо да се създаде ясна
и силно подкрепена промишлена стратегия
за киберсигурността, като предпоставка за
постигане на цифрова самостоятелност. ЕИСК
счита, че в работната програма би трябвало
да се отдели приоритетно внимание на
сектори, посочени в Директивата за МИС8,
която се прилага към доставчиците на
основни услуги, независимо дали публични
или частни, поради тяхното значение за
обществото9.
4.3

Комитетът отбелязва, че неотменни елементи
на всяка стратегия за киберсигурност са
осведомеността и безопасното поведение
на всички потребители. Поради тази
причина всяка инициатива трябва да бъде
придружена от подходящи технологични
информационни кампании и кампании за
повишаване на осведомеността, за да се
създаде „култура на цифрова безопасност“10.

4.4
ЕИСК подкрепя общите цели на
предложението и е наясно, че специфичните
аспекти, свързани с функционирането, ще бъдат
анализирани впоследствие. Все пак, тъй като става
въпрос за регламент, счита, че някои деликатни
аспекти, свързани с управлението, финансирането
и постигането на целите, би трябвало да бъдат
определени предварително. Важно е бъдещата
мрежа и Центърът да се основават във възможно
най-голяма степен на киберспособностите
и експертния опит на държавите членки и
компетентностите да не са концентрирани в
Центъра, който предстои да бъде създаден.
Освен това трябва да се избягва припокриването
на областите на дейност на бъдещата мрежа и
на Центъра със съществуващите механизми и
институции за сътрудничество.
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4.5

ЕИСК припомня, че в становището си
TEN/646 относно „Акт за киберсигурността“11

8 Директива (ЕС) № 2016/1148.
9 TEN/646, „Акт за киберсигурността“, докладчици: г-н Mazzola и г-н
Longo, 2017 г.
10 TEN/646, „Акт за киберсигурността“, докладчици: г-н Mazzola и г-н
Longo, 2017 г.
11 TEN/646, „Акт за киберсигурността“, докладчици: г-н Mazzola и г-н

предложи да се установи тристранно
сътрудничество между Европейската
комисия, държавите членки и
промишлеността, включително МСП, докато
настоящата структура, чиято правна форма
трябва да бъде задълбочено развита, по
същество предвижда публично-публично
партньорство между Европейската комисия
и държавите членки.
4.6

ЕИСК подкрепя разширяването на
сътрудничеството, така че да обхване
промишления сектор, въз основата на
стабилни ангажименти в научно отношение
и по отношение на инвестициите, както
и бъдещо включване на този сектор в
управителния съвет. Създаването на
консултативен промишлен и научен съвет
би могло да не гарантира непрекъснатия
диалог с предприятията, потребителите и
другите заинтересовани субекти. Освен това
в новия контекст, очертан от Комисията, не
е ясно каква роля ще играе Европейската
организация за киберсигурност (ECSO),
създадена през юни 2016 г. по инициатива
на Комисията в качеството на противовес на
Комисията, чиито капитал и мрежа от знания
не би трябвало да се губят.

4.6.1
В случай на тристранно сътрудничество
е важно да се обръща внимание на случаите на
предприятия от трети държави. По-специално,
ЕИСК подчертава, че то би трябвало да се основава
на строг механизъм за предотвратяване на
наличието на предприятия от държави извън ЕС,
които биха могли да попречат на безопасността и
независимостта на Европейския съюз. Съответните
клаузи, посочени в EDIDP12, би трябвало да се
прилагат и в този контекст.
4.6.2
В същото време ЕИСК признава, че някои
предприятия от държави извън ЕС, установени
от дълго време на европейска територия
и пълноценно участващи в европейската
отбранителна технологична и индустриална
основа, биха могли да бъдат много полезни за
Longo, 2017 г.
12 COM(2017) 294, „Европейски фонд за отбрана и Европейска
програма за промишлено развитие в областта на отбраната“.
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проектите на ЕС и би трябвало да имат достъп до
тях при условие, че държавите членки определят
подходящи механизми за преглед и контрол над
такива предприятия и че се спазват принципът на
реципрочност и изискванията за поверителност.
4.7

4.8

4.9

Кибернетичната сигурност трябва да бъде
общ ангажимент за всички държави членки,
които по тази причина трябва да участват
в управителния съвет при ред и условия,
които предстои да бъдат определени.
Важно е също така всички държави членки
да допринасят финансово и адекватно
за инициативата на Комисията. Относно
финансовото участие от страна на държавите
членки, би могло да се ползват средства на
ЕС, предназначени за всяка от тях.
ЕИСК е съгласен, че всяка държава членка
е свободна да определи свой представител
в управителния съвет на Европейския
център за експертни познания. Комитетът
препоръчва ясно да се определят профилите
на националните представители, като се
интегрират стратегически и технологични
умения с умения в сферата на управлението,
администрацията и бюджета.
В предложението би трябвало по-ясно да се
посочва по какъв начин Центърът може да
помогне за координиране на финансирането
на програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт
Европа“, които понастоящем все още са
обект на преговори, и най-вече според
какви ръководни насоки ще бъдат изготвени
и възложени евентуални договори за
обществени поръчки. Това е от ключово
значение, за да се избегне дублиране
или припокриване. Освен това, за да се
увеличи финансовият пакет, се препоръчва
разширяване на взаимодействието с
други финансови инструменти на ЕС (напр.
регионалните фондове, структурните
фондове, МСЕ, Европейски фонд за отбрана,
InvestEU и др.). Комитетът изразява желание
Мрежата от национални центрове да участва
в управлението и координирането на
фондовете.

4.10

ЕИСК отбелязва, че Консултативният съвет би
трябвало да се състои от 16 членове и че не
са ясно посочени механизмите, чрез които
ще се осъществяват връзки с предприятията,
университетите, научните изследвания
и потребителите. Комитетът смята, че е
полезно и подходящо членовете на този
съвет да се отличават с високи познания в
тази сфера и балансирано да представляват
различните участващи сектори.

4.11

ЕИСК счита, че е важно да се определят
редът и условията за сътрудничество и
отношенията между Европейския център
и националните центрове. Важно е също
така, националните центрове да бъдат
финансирани от ЕС, поне що се отнася
до административните разходи, като се
улесни административната хармонизация
и хармонизацията на уменията, с цел
намаляване на съществуващите различия
между европейските държави.

4.12

В съответствие със своите предходни
становища13, ЕИСК подчертава значението
на отличното образование и обучение
на човешките ресурси в областта на
киберсигурността, включително чрез
специални учебни, университетски и
следдипломни програми. Важно е също
така да се осигури достатъчна финансова
подкрепа за МСП и стартиращите
предприятия от сектора14, което е от
съществено значение за разработването на
авангардни научни изследвания.

4.13

ЕИСК счита, че е от съществено значение
по-добре да се изяснят съответните
отговорности и разграничения между
мандата на Центъра и този на ENISA,
като ясно се определят условията за
сътрудничество и взаимна подкрепа и се
избягва припокриването и дублирането на
усилията15. В предложението за регламент се

13  TEN/548, „Цифровото общество: достъп, образование, обучение,
заетост, инструменти за равенство“, докладчик: г-жа Caño
Aguilar, 2014 г.
14  TEN/646, „Акт за киберсигурността“, докладчици: г-н Mazzola и
г-н Longo, 2017 г.
15  TEN/646, „Акт за киберсигурността“, докладчици: г-н Mazzola и
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предвижда присъствието на представител
на ENISA като постоянен наблюдател в
Управителния съвет, но това присъствие
не е гаранция за структуриран диалог
между двата органа. Подобни проблеми
възникват във връзка с другите органи,
които се занимават с киберсигурност, като
EDА, Европол и CERT-EU. Във връзка с това
представлява интерес меморандумът за
разбирателство, подписан през май 2018 г.
между ENISA, EDA, Европол и CERT-EU16.
Брюксел, 9 януари 2019 г.

Pierre Jean Coulon,
председател на секция „Транспорт, енергетика,
инфраструктури, информационно общество“

ПРИЛОЖЕНИЕ
към становището на секцията
Следващото изменение беше отхвърлено, но
получи най-малко една четвърт от подадените
гласове (член 39, параграф 2 от Правилника за
дейността):
Параграф 4.11 се изменя, както следва:
ЕИСК счита, че е важно да се определят
редът и условията за сътрудничество и
отношенията между Европейския център
и националните центрове. Важно е също
така, националните центрове да бъдат
финансирани от ЕС, поне що се отнася
до административните разходи, като се
улесни административната хармонизация
и хармонизацията на уменията, с цел
намаляване на съществуващите различия
между европейските държави.

*

Резултат от гласуването на изменението:

* *

Гласове „за“: 37
Гласове „против“: 47
Гласове „въздържал се“: 1
9

NB: Следва приложение.
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_____________

г-н Longo, 2017 г.
16  https://www.governmenteuropa.eu/four-eu-cybersecurityorganisations-co-operation/87708/.
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Европейски икономически и социален комитет
ECO/485
Икономическа политика на еврозоната (2019 г.)
СТАНОВИЩЕ
Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“

Препоръка за
препоръка на Съвета
относно икономическата
политика на еврозоната
[COM(2018) 759 final]

1.

Заключения и препоръки

1.1
Според ЕИСК изграждането на икономическа
устойчивост — цел, която е в основата на
препоръките на Европейската комисия относно
икономическата политика на еврозоната, е от
първостепенно значение за икономиките от
еврозоната с оглед на значителните низходящи
рискове за икономическия растеж, които биха могли

да доведат до нова криза в не толкова далечно
бъдеще. Комитетът обаче би желал да подчертае, че
усилията за постигане на икономическа устойчивост
следва да вървят ръка за ръка с повишаването на
устойчивостта на пазара на труда, т.е. на капацитета
на пазарите на труда да устояват на сътресения с
ограничени социални разходи1.
1
Това определение на устойчивостта на пазара
на труда е взето от доклада на ОИСР от 2012 г. относно „Какво
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1.2
ЕИСК оценява препоръката на Европейската
комисия за диференцирани позиции по отношение на
фискалната политика в отделните държави членки, но
предупреждава, че в няколко държави членки с голям
публичен дълг и отрицателна или нулева разлика
между фактическия и потенциалния БВП създаването
на фискални буфери в този момент може да има
обратен ефект върху приобщаващия и устойчив
растеж и устойчивостта на обслужването на дълга.

1.7
ЕИСК приветства препоръката на
Европейската комисия за симетрично уравновесяване
на дисбалансите по текущата сметка в еврозоната и
в частност призива за по-висок растеж на заплатите
в държавите членки с излишъци. ЕИСК счита, че
средносрочният национален растеж на реалните
заплати следва да бъде съизмерим с националния
растеж на производителността, а не да изостава от
него.

1.3
Комитетът отново заявява своята позиция,
изразена в становището му относно „Икономическата
политика на еврозоната през 2018 г.“2, за това, че е
от решаващо значение да се преодолее дефицитът
на публични и частни инвестиции в ЕС. Затова
той призовава институциите на Съюза да приемат
необходимите насоки и мерки за насърчаване на
публичните инвестиции и улесняване на частните
инвестиции.

1.8
Според ЕИСК подобряването на бизнес
средата и насърчаването на изграждането на
единния пазар, без да се подкопават социалните и
трудовите права, са важни начини за укрепване на
икономическата устойчивост в еврозоната. Комитетът
изразява пълно съгласие с Европейската комисия, че
установяването на обща консолидирана корпоративна
данъчна основа е стъпка в тази посока и трябва да
продължи.

1.4
ЕИСК приветства предложенията за
изместване на данъчната тежест от труда и укрепване
на образователните системи и инвестициите в умения,
както и ефективността на активните политики на
пазара на труда, които подпомагат преминаването
към висококачествени работни места. Следва да се
потърси решение и на сегментирането на пазара
на труда. Държавите членки трябва да осигурят
достатъчно финансиране за социални инвестиции и
системи за социална закрила.

Друг приоритет на икономическата политика
1.9
би трябвало да бъде улесняването на финансирането
на предприятията. ЕИСК отново заявява, че съюзът
на капиталовите пазари е от голямо значение
за финансирането на икономическата дейност и
изразява загрижеността си във връзка със забавянето
и пречките пред развитието на банковия съюз,
включително обема на необслужваните кредити в
някои държави членки.
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1.5
Освен това ЕИСК напълно споделя
загрижеността на Европейската комисия относно
необходимостта да се предприемат действия срещу
данъчните измами, отклонението от данъчно облагане
и избягването на данъци с мерки срещу агресивното
данъчно планиране с цел данъчните системи да станат
по-ефикасни и по-справедливи и в контекста на
повишаването на качеството на публичните финанси.
1.6
ЕИСК отново изтъква значението на
прилагането на Европейския стълб на социалните
права като средство за повишаване на устойчивостта,
насърчаване на сближаването във възходяща посока
и в крайна сметка защита на проекта за европейска
интеграция срещу центробежни тенденции.
прави устойчиви пазарите на труда в период на рецесия?“ в
Перспективи за заетостта на ОИСР, OECD Publishing, Париж.
2
ECO/475, „Икономическата политика на
еврозоната (2018 г.)“ (допълнение към становище).

ЕИСК призовава настоятелно държавите
1.10
членки да демонстрират политическо лидерство
и необходимата ангажираност, за да преодолеят
разногласията относно бъдещите стъпки за
задълбочаването на ИПС, най-вече завършването
на банковия съюз, увеличаването на собствените
ресурси и създаването, в рамките на бюджета на ЕС,
на функция за макроикономическа стабилизация,
които да дадат възможност за повишаване на
икономическата устойчивост на еврозоната.
2.

Контекст

2.1
Въпреки че растежът на производството
в еврозоната навлезе в шестата си година, сега се
очаква забавяне, докато низходящите рискове видимо
се увеличават, а следите от „Голямата рецесия“ –
от по-ниския потенциален растеж до различията
между държавите членки, както и високите равнища
на безработица в някои области, не са изчезнали.
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Затова сближаването в посока на по-устойчиви
икономически структури е основна цел, както
и напредъкът в задълбочаването на ИПС. В този
контекст основните препоръки на Европейската
комисия за икономическите политики в еврозоната
през 2019 г. са следните:
2.2
Да задълбочат единния пазар, да
подобрят бизнес средата и да се стремят към
реформи на пазарите на продукти и услуги, които
да засилят устойчивостта. Да намалят външния
дълг и да провеждат реформи за повишаване на
продуктивността в държавите членки от еврозоната
с дефицити по текущата сметка, да укрепят условията
за подпомагане на растежа на заплатите при пълно
зачитане на ролята на социалните партньори и да
предприемат мерки за насърчаване на инвестициите
в държавите членки от еврозоната с големи излишъци
по текущата сметка.
Да възстановят фискалния резерв в
2.3
държавите от еврозоната с високи равнища на
публичния дълг, да подпомогнат публичните и
частните инвестиции и да подобрят качеството и
състава на публичните финанси във всички държави.
За разлика от предходните години Комисията не
публикува препоръка за конкретна фискална позиция
в еврозоната за 2019 г.
Да изместят данъчната тежест от труда и да
2.4
укрепят образователните системи и инвестициите
в умения, както и да повишат ефективността на
активните политики на пазара на труда, които
подпомагат преминаването от едно работно място на
друго. Да се справят с разпокъсаността на пазара на
труда и да гарантират подходящи системи за социална
закрила в рамките на еврозоната.
Да приведат в действие механизма за
2.5
подкрепа за Единния фонд за преструктуриране,
да създадат европейска схема за застраховане на
депозитите и да укрепят европейската регулаторна
и надзорна рамка. Да насърчават системното
намаляване на задлъжнялостта там, където са
налице високи равнища на частния дълг. Бързо да
намалят количеството на необслужваните кредити
в еврозоната и да предотвратят натрупването им,
включително чрез премахване на преференциалното
данъчно третиране на дълга в данъчното облагане.
2.6

Да осъществят бърз напредък по

завършването на Икономическия и паричен съюз с
перспективата да бъде утвърдена международната
роля на еврото, като бъдат взети под внимание
предложенията на Комисията, включително тези,
свързани с финансовия сектор, както и Програмата
за подкрепа на реформите и Европейския механизъм
за стабилизиране на инвестициите, предложени
в многогодишната финансова рамка за периода
2021‑2027 г.
3.

Общи бележки

ЕИСК е обезпокоен от факта, че низходящите
3.1
рискове за икономическите перспективи за
еврозоната могат да се превърнат в друга социалноикономическа криза в не толкова далечно бъдеще,
което би създало значителни предизвикателства за
корекцията.
3.1.1
Настоящият растеж на производството вече
достигна най-високата си стойност след като през
2017 г. възлизаше едва на 1,7 %. Потенциалният
растеж все още остава под равнището през 2008 г.,
а публичните инвестиции са много далеч от
възстановяването след големия спад (с над една
четвърт от най-високите стойности) от началото на
кризата.
Продължават да съществуват различия
3.1.2
между държавите членки, особено по отношение
на безработицата. Въпреки подобренията по
отношение на водещите показатели общият брой
отработени часове и обемът на заетостта остават под
равнището от 2008 г., докато растежът на реалните
заплати не беше голям и продължава да изостава от
растежа на производителността, което навежда на
предположението, че печалбите от скромния растеж
продължават да бъдат неравномерно разпределяни.
В еврозоната все още се регистрира
3.1.3
значителен излишък по текущата сметка, предимно
поради излишъци по текущата сметка в някои
държави членки; това показва сравнително слабо
търсене на вътрешния пазар и е една от причините
международното напрежение да поражда търговски
протекционизъм.
Въпреки неотдавнашните низходящи
3.1.4
корекции на прогнозите за растеж, Европейската
централна банка реши да прекрати своята програма
за увеличаване на паричната маса, премахвайки
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важен стълб за подкрепа на политиката за растеж на
еврозоната.
3.1.5
Докато все още се наблюдават уязвими
области в резултат на кризата като високите равнища
на публичния и частния дълг и необслужваните
кредити, които тежат на счетоводните баланси на
банките, все още е недостатъчен напредъкът в
укрепването на институционалната структура на
ИПС по начин, който да подобри устойчивостта на
икономиката на еврозоната, без да оказва прекомерна
тежест върху публичните финанси, пазара на труда
и социалните политики за адаптиране в случай на
сътресения.
Съществуват важни глобални низходящи
3.1.6
рискове, от увеличаването на търговския
протекционизъм до нестабилност на финансовите
пазари.
Като се имат предвид последствията от
3.2
предходната криза, следите от която (особено в
социалната сфера и на пазара на труда) все още се
наблюдават в няколко държави членки, ЕИСК счита,
че укрепването на икономическата устойчивост на
еврозоната посредством решителен и бърз напредък
към завършването и задълбочаването на ИПС и
на единния пазар, в съответствие с насоките на
Европейската комисия, е от съществено значение
за това да се предотврати превръщането на друга
икономическа криза в криза на пазара на труда и
социална криза.
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В допълнение към тези рискове,
3.3
технологичният напредък предлага възможности, но
носи и заплахи. От една страна, и при условие че се
вложат инвестиции в новите технологии, те могат да
спомогнат за увеличаване на хронично слабия растеж
на производителността в еврозоната. От друга страна,
има вероятност те да облагодетелстват някои групи от
обществото, по-специално онези, които притежават
по‑високи и по-добри умения в сравнение с други.

е еднакъв навсякъде. Размерът на положителната
разлика между фактическия и потенциалния БВП
в една държава е показател за степента, до която
би могла да бъде затегната нейната фискална
политика, без да има процикличен характер. Няколко
държави членки (и най-вече две големи държави със
значително отражение върху цялостните резултати на
еврозоната) с високо съотношение държавен дълг/
БВП имат незначителна или отрицателна разлика
между фактическия и потенциалния БВП. Макар
че държавите членки следва да направят всичко
възможно за да гарантират високото качество
на своите публични финанси, да се настоява те
да използват фискални буфери посредством
рестриктивни фискални политики вероятно ще
доведе до трайно нисък растеж, без да спомогне за
намаляването на техния държавен дълг като дял от
БВП.
Освен това спазването на фискалните правила
3.5
на ЕС от страна на националните фискални политики
е разгледано единствено от гледна точка на добре
документираните слабости на икономическото
управление на ЕС и един от мотивите за реформи
като създаването на Европейски фискален съвет,
докато общата фискална позиция в еврозоната
е пренебрегната. Липсата на препоръка за обща
фискална позиция тази година буди съжаление,
тъй като по този начин се пропуска възможност
за съчетаване с по-конкретни препоръки за
диференциране между държавите членки.
В съответствие с предходните си становища
3.6
Комитетът призовава държавите членки и
Европейската комисия да укрепят публичните
инвестиции като средство за насърчаване на растежа
в дългосрочен план, но също така и за намаляване на
сегашната несигурност и за насърчаване на плавен
преход към по-устойчив и справедлив модел на
растеж.

3.4
Въпреки че се очаква през 2018 г. средната
разлика между фактическия и потенциалния БВП
3
в еврозоната да достигне скромна положителна
стойност (0,3 % от потенциалния БВП), съществуват
значителни разлики между отделните държави
членки, което предполага, че цикличният подем не

Комитетът си задава въпроса дали в
3.7
страните с високо съотношение на държавен дълг/
БВП наличието на по-ефикасни и по-ефективни
обществени поръчки само по себе си4 може да
осигури достатъчно пространство за увеличаване на
публичните разходи за инвестиции – включително
инвестициите в образование, умения и активни
политики на пазара на труда — до подходящото

3
Това е разликата между реалния и
потенциалния БВП като дял от потенциалния БВП.

4
Вж. Европейска комисия (2018 г), Анализ на
икономиката на еврозоната, SWD(2018), 467 final, стр. 8.
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равнище за укрепването на дългосрочен приобщаващ
растеж и постигането на целите на Парижкото
споразумение за намаляване на въглеродните емисии
и дали тези промени могат да бъдат извършени
достатъчно навременно, като се има предвид
неотложната необходимост от публични инвестиции.
3.8
Становището на ЕИСК относно
„Икономическата политика на еврозоната
през 2018 г.“5 подчерта голямото противоречие,
създадено от положението на страните, които
поддържаха прекомерни излишъци по текущата
сметка и фискални излишъци с отрицателно нетно
публично капиталообразуване. Комитетът изразява
загриженост, че въпреки неколкократните препоръки
на Комисията и на Съвета, в прогнозите от есента се
предвижда, че тези страни ще продължат с много
висок излишък по текущата сметка до 2020 г.6.
Комитетът приветства акцента, поставен
3.9
върху укрепването на образователните системи
и инвестициите в умения, и намаляването на
сегментирането на пазара на труда и отново
призовава за структурни реформи, които
да насърчават по-висок съвкупен растеж на
производителността, като същевременно създават
висококачествени работни места и гарантират
справедливо разпределяне на приходите от
повишаването на производителността.
Комитетът изразява съгласие с призива за
3.10
по-висок растеж на заплатите в държавите членки
с излишъци. Той отбелязва обаче, че сам по себе си
растежът на производителността няма непременно
да спомогне за увеличаването на реалните
възнаграждения в държавите членки с отрицателни
нетни международни инвестиционни позиции, тъй
като в много страни се наблюдава разкъсване на
връзката между растежа на производителността и
повишаването на реалните възнаграждения. Следва
да се предприемат и мерки за подпомагане на
по-справедливото разпределяне на печалбите от
повишаването на производителността.
4.

Конкретни бележки

4.1

„Борбата с данъчните измами, [...] и

избягването на данъци чрез предприемането на
мерки срещу агресивното данъчно планиране са от
съществено значение за това данъчните системи
да станат по-ефикасни и по-справедливи. [Тези
мерки] са от съществено значение за осигуряване
на държавните приходи, възпрепятстване на
нарушаването на конкуренцията между дружествата,
запазване на социалното сближаване и борба с
увеличаващите се неравенства.“ ЕИСК е напълно
съгласен с твърдението в работния документ,
придружаващ предложението за препоръка7. Ето
защо той призовава правилата, приети за борба с тези
престъпления и злоупотреби на европейско равнище,
да бъдат приведени незабавно в изпълнение и да се
направи оценка на възможността за установяване на
други по-ефективни мерки, включително инструменти
за прекратяване на незаконните дейности на
данъчните убежища.
4.2
Комитетът счита, че трябва да бъдат
предприети по-решителни стъпки за улесняване на
публичните разходи за инвестиции, например чрез
изключване на разходите за публични инвестиции
от изчисляването на дефицитите при прилагането
на фискалните правила на ЕС (т.нар. „златно
правило“), като се отчита надлежно устойчивостта на
съществуващите равнища на задлъжнялост.
Брюксел, 20 декември 2018 г.

Stefano Palmieri,
председател на секция „Икономически и паричен
съюз, икономическо и социално сближаване“
_____________

5
ECO/475, „Икономическата политика на
еврозоната (2018 г.)“ (допълнение към становище).
6
Статистическо приложение, Европейска
икономическа прогноза – есен 2018 г., таблица 50, стр. 196.

7
Вж. Европейска комисия (2018 г.), Анализ на
икономиката на еврозоната. SWD(2018) 467 final
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