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Пандемията е шанс за Европа за 
дигитализация и автоматизация
 Разговор с г-н Валери Петрунов – Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, представител на 
компанията Юнгхайнрих за България, Албания и Косово

- Готи Петрунов ООД е от големите компании у нас, която 
предлага една от най-добрите марки подемно-транспортна 
и складова техника на пазара. Каква беше миналата година 
за вас?
Миналата година беше изключително полезна и натоварена 
откъм работа. Обемът от машини, които продадохме през 2020  
година беше горе-долу същия и съизмерим с годините на бурно 
развитие в България, т.е. може да го сравним с годините преди 
и малко след влизането ни в Европейския съюз. Търсенето на 
машини беше толкова голямо, че самите ние останахме учудени, 
въпреки пандемията и локдауна.

- На какво се дължи този факт?
До голяма степен това се дължи на факта, че много от фирмите 
в индустрията, големите фармацевтични концерни, всички 
вериги за хранителни стоки не спряха да работят. Дори 
имахме и бум на потреблението в тези сектори. Всички тези 
компании както и компаниите свързани със съществуването на 
хората, просперираха поради страха им и желанието им да се 
презапасяват. Умишлено създаденият страх у хората доведе до 
големи стокообороти, което породи нужда от повече машини. 

- Юнгхайнрих как отговори на това предизвикателство и 
каква е рецептата за успешно справяне с пандемията?
Компанията отговори адекватно на предизвикателството, като 
преустрои заводите си, а не ги затвори. Тя се оказа независима 
от кризата, за разлика от много други машиностроителни 
предприятия, които бяха ударени жестоко от кризата, особено 
производителите на потребителски стоки, които не са от първа 
необходимост. Юнгхайнрих e облагодетелствана от факта, че 
бизнесът на компанията е много диверсифициран, т.е. клиентите 
са различни, не са само големи или малки фирми, не са само в 
една определена област от индустрията. 
Успехът на компаният се дължи на адекватната политика, която 
ръководството на фирмата провежда от години.
То заложи на електрозадвижването, на  литиево-йонните 
технологии, на иновациите. За разлика от други по-консервативни 
концерни, Юнгхайнрих преминава много успешно през кризата. 
Фирмата успя така да пренастрои заводите си, че да не допусне 
никакви липси от продуктите си на пазара, така че да може да 
задоволи всички нужди на клиентите си. Цялата система, която 
работеше много добре преди пандемията се оказа, че сега работи 
още по-добре. Това се дължи, пак повтарям, на деверсификацията 
на бизнеса на Юнгхайнрих в различни области, на успешната 
философия на висшият мениджмънт на компанията. Ние се 
опитваме да прокарваме тяхната политика в България, а тя 
е ориентирана към нови модели машини, нови технологии 
и дигитализация. Радваме се, че мениджърския екип има 
възможност да управлява бизнеса от дистанция. Възможността 10 

-те завода на концерна по света да се управляват от централата, 
да се управляват дигитално, се оказа абсолютно печеливша 
стратегия. 

- Какъв беше печелившия ход на Юнгхайнрих преди 
пандемията?
За разлика от много други производители, които бяха 
привърженици на философията да не се поддържат големи 
складови наличности от резервни части и компоненти за 
вграждане, Юнгхайнрих построи три склада, които бяха заредени. 
По този начин работата на заводите беше осигурена за период 
от около две – три години. Всички други стратегии, които аз 
наричам американски или на ексел мениджърите, чиято идея е 
дадения артикул да се поръчва на друг производител, който най 
често е извън Европа, той да го държи на склад и да го достави 
точно когато е необходимо, за да бъдат намалени оперативните 
разходи в Европа, се оказаха погрешни. Пандемия показа, че 
тази философия е тотално погрешна и неработеща. Тя изигра 
много лоша шега на тези американско-екселски мениджъри, 
които гледат само таблиците без да имат някакъв реален поглед 
върху пазарите. Те тотално сринаха икономиката на западния 
свят Точно те, които решиха с неолибералния си подход на 
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дали заради болести, войни и др. води до противопоставяне 
на икономическите субекти. Защото, както казах и преди 
това, западният свят и западните екселмениджъри са толкова 
неспособни и непрозорливи, че не успяха да внедрят нищо по-
нормално в своите икономически възгледи освен да възродят 
старата и добре позната ни социалистическа идеология и 
старите петгодишни планове. Това което се говори за пазар и 
пазарна икономика в този момент са пълни глупости. Самите 
западни мениджъри са толкова неспособни, че не могат да 
създадат нов икономически модел на развитие. Поради това, че 
възроди икономическия модел на социализма, западният свят 
зацикли. 
Източния свят, аз причислявам и себе си към него, е много по 
- адаптивен от западния свят. Некомпетентността на западняка 
с неговите екселски таблици, с тези пет годишни планове, 
доведе до това да има икономическа криза и ще доведе до 
стагнация. Западнякът е възпитан да слуша, да гледа таблици и 
краткосрочни прогнози без да познава в детайли пазара. 

- Защо, според Вас ние от изтока се справяме по-добре с 
кризите?
Защото когато гледаш само таблици и краткосрочни прогнози за 
растеж до никъде не стигаш. Защото сме преминали през много 
катаклизми.

- Как се справяте със сервиза на машините в тази ситуация, 
има ли начин да ги обслужвате дистанционно?        
На този етап е възможно да настроим машините дигитално, от 
разтояние можем и да ги диагностицираме, но има механични 
манипулации, които налагат физическа намеса на специалист. Не 
е възможно да ремонтираме машините от дистанция.
Нашите машини позоволяват с помощта на определени точки за 
достъп  да бъдат диагностицирани  дистанционно и така можем 
да сме подготвени за физическия, същинския ремонт, а това 
спестява и разходи. 

- Как виждате бъдещето?
Отиваме към тотална дигитализация и автоматизация. Според 
мен пандемията е шанс за Европа. Имам предвид дистанционна 
работа, дистанционно управление на всички възможни процеси 
и автоматизация. 
Автоматизацията на процесите е неизбежна. Бъдещето 
принадлежи на роботите, автоматизираните системи, 
интелигентните машини, изкуствения интелект. 
Ние сме част от тези процеси. 

- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
Ако Юнгхайнрих не беше мислил в перспектива, ако не беше 
концентрирал в заводите си процесите на дигитализация и 
автоматизация, не беше натрупал запаси от резервни части, 
компоненти и възли още преди началото на пандемията, сега 
щяхме да сме в доста затруднена ситуация. 
Ние направихме същото, постарахме се да се запасим с 
резервни части, защото машините бяха доста натоварени по 
това време и се оказа, че сме постъпили правилно.
И пак казвам пандемията е шанс за Европа и като част от 

изсмукване на капитал да правят с чужди пари техни пари, 
принуждавайки доставчиците да държат изделия на склад 
и да извършват необходимите им доставки в рамките от 24 
до 48 часа. Това изигра много лоша шега на голяма част от 
европейските производители, а Юнгхайнрих не направиха тази 
грешка. Компанията и до ден днешен поддържа в заводите и 
складовете си в Германия необходимите складови наличности. 
Колкото и странно да звучи Юнгхайнрих произвежда голяма 
част от компонентите си в собствените си заводи, за да избегне 
зависимостта си от външни доставчици. Фирмата направи най-
големия завод за литиево-йонни батерии и зарядни устройства. 
Юнгхайнрих традиционно инвестира в Европа, въпреки че 
инвестира и в Азия. Това също е печеливша стратегия: да се 
инвестира в Европа. 
Какво направи западния свят? Западния свят сам отряза клона, 
на който седи в желанието си да изтиска доставчиците извън 
Европа. В момента в Африка се изграждат много заводи, една от 
причините е, че там има много природни ресурси. Дори голяма 
част от далекоизточните производители, като Китай започват 
да изнесят част от заводите си в Африка, за да бъдат близко до 
суровините. Струва ми се, че капиталът толкова иска да съсипе 
дребния и малкия производител, толкова иска да изтиска всичко 
в света, че пренасочи всички възможни производства в страни с 
евтина работна ръка. За съжаление компонентите произведени 
в тези страни, въпреки че се твърди, че се правят по европейски 
стандарт, много често нямат нищо общо с европейското 
качество. Когато такива компоненти се влагат в скъпо струващи 
машини, това повишава печалбата на производителя, но съсипва 
работната ръка в ЕС. Хората в ниско платените страни не 
получават почти нищо от принадената стойност на европейските 
компании. В крайна сметка страда и самият продукт, който носи 
марката „Произведено в Европа“, защото компонентите вложени 
в този продукт са компрометирани. Когато се влагат в един скъпо 
струващ европейски продукт, не приоизведен, а асемблиран 
в Европа, некачествени компоненти, резултатите са лоши. За 
наша голяма радост компанията Юнгхайнрих не си позволява 
подобно нещо. Тя залага главно на европейси поддоставчици и 
се стреми голяма част от компонентите и възлите да произвежда 
в собствените си заводи. 

- Каква част от компонентите, които се вграждат в машите се 
произвеждат в заводите на Юнгхайнрих?
Над 50 % се произвеждат от самата фирма, 25 % процента се 
произвеждат от европейски поддоставчици с гарантирано 
европейско качество.

- Замисляли ли сте се да организирате производството на 
част от компонентите в България?
Замисляли сме се. В България има капацитет и е възможно да се 
правят много неща. 
- До какви промени в индустриалния свят ще доведе тази 
пандемия?
Обнадежден съм от ситуацията, до която доведе появата на 
пандемията, но за голямо съжаление това е свързано със 
смъртта на много хора. Това ще доведе до тотално преосмисляне 
на логистичните вериги, а от там и до преосмисляне на цялата 
логистична индустрия, до преосмисляне на логистичните потоци.  
Тази пандемия показа, че едно блокиране на света, независимо 
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нея, за нас това е шанс да върнем определени производства 
в Европа и в частност в нашата страна, конкретно изделията в 
машиностроенето да бъдат от европейски доставчици, да не се 
произвеждат в Азия или другаде извън Европа. 
Няма икономическа обоснованост, когато голяма част от 
населението обеднява правопропорционално на скоростта, с 
която една малка част се обогатява.
Пандемията е шанс за Европа, за западния свят, да се осъзнае. 
За сега има индикации, че някои производства се връщат. Връщат 
се, но не и с тази скорост, която според мен би била добра.
Западния свят отгледа един огромен тигър, създаде един 
огромен дракон, който ще го изяде с икиномическата си мощ. 
Мисля, че западняка е забравил как да се учи от грешките си. 
Подцениха японците, не се поучиха от корейците, виетнамците, 
сингапурците, малоазийците. 
Да не говорим за една огромна държава като Индия, която 
с нарастваща скорост се развива във всички индустриални 
области. 
Вероятно ще останат държави, които в близките години ще бъдат 
използвани и колонизирани, но този път от азиатските фирми, 
които ще изградят заводи, които да са близо до ресурсите и ще 
продават продуктите си както в Европа така и на местните пазари. 
В тази ситуация аз виждам шанс за България за привличане на 
нови инвестиции. 
Сега е пандемия, утре не се знае какво бедствие ще ни сполети. 
Според мен пандемията е една тренировка за нов политически, 
финансов и икономически модел на света. Дали ще има война, 
не дай си Боже, в определени точки на света или ще има 
политическо противопоставяне. Сега е момента да се поучим от 
пандемията.
Според мен бъдещето за нашата индустрия, е да бъдем още 
по-адаптивни и гъвкави и не само да гледаме и копираме 
западния модел. Това е абсолютно погрешно и то доказа 
своята несъстоятелност в първата криза, във втората и сега в 
пандемията. 
Самият икономически модел на западния свят е вече прекалено 
остарял и изкривен. Той не е адаптивен. Това не е пазарната 
икономика, която изучавахме. Индустриялният капитализъм е 
заменен с финансов капитализъм. Парите вече не са посредник 
в размяната на стоки, а инструмент за управление на хората, 
обществото. В момента западният свят се опитва да работи по 
правилата на развития социализъм. Желанието обаче е далеч от 
реалността - без да познава конкретния пазар и без да познава 
конкретните икономически модели и особености на всеки един 
пазар, резултатите ще са отрицателни.
Колкото и да е глобален света, хората се стремят да бъдат 
индивидуални, те започват да се връщат към миналото си, към 
историческите си корени и към морала, защото осъзнават, че 
глобализмът е просто поредната идеология, чиято цел е да ги 
държи в окови. 
Докато западният арогантен начин на мислене не се промени 
и докато западния мениджър не проумее, че всеки един пазар, 
колкото и малък да е той, има своята специфика и своите 
определени характеристики и свой начин на поведение и 
продажба,  до тогава не ни чака нищо добро.

За мен пандемията е шанс за дигитализация и автоматизация, 
колкото и да ни е неприятно, голяма част от процесите ще бъдат 
дигитални и автоматизирани. 
Хубавото е, че голяма част от производството ще се върне в 
Европа, без значение дали в източна или западна  
В пандемията виждам шанс да се възродят част от производствата 
у нас, защото слушайки нечии глупави икономически съвети ги 
съсипахме в годините. Да ги изградим на ново, произвеждайки 
продукти с висока добавена стойност, не продажбата на 
природни ресурси, това е шанс страната да започне усилено да се 
развива. 
Доказателство за това са множеството IT компании, които идват 
в България, а ние българите сме умни и интелигентни хора, 
особено младото поколение. Наблюдавам едно поколение, едни 
изключителни млади хора, дигитално ориентирани, които искат 
да живеят и работят у нас. Виждам хора с нетрадиционно мислене 
и това е спасението.    
Има ги и в нашата фирма, работят, супер са.
Самите мениджъри трябва да променят мисленето си, трябва да 
се обърнат към собствените си хора - ние се опитваме да правим 
това и за сега го постигаме. Нямаме текучество, което е много 
важно за всяка високо технологична фирма. Смятам, че това е 
пътя за развитие в едно глобално общество. 
В никакъв случай не искам да живея и работя по правилата на 
западния свят. Там съм живял известно време, там съм учил, там 
съм завършил образованието си. Не искам да живея по техния 
модел.
На мен ми харесва отворения модел на източния свят 
Това което прави адаптивен източния човек, не само 
европейския, говорим за Китай, Япония и др., е фактът, че 
може да използва чуждото мнение да го преработи спрямо 
собствената си психология. Не само да открадне някоя идея, но 
и да я развие. 
Самите ние не трябва да се концентрираме в един определен 
икономически модел, а трябва да намерим собствения си модел 
на развитие. Трябва да намерим нашата ниша. Ние разполагаме 
с много умни и способни хора. 
Търсят се нови енергиини източници, в момента много се залага 
на водорода.
Визионерски погледнато Черно море е пълно със сероводород, 
само трябва да се създаде технология за добиването на водород. 
Звучи футурустично, но все пак защо държавата не помисли в 
тази посока. Сярата също е полезна суровина. 
Производството трябва да бъде съобразено с потреблението. 
Трябва да се произвежда толково колкото може да бъде 
изразходено. Да не се опитваме да консумираме повече от това, 
което ни е необходимо. Произвеждат се много безсмислени и 
ненужни неща. 
В пандемията има шанс за нас, защото тя много ясно показа 
непродуктивността на западния свят.
За нас има шанс да възродим производството си и да създадем 
нови и модерни складови стопанства. Трябва да се опитаме да 
се освободим от зависимоста към западните конгломерати, ако 
искаме да просъществуваме.



3D скенери от Shining 3D,  софуер  за метрологичен контрол и реверсивен 

инженеринг от Siemens  Digital Industriy Software и 3D Systems.

Вижте повече тук: https://www.spacecad.bg/ 
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Повече от 91% от австрийските компании  
в България планират запазване на служителите  
си и нови назначения през 2021 г.
Повече от 91% от австрийските 
компании в България планират 
запазване на служителите си и 
нови назначения през 2021 г.   
Предвидимата икономическа 
политика е на първо място 
сред изискванията на бизнеса. 
За поредна година Advantage 
Austria/Австрийско търговско 
представителство проведе анкета 
сред австрийския бизнес в България относно инвестиционния 
климат в страната. Проучването беше проведено в края на 
2020 г. и участваха 94 фирми. Резултатите бяха представени от 
г–жа Улрике Щрака на онлайн събитие, на което присъстваха 
и представители на австрийски компании в България, които 
споделиха своя опит от последната година и прогноза за пазара 
през 2021г. 
В срещата се включиха и водещи бизнес организации – 
Асоциация на Индустриалния Капитал в България, Български 
Форум на Бизнес Лидерите, Сдружение Дамски Форум и 
Съвета на Жените в Бизнеса. Очакван е фактът, че в година на 
пандемия 63% от отговорилите фирми са усетили влошаване 
на икономическия климат и само 16% очакват състоянието им 
да се подобри през следващите 12 месеца. Оборотът на 55% 
от фирмите е намалял и само 30% от фирмите очакват той да 
нарасне през тази година. 
В същото време въпреки трудностите през 2020г. 75% от 
фирмите са запазили служителите си, а при 12% е имало 
и нови назначения. За 2021г. 91% планират запазване на 
персонала и нови назначения. За предстоящите 12 месеца 
25% от фирмите планират да направят нови инвестиции. През 
миналите години борбата с корупцията и престъпността, както 
и правната сигурност бяха сред основните искания на бизнеса 
към правителството. През 2020г. предвидимата икономическа 
политика излезе на първо място пред другите споменати теми. 
Това би означавало да има широка дискусия сред засегнатите 
страни, както и подробна оценка на въздействието преди да 
се приемат нови разпоредби. Сред важните теми свързани с 
пазара на първо място се споменава липсата на квалифицирана 
работна ръка, въпреки че поради Ковид пандемията през 2020г. 
беше по–лесно за фирмите да намерят служители, които да 
обучат. На второ място е спомената по–добрата инфраструктура, 
която би допринесла за подобряване на бизнес климата. 
През 2020г. една четвърт от отговорилите фирми са се 
възползвали от финансовите мерки за подкрепа от страна на 
държавата, а три четвърти не са кандидатствали за подкрепа. 
С ниво на инвестициите от 2,7 млрд. евро (според данни на 
Австрийската национална банка) Австрия е сред най–големите 
чуждестранни инвеститори в страната. Сред австрийските 
фирми са A1, ЕVN, Raiffeisen, OMV, Vienna Insurance Group, 
Mondi, Billa, Kronospan, Palfinger, Knauf, Uniqa, Wienerberger, 
AluKönigStahl, Sportalm и Baumit. Австрийските компании са не 
само сред найголемите, но и сред най-стабилните работодатели 
в страната. България е на 27–мо място сред външнотърговските 
партньори на Австрия, в класацията на България Австрия заема 
14–то място. За 2019г. външнотърговския обем в между страните 

е възлизал на 2,3 млрд. евро, като 
от тях делът на търговията със 
стоки е 1,3 млрд. евро, а с услуги 
– 1 млрд. евро. От 2016г. България 
има положително търговско 
салдо с Австрия, което основно се дължи на сектор „Услуги“. 
За първите девет месеца 2020 данните за външнотърговска 
дейност са: внос на стоки в България от Австрия: 562 млн. евро 
-7,8%, износ на стоки от България за Австрия: 375 млн. евро 
–6,7%, внос на услуги в България от Австрия: 191 млн. евро 
–9,5%, износ на услуги от България за Австрия: 453 млн. евро 
-3,2%.
Спадът в търговията между двете страни се обяснява и 
с икономическата ситуация: в Австрия икономиката се е 
свила с почти 8%, а в България спадът е ок. 4,4% според 
БНБ. Сравнително по– високият спад в Австрия спрямо 
България се обяснява и от възможността много фирми да са 
използвали кризата като повод за сериозни съкращения и 
затваряне на бизнес, който още преди време вече не е бил 
конкурентноспособен. Г–жа Щрака допълва: „Забелязват се и 
други различия: българските предприемачи са свикнали да 
действат в кризисни ситуации, те са изобретателни и не очакват 
помощ отвън. Традиционно хората в Източна Европа са гъвкави 
и се адаптират лесно – тези способности в Австрия не са толкова 
силно изразени, там се планира повече и човек не е толкова 
гъвкав, когато има промяна в ситуацията“. Advantage Austria 
работи активно за преодоляване на недостига на кадри като 
подкрепя заедно с австрийските фирми в страната въвеждането 
на дуално обучение. Това е ефективна концепция за намаляване 
на младежката безработица и осигурява на фирмите 
квалифицирана работна ръка. В проекта към настоящия момент 
са ангажирани 10 австрийски фирми и се обучават 789 ученика 
в професиите мехатроника, машиностроене, електротехника, 
търговия, логистика, готварство, топлотехника, заварчици и 
дрогeрист.  

За Advantage Austria 
ADVANTAGE AUSTRIA с нейната мрежа от около 100 офиса в 
над 70 страни предлага на австрийските компании и техните 
международни бизнес партньори всеобхватна палитра 
от услуги. По своята същност Advantage Austria в София 
представлява Стопанска камара на Австрия и съществува 
повече от 50г. в България. Основната задача на бюрото е 
да съдейства за постоянното подобряване и разширяване 
на бизнес отношенията между Австрия и България. За тази 
цел се провеждат пазарни проучвания в различни сфери, 
осъществяват се контакти между австрийски и български 
фирми, организират се участия в панаири и изложения и се 
провеждат редица други мероприятия.  

За повече информация: 
Петя Галинова 
Advantage Austria 
Е sofia@advantageaustria.org 
T +359 2 452 29 65 
M +359 888 28 43 48 
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ПРИДОБИВКИТЕ И УДОБСТВАТА 
ЩЕ ВЪРНАТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В 
ОФИСИТЕ 

Въпреки прогнозите на голяма част от компанииите през пролетта 
на 2021 г. да започнат поетапното връщане на служителите в 
офиса, все още над 70% от тях работят дистанционно, показва 
проучване на Cushman & Wakefield Forton. Според експертите на 
компанията пандемията даде силен тласък на промяна в начина 
на работа и реално създаде допълнителни предизвикателствва 
пред компаниите свързани с продуктивност, задържане на талант, 
сигурност на работното място, гъвкавост. Успешната адаптация на 
компаниите в новата среда зависи в голяма степен от физическите 
работни пространства и реално засяга и собствениците на бизнес 
сгради.
„Собствениците на сгради и бизнесите търсят различни 
механизми, с които да върнат служителите на физическите им 
работни места. Редица изследвания доказаха, че продължителната 
работа от разстояние не само понижава ефективността и 
креативността на хората, но влияе негативно върху тяхното 
физическо състояние – служителите се чувстват по-изморени 
и изолирани, расте рискът от бърнаут. Ако ваксинацията е 
медицинския отговор на усложнената обстановка, но бизнес 
отговорът ще бъде приспособяването на работните среда към 
новите условия“, коментира Михаела Лашова, управляващ 
партньор на Cushman & Wakefield Forton.  
В отговор на трайно изменящата се среда и настъпилите промени 
в нуждите на наемателите и техните служители, Cushman Wakefield 
Forton разработва нова платформа Forton Digital Services for Real 
Estate.
„Посоката, в която дигитализаицята е наложителна, включва 
възможностите за интегриране на умен достъп до пакринга и 
офиса, известия, резервиране и управление на конферентни 
помещения, резервиране и поръчване на храна, информация за 
събития, комуникираме с колеги, енергиен мениджмънт и други 
услуги, като всяка една може да бъде достъпвана и управлявано 
интерактивно от телефона“, посочва Красимир Петров, мениджър 
„Управление на имоти и активи“ в Cushman & Wakefield Forton.  
Сред партньорите на компанията в разработването на дигиталните 
решения са технологичните стартъпи BIODIT, Grid Metrics, Corefin 
и други. 
„На офис пазара в София в момента има достатъчно първокласни 
площи с потенциал за внедряване на технологични решения. 
Сегашният момент, когато предлагането е повече от търсенето, 
е най-подходящ за въвеждане на подобни иновации, които ще 
повишат конкурентоспособността на отделните проекти. Заетите 
сгради ще могат да задържат дългосрочните си наематели, а 
тези, които не са запълнени, могат да използват тази възможност 
да привлекат нови ползватели. И в двата случая собствениците 

на сградите ще трябва да заложат на много повече на “soft” 
решения, които позволяват повече комбинативност и гъвкавост. 
Ще се търси добавената стойност на сградите в технологичните 
възможности“, пояснява Йордан Кръстев, мениджър „Офис площи“ 
в Cushman & Wakefield Forton.
Към края на 2020 г. на  незаетите офис площи са 284 148 кв. м, като 
за последното тримесечие делът им нараства от 11.4% до 13.6%, 
сочат данните на Cushman & Wakefield Forton.

В България Forton е лидер в предоставянето на услуги за бизнес 
имоти за инвеститори, корпоративни клиенти и банки. Компанията 
е стратегически партньор на глобалната консултантска компания 
Cushman & Wakefield и част от Реалто Груп, която обединява 
агентски и консултантски компании в сферата на недвижимите 
имоти с над 25 годишен опит. Групата включва утвърдени и добре 
познати имена в сектора - Адрес, Имотека, Unique Estates и Credit 
Center. Forton предлага решения от начало до край за проекти за 
офис, търговски и логистични центрове, хотели, курорти, жилищни 
комплекси, специализирани имоти и проекти. Експертите й могат 
да помогнат с инвестиционно планиране и консултиране, отдаване 
под наем и наемане на офис, търговски или индустриални площи, 
продажби и придобивания, бизнес консултиране, оценки на 
имоти, проектен мениджмънт и управление на активи. Като 
регулирана от Royal Institution of Chartered Surveyors компания 
Forton работи по най-високите международни стандарти за 
услуги, свързани с недвижими имоти. Партньорството с Cushman 
& Wakefield позволява на компанията да служи като двупосочна 
връзка между българската и глобалната икономика.
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) е водеща консултантска 
компания за услуги, свързани с бизнес имоти в глобален мащаб. 
Тя консултира и представлява клиенти във всички аспекти на 
ползването и инвестициите в имоти и се е установила на ключови 
позиции в основните пазари по света, както показва и честото й 
участие в много от най-значителните договори за наем на имоти, 
продажби и мандати за управление. Създадена през 1917 г., след 
обединението с DTZ тя има офиси в 70 страни и повече от 51 
хиляди служители. Предлага пълния спектър от услуги за всички 
видове имоти, включително отдаване и наемане, продажби 
и придобивания, дългово и структурирано финансиране, 
корпоративно финансиране и инвестиционно банкиране, 
корпоративни услуги, управление на имоти, управление и 
поддръжка на сгради и съоръжения, проект мениджмънт, 
консултиране и оценки. През 2018 г. компанията е реализирала 
приходи от $8.2 млрд. За повече информация посетете сайта www.
cushmanwakefield.com или следвайте компанията @CushWake в 
Twitter.

• FORTON DIGITAL SERVICES FOR REAL ESTATE ЩЕ ПРЕДЛОЖИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БИЗНЕС СГРАДИ 
РЕШЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНИТЕ НУЖДИ НА НАЕМАТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 

• БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕС СГРАДИТЕ ЩЕ ЗАВИСИ ВСЕ ПОВЕЧЕ ОТ SOFT-, А НЕ HARD ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ ИМ
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БЛИЗО 300 000 КВ. М СКЛАДОВИ 
И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ СА В 
СТРОЕЖ В СОФИЯ

През изминалата 2020 г. пазарът на индустриални площи 
успя да задържи активност, макар и с по-малки обеми спрямо 
рекордната предходна година. Завършени за собствено 
ползване или отдадени под наем бяха общо 95 401 кв. м. 
Данните са от доклада на консултантската компания Cushman & 
Wakefield Forton. Общият обем модерни складови и логистични 
площи в София вече достига 1.4 млн. кв. м, от които около ¼ са 
за отдаване под наем.
„Активността на наемния пазар се дължи на усвояването на 
площи в новоизградените сгради от текущите наематели в 
логистичните паркове“, коментира Жоро Ангелов, мениджър 
„Индустриални площи и развитие на парцели“ в Cushman & 
Wakefield Forton.
2020 г. завърши оптимистично за пазара – през последното 
тримесечие бяха завършени 43 930 кв.м нови индустриални 
площи. Сред тях има както проекти по поръчка (built-to-suit), 
така и площи за отдаване под наем, като новите фази на 
Индустриален парк София Изток, Ритейл парк Владимир Вазов 
и на логистичния парк RGS Invest в Божурище. 
Към края на годината имотите в строеж са 298 560 кв. м, 
като доминират проектите за собствено ползване. В много 
случаи става въпрос за разширения на съществуващи 
производствени или логистични площи. 
Въпреки че нарастващото предлагане доведе до леко 
увеличаване на свободните площи в края на 2020 г., делът им 
остава в здравословните нива за пазара - под 5% със слаба 
перспектива за по-нататъшно увеличение.
„Делът на свободните индустриални и логистични площи в 
района на София се очаква да остане стабилен към началото 
на годината с постепенно увеличаване с напредването на 
2021 и влизане в експлоатация на нови проекти“, очаква Жоро 
Ангелов.
Компаниите от секторите на онлайн търговията и куриерските 
услуги са основните двигатели в сегмента на логистичните 
площи. Най-значителната сделка за периода бе продажбата с 
обратно наемане между логистичната компания DSV Road и 
холандската компания CTP, която развива проекти в областта 
на недвижимите имоти и отскоро е и на българския пазар. 
Договорът е за логистична база със застроена площ 11 600 
кв. м в района на летището. Това е първото инвестиционно 
придобиване в България от страна на CTP. В края на годината 
бе завършена и сградата от 4000 кв.м, изградена за нуждите на 
ОЗОН.БГ в Индустриален парк София Изток. 
Стабилният интерес и лекото покачване на предлагането 
поддържат наемните нива в София устойчиви. За първокласни 

площи те са 4.2-4.4 евро/кв. м за средно големи обекти. По-
големите имоти, над 10 хил. кв. м, търсените нива са малко 
под 4 евро/кв. м. Този тип предлагане е съсредоточено в 
индустриалните зони около столицата. Доходността при 
сделки с първокласни логистични площи остава без промяна 
– около 8-8.25% в София.
В България Forton е лидер в предоставянето на услуги за 
бизнес имоти за инвеститори, корпоративни клиенти и 
банки. Компанията е стратегически партньор на глобалната 
консултантска компания Cushman & Wakefield и част от Реалто 
Груп, която обединява агентски и консултантски компании в 
сферата на недвижимите имоти с над 25 годишен опит. Групата 
включва утвърдени и добре познати имена в сектора - Адрес, 
Имотека, Unique Estates и Credit Center. Forton предлага 
решения от начало до край за проекти за офис, търговски и 
логистични центрове, хотели, курорти, жилищни комплекси, 
специализирани имоти и проекти. Експертите й могат да 
помогнат с инвестиционно планиране и консултиране, 
отдаване под наем и наемане на офис, търговски или 
индустриални площи, продажби и придобивания, бизнес 
консултиране, оценки на имоти, проектен мениджмънт и 
управление на активи. Като регулирана от Royal Institution of 
Chartered Surveyors компания Forton работи по най-високите 
международни стандарти за услуги, свързани с недвижими 
имоти. Партньорството с Cushman & Wakefield позволява 
на компанията да служи като двупосочна връзка между 
българската и глобалната икономика.
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) е водеща консултантска 
компания за услуги, свързани с бизнес имоти в глобален 
мащаб. Тя консултира и представлява клиенти във всички 
аспекти на ползването и инвестициите в имоти и се е 
установила на ключови позиции в основните пазари по света, 
както показва и честото й участие в много от най-значителните 
договори за наем на имоти, продажби и мандати за 
управление. Създадена през 1917 г., след обединението с DTZ 
тя има офиси в 70 страни и повече от 51 хиляди служители. 
Предлага пълния спектър от услуги за всички видове имоти, 
включително отдаване и наемане, продажби и придобивания, 
дългово и структурирано финансиране, корпоративно 
финансиране и инвестиционно банкиране, корпоративни 
услуги, управление на имоти, управление и поддръжка на 
сгради и съоръжения, проект мениджмънт, консултиране 
и оценки. През 2018 г. компанията е реализирала приходи 
от $8.2 млрд. За повече информация посетете сайта www.
cushmanwakefield.com или следвайте компанията @CushWake 
в Twitter.

• УСТОЙЧИВОТО ТЪРСЕНЕ ПОДДЪРЖА СТАБИЛНИ НАЕМНИ НИВА 

• ДОМИНИРАТ ПРОЕКТИТЕ ПО ПОРЪЧКА И ЗА СОБСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПОКАЗВАТ ДАННИТЕ НА CUSHMAN & 
WAKEFIELD FORTON
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Индустриалната платформа впечатлява 
с цифров формат - голям интерес към 
Intec / Z connect 2021
Intec / Z connect 2021 - лайпцигското търговско изложение Duo Intec и Z се проведе като чисто 
виртуално събитие поради продължаващата пандемия през тази година - срещна голям интерес 
от страна на металообработващата индустрия и индустрията на поддоставчиците от 
2-3 март. С над 2000 регистрирани участници дигиталното събитие успя да отговори на 
желанието на индустрията за обмен в тези предизвикателни времена.

Повече от 2000 регистрирани участници използваха 
Intec / Z connect 2021, за да научат за новите разработки в 
металообработването и доставките и да разширят своята 
мрежа. Средната продължителност на престоя на участник 
беше повече от четири часа. Става ясно, че цифровата 
платформа е хит за  индустрията.
Първото събитие на Intec / Z свързва 2021 г. с министър-
председателя Михаел Кречмер, министъра на икономиката 
на Саксония Мартин Дулиг и президента на Fraunhofer-
Gesellschaft, проф. Д-р Раймунд Нойгебауер като гости беше 
силен старт.

„Intec / Z connect 2021 беше пълен успех. Големият интерес 
от страна на индустрията и много добрият брой участници 
потвърждават, че нашето двудневно цифрово събитие е било 
точно правилният формат на събитията по това време “, казва 
Маркус Гайзенбергер, управляващ директор на Лайпцигския 
панаир. „За кратко време създадохме виртуална платформа, 
с която успяхме да убедим участниците и допълни: можем 
да се представим  цифрово и сме много добре подготвени за 
бъдещите изисквания във виртуалната зона. Фокусната точка 
ще остане присъствието на търговските панаири. Нашите 
клиенти също са съгласни с това. "
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производство и трансформацията на индустрията на 
поддоставчици - от специалистите в бранша. Презентациите 
във форумите „Тенденции в производствените технологии и 
индустрията на доставки“ и „Добавка + хибрид - производство 
в преход“ също бяха добре приети.

Атракцията на виртуалното изложение - над 100 
презентации на изложители на живо 
Друга забележителност беше виртуалната изложбена 
зона Expo, в която участниците бяха вдъхновени от 
актуалните разработки на 53-мата изложители. Излагащите 
компании, които включваха международни производители 
на металорежещи машини, доставчици на прецизни 
инструменти, специалисти в решенията за автоматизация 
и доставчици за индустрията, предложиха интерактивна 
информация в реално време в над 100 презентации на живо 
на изложбата и на практика отвориха вратите на заводите си 
за участниците в събитието.
В допълнение многобройни изложители се възползваха от 
възможността да вземат участие в „Практическия форум 
на изложителите“: в около 20 презентации компаниите 
предоставиха подробна информация за своите продукти и 
услуги.

Високо ниво на взаимодействие като част от 
платформата за цифрова мрежа
Платформата за дигитална мрежа също беше много 
популярна: 768 души - около една трета от участниците, 

Участниците са много доволни от Intec / Z connect 2021
Участниците във виртуалното събитие също направиха 
положително заключение: в официалното проучване 
девет от десет запитани похвалиха високото качество на 
специализираните форуми. Освен това девет от десет 
запитани казаха, че са доволни от виртуалното изложение на 
Intec / Z connect 2021.
„Нашите индустриални панаири Intec и Z са здраво 
интегрирани в индустрията. Това се показа отново: успяхме 
да постигнем успех с Intec / Z connect 2021, защото нашите 
клиенти поеха по дигитален път с ангажимент в настоящата 
ситуация “, обяснява директорът на проекта Керстен Бунке, 
който е в Z и Intec от 2000 г. и ще се пенсионира в края на 
април. „Гордея се с положителното развитие на мрежата на 
търговските панаири и бих искал да благодаря на партньори, 
клиенти и саратници за доброто сътрудничество. И в бъдеще 
ще следя развитието на Intec и Z с голям оптимизъм. "

Добър интерес към онлайн конгресната програма
Онлайн конгресът на Intec / Z connect 2021 заинтригува 
участниците с първокласна и тематично разнообразна 
програма. В около 60 лекции за двата дни на събитието, 
известни експерти предадоха знанията си за най-важните 
проблеми в бранша на специализираната аудитория.
Събитието по откриването бе последвано от много добре 
посещаваните ключови речи, в които участниците получиха 
важна информация за основните предизвикателства, пред 
които е изправена индустрията - включително утрешното 
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регистрирани за Intec / Z connect 2021 - използваха формата 
за създаване на нови бизнес контакти. Мрежовата платформа, 
на която експертите бяха случайно свързани помежду си за 
разговор, отразяваше желанието на индустрията да започне 
нови контакти.

Фокус върху скрити шампиони - насърчава се 
трансграничния обмен
Освен това, като част от Intec / Z connect 2021 се проведе 
конференцията за скрити шампиони в индустрията, 
организирана от Министерството на икономиката, труда 
и транспорта на Саксония - 145 участници присъстваха на 
конференцията. Форумът за международно сътрудничество 
Русия / ОНД, организиран от Агенцията за икономическо 
развитие на Саксония, и КОНТАКТ: бизнес срещи, 
организирани от партньорите от мрежата на Саксония от 
Enterprise Europe Network, осигуриха трансграничен диалог 
чрез индустриалната платформа.
Лекции и презентации на изложителите са на разположение 
онлайн до края на март
Предложението Intec / Z connect 2021 беше обширно. Всеки, 
който желае да гледа записаните лекции от програмата на 
конгреса след събитието или да направи проучване във 
виртуалните изложбени презентации, ще има възможност да 
го направи на уебсайта Intec / Z connect 2021 от 8 до 31 март.
Изложбената двойка Intec и Z през 2023 г. отново като 

събитие лице в лице
Сега фокусът е върху подготовката за Intec и Z 2023. 
Следващото редовно издание на мрежата на търговските 
панаири ще се проведе от 7 до 10 март 2023 г. - след това 
отново като събитие лице в лице на Лайпцигския търговски 
панаир.

Относно Intec и Z
През неравномерните години Intec е първото важно 
отраслово обединение за металообработващата индустрия 
в Германия и Европа. Основните области на Intec са машинни 
инструменти, системи за автоматизирано производство и 
всички производствени технологии за металообработване. 
Z е един от водещите международни панаири на доставчици 
в Европа. Предложението им - например полуфабрикати, 
части, компоненти и индустриални услуги - е насочено 
предимно към клиенти от машиностроенето, производството 
на инструменти, както и от автомобилната индустрия. 
Следващото издание на Intec и Z ще се състои от 7 до 10 март 
2023 г. в Лайпцигския панаир.

________________________________________
За повече информация:
http://www.messe-intec.de
http://www.leipziger-messe.de/
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Всичко за строителството:  
на Архитектурно-строителна седмица  
от 12 до 15 май 
Представителите на различните сфери от сектора се събират за 21-ви път в Интер Експо Център

Архитектурно-строителна седмица. През последното 
десетилетие едноименното изложение се наложи като водещо 
за българския строителен сектор. Чрез присъствието на 
изложители и посетители от България и чужбина, събитието 
създава възможности както за развитие у нас, така и за 
излизане на международната сцена. 
И през тази година ще се възползваме от потенциала на 
Архитектурно-строителна седмица. Изложението отваря 
вратите си от 12 до 15 май. Разбира се – в  Интер Експо 
Център. Въпреки пандемичната обстановка през изминалата 
година, международният изложбен център доказа водещата 

си позиция като безопасно и сигурно място за провеждане 
на международни форуми. Освен, стриктното спазване на 
националните и международните здравни изисквания, са 
въведени и „Вътрешни правила“, сред които: интелигентно 
управление на вентилационните системи, Crowd management, 
отстояние между щандовете, строг контрол при почистването 
и др.

Кампанията е в ход
С началото на 2021г. организаторите обявиха и начало на 
кампанията. Приготовленията са започнали, а диалогът с 
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„Врати, прозорци, фасади и дървени къщи“, „Груб строеж, 
външни довършителни дейности, вертикално планиране и 
ландшафт, индустриално строителство и оборудване“, „ОВК, 
сградна автоматизация, софтуер и Smart решения”.
От 12 до 15 май изложение Архитектурно-строителна 
седмица ще ни направи свидетели на изключителна 
екосистема, която за 21-и път ще бъде в услуга на строителния 
сектор и неговото развитие. Имайки предвид взетите мерки, 
спазването на здравните изисквания и наложените нови 
световни стандарти, сме сигурни, че ще бъдем очевидци 
на един различен, интересен и иновативен формат на 
Архитектурно-строителна седмица. 

фирмите, желаещи да разположат щандовете си, е постоянен. 
Компаниите могат подробно да се запознят с условията за 
участие в сайта buildingweek.bg.
 „Новата реалност възприемаме не като екосистема, 
изпълнена с възможности за развитие“, коментират 
организаторите от Интер Експо Център. Наясно, че 
изложенията са с основно значение за компаниите и 
следкризисното им възстановяване, те влагат всички усилия 
в подготовката. Благодарение на това, от 12 до 15 май в 
Архитектурно-строителна седмица отново ще проследим 
потенциала в секторите на „Вътрешни довършителни работи“, 
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Иновации, работа в мрежа 
и ориентация в ерата на 
индустриалната трансформация
Пандемията от 
корона вирус ускори 
дигитализацията 
на индустрията. В 
същото време тя 
направи уязвими 
глобалните вериги за 
доставки. В разгара 
на безпрецедентни 
сътресения индустрията 
е изправена пред 
ключов въпрос: Кои 
стратегии, мерки и 
партньорства гарантират 
конкурентоспособността? HANNOVER MESSE Digital Edition 
- централната платформа за иновации, работа в мрежа и 
ориентация в ерата на индустриалната трансформация - дава 
отговорите.

 Хановер. „Индустриалните компании трябва да извършат 
за няколко месеца това, което иначе би отнело години“, 
казва д-р Йохен Кьоклер, главен изпълнителен директор на 
Deutsche Messe AG. „Това изисква платформа, където могат да 
се обсъждат предизвикателства, да се представят решения и 
да се разширяват мрежите - точно това е цифровото издание 
на HANNOVER MESSE. Дори по времето на Корона, водещият 
световен търговски панаир за индустриални технологии остава 
централната платформа за иновации и решения, свързани с 
индустриалната трансформация. "
 
Цифровото издание HANNOVER MESSE - което включва 
изложение, конференция и работа в мрежа - се фокусира върху 
нуждите на посетителите. „Ние създаваме най-голяма добавена 
стойност за нашите изложители, защото нашата платформа 
създава най-голямата максимална полза за техните клиенти“, 
обясни Кьоклер.
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Конгресът на кариерата WomenPower се провежда в петък, 
16 април, под мотото „RESET.RETHINK.RESTART“. Програмата 
включва семинари, панелни дискусии и нови мрежови 
решения.

NETWORKING: Стая за взаимодействие
Всички посетители в HANNOVER MESSE Digital Edition могат 
директно да се свържат с изложители, лектори и други 
посетители. Персонализирана страница за вход поддържа 
това със съответното табло за управление, което показва 
фирмите, лекторите и участниците, имащи отношение към 
съответния посетител. Оттам посетителят може да инициира 
директна заявка за контакт и след това да се свърже чрез чат 
или видеообаждане.
 
HANNOVER MESSE Digital Edition
HANNOVER MESSE Digital Edition е платформата за знания 
и мрежи за промишлеността, енергетиката и логистиката. 
Събитието се състои от експо, конференция и работа в 
мрежа. Под основната тема „Индустриална трансформация“ 
пионерите представят своите идеи и технологии за 
фабриките, енергийните системи и веригите за доставки на 
бъдещето. Водещите теми включват цифрови платформи, 
Industrie 4.0, ИТ сигурност, CO2-неутрално производство, 
AI, лека конструкция и Logistics 4.0. Конференции и форуми 
допълват програмата. Цифровото издание на HANNOVER 
MESSE ще се проведе от 12 до 16 април 2021 г. Индонезия е 
страната партньор през 2021 г.

EXPO: Стая за иновации
В зоната EXPO посетителите имат директен достъп 
до обширни прегледи на продукти от изложителите. 
Приложенията в най-добрия случай, видео уроци, потоци 
на живо и видео чатове им позволяват не само да научат за 
конкретни решения за оптимизиране на техните процеси, но и 
да влязат в директен обмен с изложители.
 
CONFERENCE: Стая за вдъхновение
 Програмата на конференциите на HANNOVER MESSE 
Digital Edition стартира в понеделник, 12 април, с акцент 
върху въпроси на икономическата политика: Какъв ефект 
има пандемията върху глобализацията? Каква роля играе 
Европа в общността на световните сили? Как ще се променят 
трансатлантическите отношения след ерата на Тръмп? 
Германският канцлер Ангела Меркел ще от HANNOVER MESSE 
Digital Edition.
 
От вторник до четвъртък акцентът е върху технологичните 
иновации и решения. Каква роля играе изкуственият 
интелект (ИИ) в индустрията? Как данните могат да генерират 
добавена стойност? Какъв потенциал предлага водородът 
на индустрията? От конкретни случаи на употреба до 
дългосрочни бъдещи стратегии, лекторите в областта 
КОНФЕРЕНЦИЯ вдъхновяват посетителите с идеи и визии 
и предоставят конкретни методи за своите компании. 
Презентаторите включват легендата на ИИ Тоби Уолш; 
Юджийн Касперски, основател на компанията за ИТ сигурност 
Kaspersky Lab; и Клаудия Кемпферт от Германския институт за 
икономически изследвания.
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Програмиране за метрологична 
инспекция със Siemens NX CMM

Модулът за програмиране на метрологична 
инспекцията в NX CMM позволява на предприятията 
да затворят кръга между механичния дизайн, 
производственото планиране и производството 
в цеха. Процесът използва една и съща среда за 
конструиране  на детайли и създаване на програми 
за проверка, като се пропуска геометричното 
транслиране на модела между две отделни 
приложения. Този подход ускорява производството 
и намалява разходите във вашата производствена 
среда. 
Модулът на Siemens NX CMM за програмиране 
на инспекция запълва празнината между 
конструирането и производството като 
безпроблемно споделят и проверяват информация 
за качеството и размерите, а вашите производствени 
инженери са способни да планират качество по- 
бързо и по-леко! 

ФУНКЦИИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА CMM INSPECTION
Интегрирана CAD среда
NX CMM е интегриран в Siemens NX 3D средата, 
като по този начин функциите могат да бъдат 
достъпни по същия начин като всяка друга функция. 
Това високо ниво на интеграция Ви позволява да 
използвате новия модул удобно още от началото в 
добре познатата среда на NX. Можете допълнително 
да автоматизирате процеса на програмиране, като 
приложите свои собствени методи, инструменти и 
шаблони за път за проверка.
 Създаване на програмата за офлайн проверка
Ръчното създаване на програми може да се използва 

за бързо създаване на много точни програми за 
проверка, директно в 3D CAD модела.
Автоматичното генериране на програма Ви 
позволява автоматично да генерирате функции 
за проверка, допустими отклонения и пътища 

за проверка от PMI на 3D CAD модела, дори в 
множество локации. Методите за избягване на 
сблъсък идентифицират проблемите и ги разрешават 
автоматично.
Графичен анализ
Визуализирате. С възможностите за анализ на данни 
в NX CMM можете бързо да видите и оцените вашите 
„вградени“ измервания в графична среда, точно до 
моделите „както са проектирани“, които управляват 
вашите програми за проверка на CMM. Поставянето 
на резултатите от измерването в контекст Ви помага 
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да намерите най-ефективните подходи за постигане 
на подобрения в качеството.
Анализирате. CMM измерванията се отчитат 
обратно в NX в .mea или .dml файлови формати. 
Те се сравняват с измерените данни, включително 
свързаните с тях допустими отклонения съгласно 
стандартите ANSI Y14.5, ASME Y14.5 или ISO 1011. 
Измерванията се визуализират в операторския 
навигатор като списък и се свързват в графичния 
дисплей за всяко ново измерване. 
Тези анализи и проверки Ви помагат с лекота да 
намерите възможните причини за неподходящи 
толеранси, и да подпомогнете вземането на решения, 
които ще подобрят качеството на детайлите.
Изход на програмата
DMIS изход. Програмирането за инспекция с NX 
CMM създава стандартна индустриална програма в 
DMIS формат, който може да се изпълни на машината 
за измерване директно, или чрез софтуера CMM 
Ispection Exectution.
Персонализиран изход. Позволява Ви да създавате 
персонализирани пост-процесори, използващи езика 
TCL, за да генерирате програми за специфични CMM 
езици.
Интегрирано решение
Контролът на конструктивните изменения ви 
позволява да използвате асоциативност за 
бързо актуализиране на програмите и незабавно 
отразяване на промените.
Управлението на процесите и данните Ви позволява 
да използвате Siemens Teamcenter, за да сте 
сигурни, че винаги работите с правилната версия 
на файла, както и да управлявате вашите данни и 
процеси. Можете да използвате тези възможности, 
за да споделяте лесно настройки, програми и 
пост-процесори с целия си екип - независимо от 
географското местоположение на член на екипа.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ПРОГРАМИРАНЕТО ЗА 
ИНСПЕКЦИЯ C NX CMM
• Намаляване драстично на времето за програмиране 
(с до 80 процента)
• Създаване на автоматично генериране на програми 
за измерване офлайн без да използвате физически 
детайли или машини

• Опростена софтуерна работна среда (една 
единствена система за CAD, CAM и CMM) 
• Възможности за графичен анализ, където 
измерените стойности могат да бъдат сравнени с 
индустриалните стандарти
• Характеристиките на дизайна и допустимите 
отклонения автоматично се присъединяват 
към пътищата на програмата за инспекция чрез 
интегриране в 3D CAD средата
• Възможност за автоматично създаване на програми 
чрез NX PMI
• Анализ на данните от измерване в 3D CAD среда
• Стандартен индустриален DMIS изход
  https://www.spacecad.bg/nx-cmm-programirane-za-
izmervane-na-kachestvoto

СпейсКАД ООД предлага решения и оборудване  за 
метрология, базирани на 3D скенерите и решенията 
на SHINING 3D. SHINING 3D притежава множество 
основни технологии в областта на 3D контрола на 
качеството, базирани на 3D машинното зрение, като 
предлага разнообразие от независимо оборудване 
за изследвания и разработки, включително лазерен 
ръчен 3D скенер, 3D скенер със синя светлина 
с висока прецизност за контрол на качеството, 
интелигентна роботизирана система за автоматичен 
3D контрол на качеството, безжична оптична 
портативна CMM система и др.
Индустрии: Автомобилостроене, Транспортна 
техника, Индустриално производство, Енергетика, 
Авиокосмическа индустрия и други съвременни 
индустрии.
Приложение: 
Реверсивен 
инженеринг, 
3D Контрол на 
качеството, 
Разработка на 
нови продукти и 
други.

Едно от решенията 
е специалният 
пакет 3D скенер 
EINSCAN HX с 
безплатните 
софтуерни 
приложения: 
Geomagic Control 
X Essentials и Solid 
Edge Shining 3D 
Edition. 
За повече информация посетете :  
https://www.3dsys.space/.
Контакти :  
www.spacecad.bg, spacecad@david.bg,  
тел. 02 9033999
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Избор на Правилната Резбова Пластина
Производството на резбови връзки е често срещано 
приложение в металообработващата индустрия. Повечето 
металообработващи индустрии произвеждат детайли, които 
се характеризират с външни или вътрешни резби, от малки 
стоматологични винтове до големи резбови съединения 
за тръбопроводи, свързани с петролната и газовата 
промишленост.
Съществува голямо разнообразие от типове резби, 
изработвани в съгласие с националните и международни 
стандарти за резби. Видовете резби се различават по форма 
и размери, като всеки стандарт определя даден тип резба. 
В много случаи стандартът за тип резба характеризира 
специфично изискване за индустриален клон или основна 
област на приложение. Например стандартите за резби UNJ и 
MJ са свързани с авиационната индустрия, а стандартите NPT 
и BSPT са свързани с петролната и газовата промишленост за 
тръбопроводи, тръбни съединители и фитинги.
Струговането на резби е един от най-продуктивните и често 
срещани методи за производство на резби при ротационни 
детайли.
Днешният пазар на режещи инструменти предлага голямо 
разнообразие от инструменти и пластини за струговане на 
резби. Различните геометрии на пластините и методите на 
закрепването им към държача трябва да бъдат избрани по 
подходящ начин за всяко приложение.
Успешното приложение за струговане на резби зависи 
от избора на правилния инструмент. Има лесни стъпки 
за правилен избор на инструмент за резби; първо, 
идентифицирайте дали резбата е външна или вътрешна, за 
която да изберете десен или ляв инструмент.

След като изберете посоката на подаване, съответстваща 
на типа на резбата, обозначението на резбата ще бъде 
определено според чертежа на детайла и приложението.

Обикновено обозначението на резбата е в съответствие с 
метрични или имперски системи в зависимост от стандарта на 
резбата. В повечето случаи обозначението на резбата включва 
следните параметри:

• Класификация на стандарта 
• Стъпка на резбата
• Номинален диаметър
• Дължина на резбата
• Толеранс 
• Броят на ходовете

В момента, в който имаме стойностите на диаметъра на 
резбата, стъпката на резбата и броя на ходовете, можем да 
изчислим водещия ъгъла на резбата (Helix) φ. Тази стойност 
ще бъде много важна за следващите стъпки от избора на 
подложна пластина, ако евентуалното решение ще бъде 
инструмент със сменяеми пластини. За такъв инструмент 
намереният водещ ъгъл (на спиралата) определя избора на 
подложната пластина.
Освен задаването на правилния водещ ъгъл (на спиралата), 
подложната пластина също така поддържа режещия ръб 
на пластината и в случай на счупването му предпазва 
инструментa.
Има два вида пластини за резби: пълен профил и частичен 
профил.
Пълнопрофилните пластини произвеждат специфични типове 



21ТЕХНОЛОГИИ

В допълнение към стандартната пластина по ISO, ISCAR 
разполага с разнообразна група от пластини със собствен 
дизайн. 
PENTACUT е едно от успешните семейства с патентовани 
пластини на ISCAR. Пластините за резби PENTACUT имат широк 
спектър от предимства:
• 5 режещи ръба и рентабилно решение.
• Стружкочупеща геометрия за ефективно управление на 
потока от стружки.
• Подфамилия от пластини с непълен профил, специално 
проектирани за работа близо до стени.
• За дясна и лява резба.
• Възможност за обработка между стени.

Осигуряването на подходящия карбиден сорт за приложението 
е важна стъпка. Изборът на сорт има пряка зависимост 
от материала на детайла, стабилността на обработката и 
параметрите на приложението. Препоръки за избор на 

сорт покритие могат да бъдат намерени в каталога на ISCAR. 
Не забравяйте, че избирането на правилният сорт може 
значително да увеличи трайността на пластината.
Широкото разнообразие от пластини на ISCAR покрива по-
голямата част от търсенето на пазара за изработка на резби. 
Наред с това, в зависимост от конкретните приложения, ISCAR 
може да предложи индивидуални решения според всяко 
желание на клиента.

Богатият опит на ISCAR в изработването на резби доведе до 
огромни резултати в металообработващата индустрия.

За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg

резби, напр. кръгли (Rd) в съответствие с DIN 405, британски 
стандарт Whitworth (BSW). Пластините с частичен профил 
изискват прецизна операция за предварително струговане
Семейството на пластините на ISCAR предлага широка гама от 
стандарти за тип резби както за вътрешни, така и за външни. 
Пластините могат да бъдат разделени на 3 основни типа:
• G-тип - пластини с общо предназначение с геометрия за 
обработка на различни материали, при образуване на къси 
стружки.
• M-тип - пластини със стружкочупеща геометрия, получено 
от пресоване, за ефективно управление на потока стружки. 
Въпреки че тези пластини са пресовани до краен размер, те 
осигуряват същата точност на резбата като
пластините тип G. При обработване на резби с твърде малки 
дълбочини на рязане ефективността на стружкочупещата 
геометрия отпада и M-тип пластините са по-малко 
препоръчителни.
• B-тип - периферно шлифовани пластини с пресована 
стружкочупеща геометрия. Ефективното управление на 
стружки заедно с остър режещ ръб е най-добрата комбинация 
за материали образуващи дълги стружки и първият избор 
за неръждаема стомана ISO M. Когато обработвате малки 
детайли, е удачно да използвате пластини с остри ръбове и 
стружкочупеща геометрия, за да намалите силите на рязане и 
следователно да предотвратите вибрациите.
Една от най-често срещаните цели на потребителя на 
инструмента е да подобри производителността. Следователно, 
в допълнение към трите основни типа пластини, споменати 
по-горе, и подсемейството от тип G, беше създадена пластина с 
много режещи зъби. Основната цел на многозъбната пластина 
е да увеличи производителността чрез намаляване на времето 
на цикъла. Тя е снабдена с два или три зъба като всеки зъб има 
различна роля.
Преди да използвате пластина с много зъби, важно е да се 
уверите, че областта на резбата не е в близост до стена или 
няма широк освобождаващ канал при завършване.



 

01
-0

2/
20

21
22 ТЕХНОЛОГИИ

Модернизация и повишаване на ефективността 
на бластиращото оборудване - ефективна 
алтернатива на закупуването на ново
Замяната на турбина води до 45% по-висока ефективност на процеса и намалява 
експлоатационните разходи с една трета

Нарастващи разходи за поддръжка и експлоатация, съчетани 
с намаляваща ефективност на процеса, това обикновено 
са добри причини да се инвестира в нова бластираща 
инсталация. Като се възползва от програмата на Rösler за 
модернизация на бластиращо оборудване,  водеща компания 
за задвижващи технологии и електронно управление избра 
значително по-евтина, но високоефективна алтернатива за 
бластиращата инсталация в своето леярско подразделение. 
Съществуващата машина е преоборудвана с леярската 
версия на високоефективните турбини Rösler Gamma 400G-8. 
Това подобряване спомогна за намаляване на разходите за 
поддръжка с две трети, а на общите оперативни разходи, с 
повече от 34%. В същото време това повиши ефективността на 
процеса, която може  да бъде увеличена с 45 %. Като резултат, 
ивестицията се е изплатила за малко повече от една година.

Турбините в дробеструйната машина трябва да издържат 
на голямо натоварване. С течение на времето това води до 
постоянно нарастващи разходи за поддръжка и експлоатация, 
заедно с нарастващо потребление на енергия. Често процесът 
на бластиране вече не отговаря на изискванията за капацитет 
и качество. За да изпълнят изискванията си към процеса по 
рентабилен и конкурентен начин, компаниите обикновено 
инвестират в нова система за бластиране.

Убедително решение за модернизация с бърза 
амортизация
Известен производител на задвижващи механизми и 
електронни устройства за управление се сблъска с точно 
този проблем при машина за бластиране в леярната си. 
Отговорните ръководители на проекти в компанията се 
свързаха с TuneUp, подразделение на Rösler Oberflächentechnik 
GmbH, което е специализирано в модернизацията на 
бластиращото оборудване. По този повод те научиха, че 
възможността за модернизация на Rösler обхваща не само 
оборудването на Rösler, но се разпростира и върху машини 
произведени и от други фирми. След цялостен анализ на 
текущото състояние на оборудването, специалистите по 
модернизация на Rösler представиха подходящо техническо 
решение, заедно с реалистично изчисление на амортизацията. 
Клиентът беше впечатлен от техническата дълбочина и 
краткия период на изплащане на предложената концепция за 
модернизация.

Замяната на турбината увеличава производителността и 
намалява разходите
В центъра на концепцията за модернизация беше подмяната 
на двете турбини, с мощност по 22 kW, първоначално 
доставени с дробеструйната машина. Съществуващите 
агрегати бяха заменени с високоефективни турбини, Gamma 
400G-8, в износоустойчива,  леярска версия, също с мощност 
на задвижване от 22 kW всяка. Те са оборудвани с осем 
изхвърлящи лопатки в „Y“ – дизайн, с точно изчислена кривина. 
Това генерира изключително висока скорост на изхвърляне 
заедно с прецизно насочване на абразивния материал, което 
води до оптимална ефективност. Уникалните характеристики 
на турбините Gamma, с 45% по-високата си ефективност 
на бластиране, позволиха да се постигне необходимото 
увеличение на мощността.

Друга характеристика на новите турбини с висока 
производителност е, че те изискват много по-малко енергия. 
Икономиите на енергия станаха причина за общото 
намаляване на оперативните разходи с 34%.

Разходите за поддръжка намалени с над две трети
Уникалният дизайн на изхвърлящите лопатки създава не само 
по-висока производителност, но позволява използването 
на двете страни на лопатката, като тя, просто, се завърта. 
В зависимост от използвания бластиращ материал, тази 
конструктивна характеристика, съчетана с използването на 

Модернизацията на бластиращото оборудване чрез замяна на 
съществуващите турбини с високоефективни турбини Gamma 
400G-8 в леярска  версия ще доведе до значително увеличение на 
производителността и значителни икономии при експлоатация и 
поддръжка. Възвръщаемостта на инвестициите вече е след 1,1 години.

Източник на изображението: Rösler Oberflächentechnik GmbH



23ТЕХНОЛОГИИ

износоустойчив материал на лопатката, например кована 
инструментална стомана, води до три пъти по-дълъг живот в 
сравнение с конвенционалните турбинни лопатки. Иновативна 
система за бърза смяна позволява лесно и бързо да се сменят 
лопатките на турбината. Вече не се губи време за демонтиране 
на ускорителя, дозатора и захранващата тръба. Като цяло това 
намалява разходите за поддръжка с повече от две трети.

Бързата амортизация създава конкурентно предимство
Оптималното използване на капацитета, увеличаването на 
производителността, постигнато чрез модернизацията и 
спестените разходи позволява инвестицията за модернизация 
да се изплати след 1,1 години. Техническите характеристики 
на модернизираната дробеструйна машина и бързата 
амортизация позволяват на потребителя да подобри своята 
рентабилност и да консолидира и разшири своята конкурентна 
позиция на пазара.

За Rösler: Повече от 80 години семейната компания Rösler 
Oberflächentechnik GmbH активно работи в областта на 
прцесите за абразивен финиш на повърхности в индустрията. 
Като световен лидер на пазара, компанията предлага цялостно 
портфолио от оборудване, консумативи и услуги, свързани 
с технологиите за абразивен финиш и бластиране, за широк 
спектър от индустриални направления. Нашето портфолио 
от консумативи, включващо над 15 000 позиции, разработени 
в тестови центрове, разположени по целия свят, специално 
помага на нашите клиенти за удовлетворяване на техните 

Подразделението на TuneUp на Rösler е специализирано в 
модернизирането на дробеструйни системи. Услугата е достъпна за 
всички типове машини - независимо от производителя.

Източник на изображението: Rösler Oberflächentechnik GmbH

индивидуални изисквания към финишните процеси. Под 
марката AM Solutions предлагаме множество решения и услуги 
за финиша на детайли, произведени чрез 3D печат. Не на 
последно място, нашият централен учебен център, Академията 
Rösler, предлага теоретични и практически семинари относно 
процесите на абразивен финиш и бластиране, постигане на 
висока ефективност с минимални разходи. Освен германските 
производствени бази в Унтермерцбах / Меммелсдорф и Бад 
Щафелщайн / Хаузен, групата на Rösler има глобална мрежа от 
15 производствени и търговски клона и 150 търговски агенти. 

37CAD/CAM/CAE

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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КОМБИНИРАНО ВИРТУАЛНО И ФИЗИЧЕСКО ПРОТОТИПИРАНЕ  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АКУСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ  

Г. Тодоров1, И. Кралов2, К. Неделчев2, К.Камберов1, М. Семков1 

(1ТУ – София, МТФ, лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“) 
(2ТУ – София, ТФ, лаборатория „Вибрации и акустичен шум“) 

 
 

 
В настоящият материал са разгледани възможностите на виртуално и физическо 

прототипиране при определяне на работни параметри. Представени са съвременни средства 
за изграждане и изследване на виртуални прототипи, позволяващи да се изследва 
акустичното поведение на продукт, както и валидиране на резултатите чрез изследването 
на негов физически прототип. Показана е демонстрация на тези методи и средства чрез 
конкретен пример. 

Ключови думи: акустика, виртуален прототип, физически прототип 

 

1. Увод 

Реалистичната симулация на виртуална 
среда, или – виртуалното прототипиране –  е 
основен фокус на изследванията от 
десетилетия. Приложението му при 
определяне на акустични параметри е 
познато и като виртуална акустика, която е 
пресъздаването и изследването на виртуални 
звукови полета. Всъщност, това е част от по-
широката практика на виртуалната реалност, 
която е процесът на използване на компютър 
за създаване на симулирана среда. 
Виртуалната реалност обикновено се състои 
от два сензорни компонента - визуализация и 
аурализация (определя се като  „процес на 
предаване на звук чрез физическо или 
математическо моделиране на звуковото 
поле на източник в дадено пространство по 
такъв начин, че да се симулира бинаурално 
изживяване при слушане в дадена позиция в 
моделираното пространство“) - а последният 
използва виртуална акустика. [7, 9] 

Друга специфика на виртуалното 
акустично прототипиране е прилагането на 
виртуална акустика като инструмент за 
проектиране по време на фазата на 
разработка на дадена конструкция. Нивата на 
шума могат да бъдат прогнозирани 
практически без конструиране на физически 
прототип, което може значително да намали 
разходите за разработване на нов продукт. 
Тъй като шумът и качеството на звука са 

сложни и субективни мерки, ефективната 
аурализация на виртуален акустичен 
прототип е предизвикателна задача. [4, 5] 

От друга страна, виртуалното 
прототипиране среща редица затруднения, 
свързани с точното пресъздаване на 
физически процес. Те са свързани с 
неточности от представяне на геометричните 
параметри, на материални характеристики, 
нелинейности на процеса и други. 
Независимо от това, виртуалното 
прототипиране е подходящ инструмент на 
етап проектиране и концепция, като дава 
отклонения в резултатите до 15-20%. В 
случаите, когато се търси висока точност на 
резултатите, е подходящо да се направи 
валидиране на виртуалния прототип, чрез 
съпоставяне на негови параметри, с такива, 
измерени върху физически прототип. Когато 
това валидиране се извърши в началото на 
процес по оптимизация се получава успешна 
комбинация между двата типа 
прототипиране – физическо и виртуално – 
съчетаваща точността на физическото 
прототипиране с бързината на виртуалното. 
[1, 2, 3, 6] 

Настоящия материал демонстрира 
възможности за такова комбинирано 
прототипиране, в частния случай на 
определяне на акустични параметри. 

2. Виртуално прототипиране в 
акустиката 
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Съвременните инструменти за виртуално 
прототипиране са основани на ползване на 
числени методи за симулиране на физични 
процеси. Прототипиране на акустичен 
процес е мултифизичен анализ, тъй като е 
необходимо да се съчетаят елементи от 
механика на твърдото тяло с представяне на 
разпространение на звука в среда на флуид. 
Специално внимание се обръща на 
взаимодействието твърдо тяло – флуид. Така, 
виртуалния прототип съдържа както 
твърдотелните обекти, така и окръжаващата 
ги флуидна среда. [8] 

Разгледани са три от най-широко 
използваните инструменти за виртуално 
прототипиране за определяне на акустични 
параметри. 

COMSOL Multiphysics® 
При него се използва методът на 

крайните елементи, който е широко 
разпространен в сферата на инженерните 
анализи. Акустичният модул се състои от 
набор от физически интерфейси, които 
позволяват симулиране на 
разпространението на звук във флуиди и 
твърди вещества. В рамките на акустичния 
модул те са организирани в акустика, 
акустично-структурно взаимодействие, 
аероакустика, термовизионна акустика, 
ултразвук и геометрична акустика. 

MSC Software Actran Acoustics 
MSC Software Actran Acoustics е 

основният модул на семейство Actran. Той е 
едновременно самостоятелен инструмент и е 
предпоставка за разширени модули като 
Actran VibroAcoustics, Actran AeroAcoustics и 
Actran TM. Някои от солидните възможности 
на този модул включват: 

• Стандартна и конвективна акустика; 
• Моделиране на предаването чрез 

гъвкави стени; 
• Предсказване на акустична абсорбция 

от пореста среда; 
• Симулация на сложни многослойни 

структури със съставни материали; 
 
ANSYS® Acoustic ACT 

Акустичният анализ, наличен само в 
програмите ANSYS® Multiphysics и 
ANSYS® Mechanical, обикновено включва 
моделиране на изследвания обект и 
заобикалящата го среда. Типични параметри, 
представляващи интерес са разпределението 
на налягането във околната среда – често 
флуид – при различни честоти, градиент на 
налягането, скоростта на частиците, нивото 
на звуковото налягане, както и разсейването, 
дифракцията, предаването, излъчването, 
отслабването и дисперсията на акустичните 
вълни. 

Примерни приложения на акустичните 
анализи биват следните: 

• Сгради и асансьори машини; 
• Превозни средства; 
• Подводна акустика; 
• Дизайн на високоговорители, корпуси 

на високоговорители, акустични 
филтри и други подобни устройства. 

3. Физическо прототипиране  

Физическото прототипиране и 
изследване се реализира чрез използване на 
специализирани инструменти в лабораторна 
среда.  

 
фиг. 1 Общ вид на камера за измерване на шумови 

емисии 

Лабораторната среда и нейните 
параметри са от голямо значение при 
изпитвания за измерване на шумови емисии. 
Технически университет – София разполага 
със специално изградена безехова камера с 
равен под, отговаряща на изискванията за 
провеждане на такива измервания. Общ вид 
на камерата е показан на фигура 1. 

Основни параметри на камерата са: 
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• долна честотна граница от 100 Hz 
(дължина на клиновете 0,85 м); 

• ниво на фоновото ниво на звуково 
налягане по скала А: 19 dB; 

• виброизолиран фундамент (3,3 m x 1,9 m) 
в средата на залата със собствена честота: 
4,8 Hz; 

• Размери на камерата – височина – 1.95 m, 
дължина – 3.7 m, ширина: 3.60 m. 
Основно приложение на безеховата 

камера намира за: 

• инженерно-тестови изпитвания – 
измерване на звуковата мощност на 
машини; идентификация на източника на 
шум при работа на машини; 
идентификация на честотните 
характеристики на машини и 
съоръжения; идентификация на шум 
поглъщащите характеристики на екрани 
за машини; идентификация на 
звукоизолационните характеристики на 
шумозащитни стени (акустични огради); 

• научни и образователни изследвания;  
• калибриране на микрофони – първично 

калибриране, метод на реципрочност в 
свободно поле; вторично калибриране по 
метода на заместване (честотна 
характеристика и насоченост, 
калибриране на нивото на шумомера); 

• изследване на слуха – аудиометрия в 
свободно звуково поле, тестване на 
кохлеарни импланти; 

• психоакустични изследвания – 
тестване на звуковото възприятие за 
изследване и разработване на продукти, 
тестване на поведението на човека при 
различни акустични въздействия и др.; 

• тестване на източници на шум – 
измерване на изходната мощност на 
звука, изследване на влиянието на 
конструкцията върху характеристиките 
на високоговорителите, работна честотна 
характеристика и изкривяване; 

• сертифициране на продукти – 
определяне на изходната мощност на 
машини, тестване на акустичното 
излъчване от детски играчки, тестване на 
шумозащитни устройства и изделия 
(слухови протектори). 

4. Пример за изследване на 
акустични параметри на 
машиностроително изделие 

Изследван е наличен стенд за определяне 
на параметрите на кинетичен акумулатор 
(маховик). Той е с външен диаметър 960 мм 
и маса от 160 кг. Целта на изследването е да 
се направи първоначална оценка на 
шумовите емисии на системата и да се 
определи звуково налягане в определена 
точка от дискретизирания обем. 
Изследваната структура е показана на фигура 
2, като тя представя цялостната система 
(корпус, електромотор и маховик). От тази 
изходна геометрия следва да бъде извлечен 
маховикът и да бъде изградена флуидната 
среда.  

 
фиг. 2 3D модел на изследваната система 

Показаният на фиг.3 виртуален прототип 
възпроизвежда маховик поставен в безехова 
камера и има за цел да покаже основните 
акустични вълни, като отразените звукови 
вълни ще бъдат пренебрегнати при текущото 
изследване.  

Както се вижда от фигурата флуидната 
област е разделена на няколко отделни обема 
за да може както с цел генериране на 
адекватна мрежа, така и за намаляване на 
броя на елементите. За възбуждане на 
акустични вълни ще бъде приложени 
единично въздействие по периферията на 
маховика.  
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фиг. 3 Напречен разрез на виртуалния прототип 

 
Резултатите от проведените виртуални 

изследвания са представени чрез контурите 
на звуковото налягане в напречен разрез по 
целия флуиден домейн. На фигурата може да 
се забележи асиметрията в получените 
стойности за силата на звука, които се 
дължат пряко на несиметрията в прилагането 
на единичния импулс на въздействие в 
горната страна на маховика. Резултатите на 
фигурата са при решението за 1/3 октава при 
100 Hz и за нея стойността се вижда на 
фигурата 77,9 dB.  

 
фиг. 4 Звуково налягане при 100Hz, dB 

 
Виртуалния прототип на изследвания 

обект е валидиран чрез проведени 
измервания върху физически образец. 
Измерванията са осъществени в изградената 
шумоизолирана среда, налична в 
лабораторията. Механичното въздействие е 
приложено чрез специализиран 

импулсен/ударен чук. Регистрирани са 
стойности за звуковото налягане в 
характерна точка (както е показано на фигура 
3), които впоследствие са съпоставени с 
определени стойности от виртуалния 
прототип. 

Валидацията на изчислителния модел е 
последната критична стъпка, която има за 
цел да оцени точността на изследвания 
виртуален прототип и да представи данни, 
които ще послужат за адаптиране на 
граничните условия от преходната стъпка. 
Графиката на фигура 5 показва резултатите 
от проведените натурни измервания на 
изследвания физически прототип. Посочена 
е максималната стойност на звуковото 
налягане, достигната по време на 
експеримента – 73,3 dB.  

 
фиг. 5 Регистрирано звуково налягане, dB 

5. Изводи 

Разгледани възможностите на 
виртуалното и физическото прототипиране 
при определяне на работни параметри, в 
частност на шумови емисии. Накратко са 
описани съществуващи инструменти за 
изграждане и изследване на виртуални 
прототипи, позволяващи да се определят 
параметри на акустичното поведение на 
продукт. Описана е налична инфраструктура 
за провеждане на акустични тестове на 
физически прототип. Комбинацията между 
възможните начини за прототипиране – 
виртуално и физическо – е демонстрирана 
чрез конкретен пример. 

Комбинирането на двата начина на 
прототипиране е от съществено значение за 
приложението им в разработването на нови 
продукти. Физическото прототипиране 
позволява да се валидира изграден виртуален 

73,3 dB 
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прототип, който впоследствие да се ползва 
многократно при изследване на различни 
варианти на конструкцията.  
Настоящата разработка е  подкрепена от 
проект No ДН-17/15 „ВИртуално и 
експериментално ВАлидиране на 
акустичните емисии на подвижен ж.п. 
състав за ЕКОлогичен транспорт – 
ВиВаЕко“. 
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COMBINED VIRTUAL AND PHYSICAL PROTOTYPING FOR ACOUSTICS PARAMETERS 
DETERMINATION 
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This study examines the possibilities of virtual and physical prototyping in determining 

operating parameters. Modern tools for building and researching virtual prototypes are presented, 
allowing to study the acoustic behavior of a product, as well as validation of the results through the 
study of its physical prototype. A demonstration of these methods and tools is shown by a practical 
example. 

Key words: acoustics, virtual prototype, physical prototype 
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Ameise – новата стара марка  
на JUNGHEINRICH
Електрическите палетни колички Ameise® PTE с 
необслужваеми литиево-йонни батерии предлагат 
интелигентна алтернатива на класическите транспалетни 
колички. Повдигат, свалят и преместват товари до 1500 кг 
напълно електрически, което Ви позволява да работите 
ергономично и без почти никакви усилия. Идеални са за 
вътрешен превоз на товари, за използване в складове 
и магазини, транспорт в камиони, както и за товарене и 
разтоварване на камиони. Компактният им дизайн, малък 
радиус на завиване и ниско тегло предлагат висока степен 
на маневреност. Тези предимства излизат на преден план 
особено когато пространството е ограничено. Всички 

функции за движение и повдигане се управляват удобно от 
многофункционалния управляващ лост. Здравият стоманен 
корпус предпазва задвижващия блок, като същевременно 
предлага и защита срещу наранявания на краката.
Необслужваемите 24V и 48V литиево-йонни батерии 
се отличават с бързо време за зареждане и дълъг 
експлоатационен живот. Ameise® PTE са проектирани за време 
на работа от около 2 до 3 часа на ден. Външното зарядно 
устройство, което е включено в комплекта, позволява бързо 
междинно зареждане по всяко време. Смяната на батерията 
е лесна и може да се направи бързо без инструменти или 
откачане на кабели.
PTE 1.1 Li-Ion е идеална за вътрешен превоз на товари 
електрическа транспалетна количка с товароподемност до 
1100 кг. Включва се чрез интелигентен магнитен ключ, има 
интегрирана диагностична система и светлинни диоди за 
състоянието на батерията.
PTE 1.3 Li-Ion е особено подходяща за транспорт в 
камиони и за товарене и разтоварване на камиони. Тя е с 
товароподемност до 1300 кг., включва се с ключ, има тандем 
ролки от към товара и светлинни диоди за състоянието на 
батерията. Тя е с усилена спирачна система, осигуряваща 

безопасност на рампи и добра спирачна способност при 
наклони.
PTE 1.5 Li-Ion е идеална за транспортиране в тежки камиони 
електрическа количка с товароподемност до 1500 кг. 
Безопасността й е повишена чрез функцията curveCONTROL, 
която автоматично намалява скоростта на движение в завоите. 
Достъпът се осигурява чрез ПИН-КОД, има тандем ролки 
от към товара, LCD-дисплей, който показва състоянието на 
батерията и работните часове, както и бутон „Костенурка“ за 
забавено движение.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов 
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, 
представител на Jungheinrich за България, Албания и Косово
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Летище Пловдив и Тракия 
икономическа зона си партнират 
за увеличаване на карго полетите
Екипът на „Клъстер Тракия икономическа зона“, който развива 
Тракия икономическа зона /ТИЗ/*, и изпълнителният директор 
на летище Пловдив Спас Шуманов започват серия от срещи 
на фирми от зоната с авиационни брокери и оператори с цел 
увеличаване на карго полетите. Аеропортът вече бележи 
неколкократен ръст в превозените товари, на фона на спрените 
заради пандемията пътнически полети.
В първата среща, чийто домакин бе Спас Шуманов, се включиха 
инж. Пламен Панчев -  председател на „Клъстер Тракия 
икономическа зона“, Катя Стайкова – директор „Връзки с 
обществеността“ на Клъстера, Синан Емин - член на борда на 
директорите на „Техно Акташ“ АД,  Пламена Георгиева от отдел 
„Логистика“ на фирма „одело България“, Мирослав Арабаджиев и 
Теодор Арабаджиев – представители на авиационния брокер AIR 
STAR. 
„Ангажираме се да предоставим гъвкави и добри условия, които 
да бъдат рентабилни за дейностите на компаниите“, подчерта още 
в началото на разговора Спас Шуманов. Директорът отбеляза 
един от големите плюсове на летището – възможност за 24-часово 
извършване на товарни полети и наземно обслужване, а не само 
в дневните часове, както е при други въздушни гари. Той посочи 
и възможност за обособяване на редовна карго линия, което ще 
поевтини превоза и ще позволи по-дългосрочна предвидимост и 
планировка на логистичните екипи на фирмите.
Представителите на двете компании от Тракия икономическа зона 
обсъдиха с екипа на AIR STAR, който над 15 години оперира в този 
бранш, какви са условията за въздушен транспорт на товари. 
„Радваме се, че г-н Шуманов е амбициозен и инициативен 
ръководител, в негово лице откриваме съмишленик и партньор 
в усилията ни за успешно развитие на регион Пловдив. 
Инвестиционна дестинация Пловдив и в частност Тракия 
икономическа зона става още по-привлекателна с добре 
работещо летище за карго и пътнически полети“, изтъкна инж. 

Пламен Панчев, който е създател на зоната. Той наблегна и на 
факта, че в района на аерогарата има железопътна спирка, която 
е буквално на метри от фирмите в зона Куклен, част от ТИЗ. 
Инж. Панчев е подел инициатива спирката да се използва и така 
чрез жп транспорта работещите в зоната, а и самото летище ще 
имат още един вариант за превоз. „Един екологичен транспорт 
като железопътния е акцент и в нашия проект „Консорциум 
въглеродно-неутрални индустриални паркове“, обясни инж. 
Панчев.      
„Искаме фирмите в ТИЗ да научат, че опцията карго полети от 
летище Пловдив е най-рентабилната за тях в сравнение с други 
аеропорти. Затова продължаваме срещите компании – летище 
- карго оператори. Започваме и специална информационна 
кампания“, каза Катя Стайкова. Стайкова и Шуманов са в основата 
на инициативата карго-превозите в летищните услуги да бъдат 
директно промотирани пред бизнеса в региона.

*Тракия икономическа зона е най-мащабната и устойчиво 
развиваща се индустриална зона в Югоизточна Европа. Обхваща 
6-те индустриални зони в района на Пловдив, в които за период 
от 25 години са инвестирани над 3 милиарда евро и са привлечени 
над 200 фирми. 
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1. Заключения и препоръки

1.1 В един бързо променящ се свят със значителни 
проблеми, но и нови възможности Европа има задължение: 
да използва своето мултикултурно, институционално и 
социално-икономическо наследство, за да способства за 
глобалното устойчиво развитие. Предизвикателствата, 
пред които се изправят развиващите се държави в Африка, 
са много комплексни и ние трябва да подхождаме към тях 
с чувствителност и съобразяване с техния многоизмерен 
характер. Не можем само да даваме добронамерени съвети, а са 
необходими и огромни финансови средства от ЕС и държавите 
членки за инвестиции в Африка, за да бъдат постигнати целите 
за устойчиво развитие (ЦУР). Това трябва да бъде главната цел 
на международните партньорства на ЕС, като зачитането на 
универсалните права на човека, които са основни общи 
ценности, трябва да бъде основата за всеки политически 
ангажимент, поет в рамките на партньорство с Африка за 
справедливо развитие.

1.2 В съответствие с новия Европейски консенсус за 
развитие ЕИСК подкрепя насърчаването на достоен живот и 
добри перспективи, създаването на средна класа и подкрепата 
за равнопоставени партньорства чрез укрепването на устойчиви 
социално-либерални демократични структури в Африка в 
съответствие с универсалните права на човека1, включително 
основните трудови права (Декларация за основните 
принципи и права в областта на труда, която включва основни 
трудови стандарти, и Тристранната декларация относно 

1   Както са определени в деветте основни 
споразумения и конвенции на ООН за правата на човека.

многонационалните предприятия и социалната политика 
на Международната организация на труда (МОТ), свободата 
на стопанска инициатива и правото на здравословна 
среда, както и ЦУР. ЕИСК приветства съвместното съобщение, 
озаглавено „Към цялостна стратегия с Африка“2, и се стреми да 
допринесе за подобряването на новата цялостна стратегия на ЕС 
с Африка.

1.3 В настоящата ситуация се разкриват сериозни 
предизвикателства, но и обещаващи перспективи за 
сътрудничество за развитие между ЕС и Африка. В Африка се 
намират много от 20-те най-бързо развиващи се икономики 
в света. През 2035  г. континентът ще разполага с най-голям 
потенциал от работна ръка. И за двете страни е нужно 
партньорство за търговия и инвестиции на високо равнище, 
което се основава на универсалните права на човека и 
устойчивост, като акцентът трябва да се постави върху 
развитието, вместо средствата за развитие да се използват за 
сигурност на границите.

1.4 ЕИСК приветства споразумението за Африканска 
континентална зона за свободна търговия (АКЗСТ), тъй като 
това укрепва търговията в рамките на континента, намалява 
зависимостите и променя подхода, основан единствено на 
износ извън континента. Това би могла да бъде основна първа 
стъпка към зона за свободна търговия между ЕС и Африка. ЕИСК 
отново подчертава важната роля на организираното гражданско 
общество в периода след изтичане на Споразумението от Котону.

1.5 Дългосрочните инвестиции във 
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вътрешноафриканска инфраструктура, която да 
благоприятства регионалните вериги за създаване на стойност и 
изграждането на устойчива местна икономика, са икономически 
целесъобразни, екологично устойчиви и създават производствен 
капацитет, включително местни качествени работни места. 
Подход, който е насочен единствено към износ извън континента, 
е неустойчив. По-конкретно, икономическото сътрудничество 
в рамките на континента следва да благоприятства местното 
производство в Африка, чиито основни сектори следва да 
бъдат устойчивото селско стопанство, енергетика и кръговата 
икономика, както и традиционните сектори, свързани с добива 
на суровини и строителството, които все още се нуждаят 
от реформи в съответствие с ЦУР. Няма непременно да се 
използват публични средства за частни инвестиции в Африка в 
ущърб на традиционното сътрудничество за развитие. Ето защо 
системите за наблюдение, проверка и оценка с активно участие 
на организираното гражданско общество са от жизненоважно 
значение.

1.6 Гражданското общество, социалните партньори, 
социалните пазарни икономики и системите на социалната 
държава следва да бъдат успешни модели за подкрепа 
на устойчивото развитие в Африка, макар и съобразени с 
местната култура и социално-икономически условия. Сред 
приоритетите за подкрепа на африканските държави следва 
да фигурират не само търговията и инвестициите, но и особено 
данъчната политика, миграцията, развитието, околната среда, 
образованието, здравеопазването и условията на труд и живот. 
Това е дори още по-важно с оглед на настоящата криза, породена 
от COVID-19 (коронавирус), която ще засегне извънредно тежко 
Африка.

1.7 Следва да бъде изградена инфраструктура за 
гарантиране на качеството, благодарение на която африканските 
стоки да отговарят на стандартите на целевите пазари. Следва 
да се предприемат действия, за да се гарантира, че се зачитат 
законите, приети в съответствие с ЦУР. Много полезни ще 
бъдат и системите за надлежна проверка на правата на човека, 
включително правилата на ЕС3.

1.8 Програма „Еразъм+“ следва да бъде разширена, за да 
засили сътрудничеството между ЕС и Африка. Партньорството 
за развитие между ЕС и Африка трябва да подкрепя по-силно 
създаването на местни обществени образователни системи 
— от обучение и възпитание в най-ранна детска възраст до 
следване в университет и професионално образование и 
обучение, включително стажове и системи за учене през целия 
живот. Следва да се предотвратява „изтичането на мозъци“ 
от Африка към ЕС. Особено интегрирането на принципа на 
равенство между половете и еманципирането на жените играят 
основна роля за постигането на устойчиво развитие.

3  Проучване на ЕП относно Access to legal 
remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries 
(Достъп до правни средства за защита на жертвите на 
корпоративни нарушения на правата на човека в трети държави) 
Брюксел, 2019 г.

1.9 Еманципирането на жените в Африка е приоритет 
за ЕИСК, който настоятелно призовава институциите и 
гражданското общество да работят активно и постоянно в полза 
на пълното равенство между половете на различните социални 
и икономически равнища.

1.10 Обръщането на миграционните тенденции е 
от критично важно значение в много отношения. Само 
посредством икономическо, екологично и социално развитие 
ще се противодейства на причините за принудителна миграция.

1.11 Международна финансова корпорация на 
африканската диаспора би могла да бъде отлична платформа, 
която да насочва инвестициите, които се управляват от 
африкански органи и се използват за африкански потребности. 
Това би могло да бъде вариант и за инвеститори от ЕС.

1.12 Африка отбеляза силен ръст през последното 
десетилетие, което доведе до прогноза за удвояване на 
енергийните потребности на континента до 2050  г., като 
равнищата на бедност се запазиха трайно високи. Това ще запази, 
ако не и изостри проблемите с устойчивостта от екологична и 
социално-икономическа гледна точка.

1.13 Независимо от това е възможно да възникнат 
възможности: i) африканските държави могат да играят 
водеща роля при преобразуването на слънчевата енергия 
в електроенергия чрез използването на фотоволтаични 
технологии, което също може да доведе до мащабно 
производство на синтетични горива; ii) конкретни възможности 
за съвместни проекти, стопански дейности и политики биха 
могли да създадат нов подход, свързан със социално-екологична 
пазарна икономика.

1.14 Селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост в Африка следва да бъдат подкрепени, за да се 
подобри отглеждането, да се намалят загубите от прибиране на 
реколтата и да се повишат стандартите за качество. Други цели 
в хранително-вкусовата промишленост са разработването на 
нови маркетингови и производствени методи, насърчаването на 
кооперативно самоорганизиране сред земеделските стопани, 
продоволствената сигурност и увеличаването на търговията по 
цялата верига за създаване на стойност. ЕИСК се противопоставя 
категорично на „заграбването на земя“ в Африка.

1.15 Заинтересованите страни от ЕС и Африка следва да 
работят съвместно за практическото осъществяване на Зеления 
пакт и по този начин за спасяването на планетата и създаването 
на достоен живот за всички. С институционализираното участие 
на организираното гражданско общество лесно можем да се 
подлагаме на самооценка и да избягваме грешките от миналото 
с прилагане на нови методи. Устойчиво развитие може да се 
постигне само ако неговият източник и двигател е вътре в самата 
държава.
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1.16 Възприемането на подход, основан на универсалните 
права на човека, развитието на структури за демократично 
управление, подобряването на икономическото и финансовото 
управление посредством прозрачно управление на публичните 
финанси и създаването на надеждна система за борба с 
корупцията, основана на независима съдебна власт: всичко 
това допринася за създаването на силни, уверени и стабилни 
партньори в стопанската област и развитието.

2. Контекст и основни положения на становището

1.1 ЕС-27 е най-големият търговски и инвестиционен 
партньор на Африка. ЕИСК приветства съвместното съобщение, 
озаглавено „Към цялостна стратегия с Африка“4, в което се 
предлага партньорство, свързано със зеления преход и достъпа 
до енергия, цифровата трансформация, устойчивия растеж и 
работни места, мира и управлението.

2.1 Петдесет и две африкански държави имат някакъв вид 
търговско споразумение с ЕС. Има споразумения за асоцииране 
с четири северноафрикански държави и към момента се водят 
преговори по задълбочена и всеобхватна зона за свободна 
търговия (задълбочена и всеобхватна ЗСТ) с Мароко и Тунис. 
ЕС договори пет споразумения за икономическо партньорство 
(СИП) с регионални африкански организации. Те се основават 
на Споразумението от Котону и имат за цел да променят 
търговските отношения между ЕС и държавите от Африка, 
Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) в съответствие с 
правилата на СТО.

2.2 ЕИСК отново потвърждава своя подход: той желае 
да гарантира достоен живот и добри перспективи за всички, 
да създаде средна класа (като осъзнава взаимовръзката 
между миграция и доход) и да подкрепи установяването на 
равнопоставени партньорства чрез укрепването на устойчиви 
социално-либерални демократични структури. Съществуващите 
досега местни традиции и най-добри практики следва да 
бъдат зачетени. ЕИСК се застъпи за политика на развитие, 
която създава добри перспективи, структури и икономически 
възможности за всички в Африка.

2.3 Инвестициите с източник извън Африка нарастват 
постоянно. Например Китай инвестира средства като част от 
своя Форум за сътрудничество между Китай и Африка (FOCAC) 
и инициативата „Един пояс, един път“. Сред други инициативи 
от по-малък мащаб са „Станцията за партньорство с Африка“ на 
САЩ (Africa Partnership Station) и срещата на върха между Русия 
и Африка от 2019 г.

2.4 Универсалните права на човека, включително 
основните трудови права, свободата на стопанска 
инициатива, правото на здравословна среда и 
върховенството на закона са основни общи ценности. 
Заедно с ЦУР те представляват международно приетите 

4  JOIN(2020) 4 final.

минимални стандарти за програмите за развитие и са основата 
за партньорство за справедливо развитие.

2.5 Тези ценности са в съответствие с новия Европейски 
консенсус за развитие, който включва стремежа да бъдат взети 
предвид и последиците за развитието от другите политики 
посредством съгласуваност на политиките за развитие.

2.6 В настоящето становище се установяват 
критично важните аспекти за сериозно партньорство за 
справедливо развитие и се анализира настоящата ситуация и 
предизвикателства пред отношенията между ЕС и Африка.

3. Настоящи предизвикателства

Достойният живот, екологичната отговорност и добрите 
перспективи имат решаващо значение за нашето оцеляване. 
Трябва да се справяме с изменението на климата и да 
мислим, водени от по-голяма отговорност и по-силен дух на 
сътрудничество. Традиционният подход на индустриалната 
политика и растеж е остарял модел на развитие, който ще 
разруши нашата планета и ще бъде свързан с огромни разходи 
за обществото. Особено в Африка хората имат нужда не само 
да бъдат избавени от крайна бедност, но също така следва 
да могат да участват активно в обществото (жилище, храна, 
здравеопазване, образование). В доклада за глобалните рискове 
на Световния икономически форум от 2017  г. се подчертава 
проблемът с неравенството по света като най-голям генератор 
на рискове, свързани с предизвикателствата пред политиката 
в последно време. Жените и уязвимите групи са още по-
засегнати и изключени от участие в обществото, когато липсват 
възможности.

3.1 Икономически аспекти

3.1.1 Много от 20-те най-бързо развиващи се икономики 
в света се намират в Африка, като през 2035 г. континентът ще 
разполага с най-голям потенциал от работна ръка. Именно 
там възникват глобалните пазари, клиенти и служители на 
бъдещето. Ето защо решение на повечето от настоящите 
глобални предизвикателства може да се намери само съвместно 
със силни африкански партньори. Нужно е равнопоставено 
партньорство за търговия и инвестиции, което се основава на 
универсалните права на човека и устойчивост. Всяка година са 
необходими 600 милиарда евро, за да бъдат постигнати ЦУР в 
Африка5. Поради това ЕИСК признава огромната необходимост 
от частни инвестиции.

3.1.2 Следва да се обмисли съгласуваност на търговската 
политика с оглед на развитието, по-специално по отношение 
на митата, обществените поръчки и данъците, да се проявява 

5    Министерството за развитие на Германия, 
Afrika und Europa – Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und 
Zukunft (Африка и Европа — ново партньорство за развитие, мир и 
бъдеще), 2017 г.
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разбиране за съществуващите асиметрии, особено по 
отношение на СИП6, да се подкрепя регионалната интеграция, 
да се включат раздели относно устойчивост, които да са 
задължителни и неспазването им да подлежи на санкциониране, 
и да се промени защитата на инвестициите, така че да бъдат 
зачитани всички универсални права на човека.

3.1.3 ЕИСК приветства споразумението за АКЗСТ, тъй като 
това укрепва търговията в рамките на континента, намалява 
зависимостите и променя подхода, основан единствено на износ 
извън континента. То благоприятства функционирането на зона 
за свободна търговия между ЕС и Африканския съюз в рамките 
на едно единствено споразумение, което отчита многообразието 
и икономическата мощ на отделните африкански държави.

3.1.4 Във все по-голяма степен средствата, които 
традиционно се отделят за развитие, се използват за привличане 
на частни инвестиции, което не трябва да бъде в ущърб на 
традиционното сътрудничество за развитие. Така наречените 
„зелени“ облигации, които са определени специално за проекти 
за устойчивост, биха могли да бъдат добър начин за насочване 
на частни инвестиции в Африка. Всички инвестиции — и 
публични, и частни — е задължително да бъдат наблюдавани, 
проверявани и оценявани с участието на ОГО, за да се гарантира, 
че се използват за постигане на ЦУР и целите за развитие и 
спазват универсалните права на човека. Същевременно ЕИСК 
отбеляза, че европейските средства за развитие са използвани 
за облекчаване на лошите условия на труд в Африка7.

3.1.5 Селското стопанство е важен икономически сектор в 
Африка (над 60 % от африканците работят в селското стопанство, 
най-често в малки лични стопанства). В индустриализираните 
и бързо развиващите се икономики се води надпревара, 
за да се осигури обработваема земя в Африка8. Липсата на 
официални или точни регистри улеснява заграбването на земя 
и възпира достъпа на младите африканци до земя. В световен 
мащаб повечето инвестиции, свързани със земя, се правят в 
Африка, включително мащабни инвестиции на ЕС. Експертите 

6  Австрийска фондация за изследвания по 
въпросите на развитието, The Economic and social effects of the 
Economic Partnership Agreements on selected African Countries 
(Икономическите и социалните ефекти от споразуменията за 
икономическо партньорство с избрани африкански държави), 
2018 г., в документа се установяват неблагоприятните последици от 
СИП за ECOWAS, намаляването на митата може да струва милиарди 
на партньорските държави под формата на публични приходи, 
които са загубени за устойчивото развитие; ОВ C 97, 24.3.2020 г., 
стр. 18. REX/516, параграф 5.5.

7   Въз основа на устен доклад от члена на 
ЕИСК, Jaroslaw Mulewicz, след посещение на делегация на ЕИСК в 
индустриалния парк „Боле Леми“, Етиопия, където са установени 
азиатските текстилни предприятия. Извънредният доверителен 
фонд на ЕС за Африка (EUTF for Africa) обаче трябва да насърчава 
устойчиви и приемливи условия на заетост (което той прави с 
нееднозначни резултати до момента).

8  Агенция за околна среда на Германия, Globale 
Landflächen und Biomasse (Глобални площи и биомаса), 2013 г.

по въпросите на развитието предупреждават, че в гвинейската 
савана до 4  милиона кв. км обработваема земя се превръщат 
в цел на международни (включително европейски) концерни 
с дейност в селското стопанство9. Глобалното производство 
на храни трябва да се увеличи със 70  % до 2050  г.10, което ще 
изисква увеличение от 97  % в развиващите се държави, като 
същевременно обработваемата земя се използва във все по-
голяма степен за производството на екогорива и съставки за 
химическата промишленост. Продоволствената сигурност е още 
по-важна поради въздействието на пандемията от COVID-19.

3.2 Социални аспекти

3.2.1 Концепциите за гражданско общество, социални 
партньорства и социална пазарна икономика работят много 
добре в Европа.

3.2.2 Проектите на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) изглежда отговарят на по-общите цели за устойчивост 
и използват подход за по-добро развитие. Въпреки това ЕП, 
Комисията и ОГО изразиха опасения относно операциите на ЕИБ. 
Те подчертаха необходимостта от подобряване на надлежната 
проверка във връзка с правата на човека в нейните операции. 
Това е от изключително значение, ако банката ще предлага 
надеждна подкрепа11.

3.2.3 Разпоредбите, които позволяват на европейците да 
оспорват закони, които са в съответствие с ЦУР, вредят на нашия 
авторитет:
-	 достойната работа включва заплата, осигуряваща 
жизнения минимум; поставянето на това под въпрос не е в 
съответствие с подхода за развитие, който трябва да възприемем 
(например делото Veolia срещу Египет);
-	 инвестициите на ЕС следва да бъдат защитени, но ние 
трябва да гарантираме трудовите закони, защитата на околната 
среда и на потребителите.

3.2.4 Нашето партньорство за развитие трябва да подкрепя 
по-силно създаването на местни обществени образователни 
системи — от обучение и възпитание в най-ранна детска 
възраст до следване в университет. Специално внимание следва 
да се отдели на професионалното образование, включително 
стажовете и системите за учене през целия живот. Опитът на 
Европа може да е полезен при развитието на образователните 
системи в Африка.

3.2.5 Разходите за търгуване в Африка често са много високи 
и много държави все още не отговарят на международните 

9  Gebauer, Trojanow, Hilfe? Hilfe! - Wege aus 
der globalen Krise, (Помощ? Помощ! — Пътища за излизане от 
глобалната криза), 2018 г.

10  Вж. бележка под линия 8.

11  Резолюция на ЕП от 17 януари 2019 г. 
2018/2151(INI); работен документ на службите на Комисията — 
SWD(2019) 333 final.
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стандарти за качество, безопасност и околна среда. Следва да 
бъде изградена инфраструктура за гарантиране на качеството 
в подкрепа на африканските стоки, така че да отговарят на 
стандартите на целевите пазари и в Африка. По-специално 
подкрепата за африканските държави следва да се ориентира 
към екологичните, здравните и трудовите условия и структури 
за защита.

3.2.6 Европейските системи на социалната държава се 
развиваха успешно на основата на принципа за солидарност 
и тъй като устоите им се крепят от фундаментални ценности, 
споделяни от всички големи политически движения. Системите 
за социална сигурност, кооперативните модели и обществените 
услуги позволиха на хората да натрупат богатство и насочиха 
пазарните сили не само към намаляване на бедността и 
стимулиране на икономическия растеж, но и към насърчаване 
на форми на демокрацията на участието.

3.2.7 Това е дори още по-важно, като се имат предвид 
предизвикателствата на кризата, породена с COVID-19, която 
ще засегне извънредно тежко Африка. По данни на ООН 24 % 
от глобалните заболявания се падат на Африка, като особено 
голям проблем представлява маларията, но само 3  % от 
здравните работници в света се намират там. Добре известно 
е, че държавите, които подготвят здравни работници, понасят 
финансови загуби, когато тези специалисти емигрират в 
индустриализирани държави12.

3.2.8 Само посредством икономическо, екологично и 
социално развитие ще се противодейства на причините за 
принудителна миграция. Трябва да включим универсалните 
права на човека в нашите политики, за да способстваме за такъв 
вид общества в Африка, каквито много африкански емигранти 
търсят в ЕС поради липсата на перспективи в родната страна.

3.2.9 Обръщането на миграционните тенденции е въпрос от 
критично важно значение, например ЕИСК би искал да изтъкне 
докладите13 за изтичане на мозъци от Тунис, когато политиците 
трябва да се справят с факта, че около една трета от експертите в 
областта на ИТ, обучени с помощта на средства от ЕС, емигрират, 
за да работят в ЕС.

3.3 Аспекти, свързани с устойчивостта

3.3.1 Африканската икономика отбеляза силен ръст през 
последното десетилетие и условията за живот се подобриха 
забележимо, но равнищата на бедност се запазиха трайно 
високи. Със своята ограничена икономическа диверсификация, 

12  Kingsley Ighobor в Africa Renewal, декември 
2016 г. — март 2017 г., Diagnosing Africa’s medical brain drain 
(Поставяне на диагноза на изтичането на мозъци сред лекарите 
от Африка). 

13  Устен доклад от Kais Sellami, изпълнителен 
директор на Discovery Informatique, изнесен на конференцията 
Euromed в Барселона през октомври 2019 г.

трайни неравенства, висока безработица и влошено състояние 
на околната среда континентът все още се нуждае от напредък 
по пътя към устойчиво развитие, чрез което може да се постигне 
достоен живот за всеки.

3.3.2 Очаква се търсенето на енергия в Африка да 
се удвои до 2050  г. Тези нараснали нужди следва да се 
задоволяват посредством по-широко използване на енергия 
от възобновяеми източници. Осъществяването на енергийния 
преход от изкопаеми горива към възобновяеми източници на 
енергия е от съществено значение за смекчаване на последиците 
от изменението на климата. Африканските държави могат да 
играят водеща роля в преобразуването на слънчевата енергия 
в електроенергия чрез използването на фотоволтаични 
технологии. Наред с осигуряването на електроенергия за 
местно потребление големите фотоволтаични паркове могат 
да доведат до производството и на горива на основата на 
електроенергия (e-fuels)14. Местното население следва да може 
да има дял от ползите. Метанолът и другите синтетични горива, 
изглежда, са възможна алтернатива на изкопаемите горива за 
въздухоплаването, но биха могли да удължат и използването на 
двигатели с вътрешно горене при пътните превозни средства.

4. Политически препоръки

4.1 Общи аспекти

4.1.1 Справедливите и равнопоставени отношения за 
развитие с африканските страни би трябвало да насърчават 
достойния труд и да подкрепят обществените услуги. 
По-конкретно търговската политика трябва да гарантира, че 
универсалните права на човека, околната среда и правото на 
достоен живот се зачитат в пълна степен. Тя трябва да отчита 
и нуждите на по-слабо развитите държави. Изключителна 
възможност за това би било подписването на споразумение 
за периода след изтичане на Споразумението от Котону само 
ако с него се създават качествени работни места, поощрява 
се устойчивият растеж и се гарантира приобщаването на 
организираното гражданско общество. Известни експерти по 
въпросите на политиката за развитие твърдят, че демократичният 
регионализъм следва да бъде водещ в политиката на ЕС за 
развитие с особено значение за Африка и обществата на 
континента поради местните специални условия15.

4.1.2 Съвременните, прогресивни партньорства следва да 
отразяват необходимостта от нова форма на сътрудничество 
между индустриализираните и развиващите се държави. 
По-специално установяването на такива партньорства за 

14  COM (2018) 773 — „Чиста планета за всички: 
Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, 
модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на 
климата икономика“.

15  Като Werner Raza, директор на Австрийската 
фондация за изследвания по въпросите на развитието, на 
конференцията: За добър живот за всички е необходима 
глобализация от различен вид, март 2020 г., Виена. 
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реформи ще изисква по-добра обща среда за дейностите на 
частния сектор и създаването на повече качествени работни 
места с адекватен доход, който да позволява на младото 
население на Африка да води достоен живот. Това е от 
съществено значение, за да се ограничи желанието на младите 
хора да емигрират от африканския континент за по-добро 
бъдеще16. В това отношение ЕИСК отбелязва своите контакти и 
подкрепа за демократизацията на Тунис. В споразумението за 
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, по което 
се водят преговори към момента, трябва да се обмисли как да 
се запази постигнатото, като се гарантира, че икономиката на 
Тунис ще бъде в състояние да даде на своя народ възможности 
и перспективи.

4.1.3 За да бъдат засилени и подкрепени необходимите 
реформи в Африка, може да се създаде мозъчен тръст с акцент 
върху участието на гражданското общество, обсъждането на 
икономически и структурни реформи и ЦУР. Той би могъл да 
поощрява развитието на знания и умения в Африка и да улеснява 
обмена между гражданското общество в Африка и Европа.

4.2 Икономическо развитие

4.2.1 Що се отнася до Европейския зелен пакт, двигатели 
на икономическото развитие следва да бъдат иновациите 
и социално-екологичната трансформация. Акцентът трябва 
да бъде поставен върху справедливото разпределение на 
богатството и създаването на структури на социалната държава. 
Сред приоритетите следва да бъдат не само търговията и 
инвестициите, но и международното сътрудничество в други 
области, например данъчна политика, миграция, развитие, 
околна среда, образование, условия на труд и живот и 
здравеопазване (особено след COVID-19). Участието на 
организираното гражданско общество ще бъде решаващо в 
това отношение.

4.2.2 Необходими са дългосрочни инвестиции във 
вътрешноафриканска инфраструктура (в  противовес на 
инфраструктурата, която улеснява износа извън континента), 
която да благоприятства регионалните вериги за създаване 
на стойност и изграждането на устойчива местна икономика. 
Това икономически целесъобразно, устойчиво от екологична 
гледна точка и създава производствен капацитет, включително 
местни качествени работни места. В Африка все още присъства 
в значителна степен моделът, основан на износ извън 
континента, тъй като суровините са от стратегическа важност 
за големите икономики (включително ЕС и държавите членки). 
Инвестициите на ЕС трябва да следват друг подход, основан на 
наистина равнопоставено партньорство, за да се гарантира, че 
всички печелят и по-специално да се поощрява устойчивото 
развитие в Африка.

16  Проучвания показват, че определен размер 
на минималната заплата намалява миграционния натиск, напр. 
Clemens, Does Development Reduce Migration? (Развитието намалява 
ли миграцията?) (2014 г.). 

4.2.3 Международна финансова корпорация на 
африканската диаспора би могла да координира използването на 
ресурсите на африканската диаспора за приобщаващо развитие 
и инвестиции в социално отговорни стопански начинания 
и схеми17 в Африка. Тя би могла да бъде отлична платформа, 
която да насочва инвестициите, управлявани от африкански 
органи и използвани за африкански потребности, и вариант 
за инвеститорите от ЕС. Инвестициите, които са необходими за 
постигане на ЦУР в Африка, значително надхвърлят оценките за 
годишните спестявания на африканските мигранти. Поради това 
следва да има повече начини за (стопанско) сътрудничество с 
помощта на организациите на диаспората.

4.2.4 Освен да изнасят суровини, които ще бъдат 
обработвани на друго място, африканските държави следва 
да бъдат насърчавани и подпомагани да създават устойчиви 
национални промишлени сектори, така че печалбата от 
обработването на суровините да остава в страната. Приходите 
от добивния сектор следва да се инвестират в инфраструктура 
и социални услуги и по този начин населението действително да 
се възползва от тях.

4.2.5 Укрепването на обществената сигурност с цел 
борба с тероризма трябва да остане приоритет. Сигурността 
на границите и осигуряването на оръжия обаче трябва да 
се разглежда много внимателно. Акцентът трябва да бъде 
поставен върху развитието, вместо средствата за развитие 
да се използват за спиране на принудителната миграция и за 
въоръжаване на силите за сигурност: нарастващото акцентиране 
върху сигурността в политиката за развитие е възможно да 
задълбочава първопричините за миграцията.

4.2.6 ЕИСК призовава да бъдат приети правила на ЕС за 
надлежна проверка във връзка с правата на човека18. Комитетът 
вече е отправял искане към ЕС за задължително извършване 
на надлежна проверка от ЕС в областта на правата на човека, 
по-специално в международните вериги за създаване на 
стойност19. Въз основа на съществуващите мерки и концепции 
на ЕИСК (напр. рейтингова агенция) една задължителна система 
за надлежна проверка би била много полезна за устойчивото 
развитие, особено в Африка, и би допринесла за усилията на ЕС 
за създаване на партньорство за справедливо развитие.

4.2.7 От огромно значение е развитието на МСП и 
сътрудничеството между МСП в Африка и ЕС. В повечето случаи 
мултинационалните дружества могат да управляват рисковете, 
свързани със стопанските начинания в Африка. За да може 
да се използва потенциалът на МСП в едно партньорство за 

17  GK Partners. (2019 г.), Strategic, Business and 
Operational Framework for an African Diaspora Finance Corporation 
(Стратегическа, стопанска и оперативна рамка за финансова 
корпорация на африканската диаспора).

18  ОВ C 47, 11.2.2020 г., стр. 38; REX/517 параграф 
1.5.3.

19  ОВ C 47, 11.2.2020 г., стр. 38; REX/517 и ОВ C 97, 
24.3.2020 г., стр. 9; REX/518.
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справедливо развитие, МСП се нуждаят от надеждни структури 
и институционална подкрепа. По-голямата част от африканските 
работни места се създават от МСП. Финансовите услуги, 
особено от кооперативен характер, ще трябва да се подобрят и 
(където не съществуват) да бъдат развити, за да се отговори на 
потребностите на МСП, напр. кредити, кредити в местна валута 
и управление на риска.

4.2.8 Липсата на квалифициран персонал е основна 
пречка пред дружествата в африканските държави. Ето защо 
насърчаването на професионалното обучение е въпрос от най-
висок приоритет.

4.2.9 „Тъй като въпросите на данъчното облагане са 
свързани с целите за устойчиво развитие, предприятията би 
трябвало да плащат данъци там, където възникват печалби 
чрез създаването на добавена стойност (напр. производство, 
добив на суровини и др.)“20. Този принцип е от фундаментално 
значение за едно партньорство за справедливо развитие. ЕИСК 
настоя и за оценки на въздействието на двустранните спогодби 
за избягване на двойното данъчно облагане, които да бъде 
извършени от ЕС, ако е налице риск от възпрепятстване на 
политиките на ЕС за развитие21.

Наред с частните инвестиции и данъчните приходи имат важна 
роля за финансирането на устойчивото развитие. Недостигащите 
данъчни приходи в африканските държави съответстват на 
двойния размер на цялото финансиране за развитие, което 
получават всяка година. От съществено значение са мерките 
срещу избягването на данъци, премахването на корупцията 
и кампаниите за повече собствени приходи в африканските 
държави, съчетани с обучението на длъжностните лица 
от данъчните органи, сметните палати и министерствата 
на финансите. Данъчните убежища, независимо дали са в 
африканските държави, или в ЕС, спъват устойчивото развитие.

4.2.10 Необходима е инфраструктура, която да помага на 
дружествата да намират финансиране и механизми за подкрепа 
и да изгражда контакти на място. Дружествата се нуждаят и от 
консултации в етапите на планиране на проектите.

4.2.11 Селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост в африканските държави следва да получават 
подкрепа, за да се развият процедури за подобряване на 
отглеждането, намаляване на загубите при събиране на 
реколтата, прекратяване на обезлесяването и повишаване на 
стандартите за качество. Освен това в хранително-вкусовата 
промишленост следва да се разработят нови методи за 
маркетинг, съвременно земеделско стопанство и преработване, 
да се насърчава самоорганизирането сред земеделските 
стопани, особено в кооперации, и да се увеличава търговията 
по цялата верига за създаване на стойност.

20  ОВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 29; REX/487 параграф 
1.9.

21  пак там, пар. 1.7.

4.3 Социална политика

4.3.1 Включването на гражданското общество под формата 
на социални партньорства на микро- и секторно равнище 
в институционалната структура на европейските държави 
се оказа благоприятно за ЕС. Организираното гражданско 
общество следва да участва много активно в партньорството 
за справедливо развитие, тъй като това създава устойчиви 
структури за всички дейности на ЕС, особено за стопанската 
сфера. По този начин нашите усилия ще бъдат насочени не само 
към печалбата, но и към устойчивото развитие в Африка, за да 
се създават дългосрочни партньорства, основани на доверие и 
равенство.

4.3.2 Програма „Еразъм+“ следва да бъде разширена, 
за да укрепи сътрудничеството между ЕС и африканските 
държави. Професионалните умения и знания на завършващите 
университет африканци трябва да подкрепят устойчивото 
развитие в техните родни страни. Следва да се предотвратява 
„изтичането на мозъци“ от Африка към ЕС. Образованието е 
важен трамплин за подобряване на условията, по-специално 
за жените и уязвимите групи и нашата подкрепа следва да се 
насочва по подходящ начин.

4.3.3 Предизвикателствата са още по-сериозни в резултат на 
COVID-19. Много здравни системи понастоящем са претоварени. 
Ще се наложи да предоставим още по-голяма подкрепа на 
африканските държави, за да могат да изградят силни здравни 
системи, които са готови да се справят с предизвикателства като 
COVID-19 на биомедицинско и социално-медицинско равнище. 
Слабата икономика, липсата на управление, недостатъчната 
достъпност или липсата на обучен персонал не трябва да 
бъдат пречка за предоставяне на добри здравни грижи. Добре 
изградените социални държави в Европа до голяма степен 
устояха на настоящото предизвикателство и биха могли да 
служат за пример, по-конкретно за подобряване на системите за 
здравеопазване в Африка.

4.3.4 Трябва да се осигури участието на организациите на 
африканската диаспора в ЕС, когато се създава равнопоставено 
партньорство между ЕС и африканските държави. Те могат 
да предложат финансиране и ноу-хау и могат да установят 
ясно, че подходът, основан на зачитане на универсалните 
права на човека, ще укрепи африканските структури, които 
са необходими за стабилна стопанска дейност, социален 
ангажимент и здравословна околна среда. Те са запознати с 
прилагането на универсалните права на човека в ЕС, с начина на 
работа на правната уредба в ЕС и биха могли да служат като мост 
за дейностите на ЕС в своите родни страни.

4.4 Устойчиво развитие

4.4.1 Устойчиво развитие може да се постигне само 
ако неговият източник и двигател е вътре в самата държава. 
Собственият капацитет за развитие на Африка трябва да бъде 
подкрепен, така че да започнат реформи, всеки да получава 
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достойни перспективи и частните и публичните инвестиции на 
континента да могат да се изплащат.

4.4.2 Африка се нуждае от нов подход към индустриалната 
политика, който е организиран по сектори и се координира 
международно, за да се създадат по-големи пазари и по-силни 
стимули за устойчиви промишлени отрасли, особено такива, 
които не зависят от изкопаеми горива22.

4.4.3 При производството на горива на основата на 
електроенергия с използването на фотоволтаични технологии 
важно значение има местоположението от гледна точка на 
икономическата ефективност23, като зоната на „слънчевия пояс“ 
на екватора изглежда оптимален вариант24. Този сектор може 
да има благоприятно въздействие и върху икономическото 
развитие на африканските държави, като евентуално им позволи 
да участват в международни енергийни проекти. Помощи за 
развитие в този сектор биха могли да се отразят положително не 
само върху държавата получател, но и върху потребителите на 
енергия в развитите държави25.

4.4.4 ЦУР предлагат основани на универсалните права 
на човека отношения между ЕС и неговите африкански 
партньори, които работят съвместно в духа на Зеления пакт, за 
да спасят планетата и да създадат условия за достоен живот за 
всеки. С институционализираното участие на организираното 
гражданско общество лесно можем да се подлагаме на 
самооценка и да избягваме грешките от миналото с прилагане 
на нови методи.

4.4.5 Всички заинтересовани страни, включително 
социалните партньори и други ОГО, трябва да се застъпват за 
проекти, стопански дейности и политики, които създават подход 
за изграждане на нова социално-екологична пазарна икономика. 
Наред с икономическите аспекти трябва да бъдат разгледани 
по-сериозно фундаментални социално и биофизични проблеми 
(като изменението на климата). Ето защо в допълнение 
на показателите единствено от икономическо естество в 
едно партньорство за справедливо развитие във връзка с 
устойчивото развитие26 трябва да бъдат вземани предвид и 
показатели, отчитащи всички аспекти на благополучие за всеки.

22  Victor, Geels, Sharpe, Accelerating the Transitions 
(Ускоряване на преходите), 2019 г. 

23  Janina Scheelhaase et al., Transportation Research 
Procedia 43 (2019 г.), стр. 21—30.

24  Prognos (2018 г.), Importance of liquid energy 
sources for the energy transition (Значение на течните енергийни 
източници за енергийния преход).

25  Radermacher F.-J. (2019 г.), Die internationale 
Energie- und Klimakrise überwinden (Преодоляване на 
международната криза в областта на енергетиката и климата).

26  Stiglitz, Joseph; Sen, Amartya; Fitoussi, Jean, 
Доклад на Комисията за измерване на икономическите резултати 
и социалния напредък (2009 г.).

4.4.6 Много инвестиции в селското стопанство са с неясно 
въздействие върху общностите. Има редица съобщения за 
нарушения на правата на човека и за инвеститори, които 
не изпълняват договорени задължения за изграждане на 
инфраструктура или създаване на работни места в местни 
общности, включително европейски инвеститори. ЕИСК 
се обявява категорично против „заграбването на земя“ в 
Африка. Оценките на въздействието, извършени с участието 
на организираното гражданско общество, трябва да бъдат 
по-строги и да имат последици за инвеститорите, които не 
спазват универсалните права на човека и ЦУР. Възможен 
вариант е да се подкрепи създаването на поземлени регистри 
и да се организират живеещите на място земеделски стопани 
да създават кооперативни предприятия, които са по-силни на 
международните пазари. Това ще помогне на ЕС и Африка да 
изпълнят общите си цели, тъй като по този начин се създават 
структури, които позволяват да има еднакви условия на 
конкуренция с африканските партньори, и се укрепва тяхната 
позиция спрямо други големи икономически субекти.

4.5 Сътрудничеството и укрепването на гражданското 
общество в африканските държави, основани на 
универсалните права на човека и ЦУР — успешен път на ЕС 
към партньорство за справедливо развитие

4.5.1 Възприемането на подход, основан на универсалните 
права на човека, развитието на структури за демократично 
управление, подобряването на икономическото и финансовото 
управление посредством прозрачно управление на публичните 
финанси и създаването на надеждна система за борба с 
корупцията, основана на независима съдебна власт: всичко 
това допринася за създаването на силни, уверени и стабилни 
партньори в стопанската област и развитието. Участието на 
организираното гражданско общество би могло в крайна сметка 
да гарантира, че всички тези мерки се осъществяват.

4.5.2 Обещанията на ЕС трябва да дават осезаеми резултати. 
Само като зачитаме универсалните права на човека и постигаме 
ЦУР ще можем да се освободим от зависимостите и да станем 
партньори за справедливо развитие.

Брюксел

Luca Jahier,
председател на Европейския икономически и социален комитет
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