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част от вашето оборудване. Използвайте ги съвместно с маслото за тежко натоварени двигатели Shell 

Rimula R6 LME. Благодарение на тази оптимизирана формула вие получавате безотказното действие, 

от което се нуждаете, за да развивате бизнеса си.
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4 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Индустриален 3D печат в действие
Присъединете се към Sofia Industrial 3D Printing Forum на 27 март

Индустриален 3D печат в действие с практически казуси 
и демонстрации ще се проведе на 27 март в рамките на 
утвърденото международно изложение за индустриални 
технологии в България - Machtech&Innotech Expo 2018.
Sofia Industrial 3D Printing Forum ще разшири представите 
на специалистите за ползите от използването на 3D 
печата (адитивното производство) като революционна 
технология, която дава старт на иновативни проекти и 
създава нови бизнес модели. 
Прилагането на тази уникална технология води до 
минимизиране на времето и материалните отпадъци. 
Друга полза е подобряването на рентабилността на 
производството, постигането на конкретни решения и 
реализацията им в бързо проследяване от концепцията 
до завършването. Това е предимствоза всеки развит и 
стартиращ бизнес в ерата на иновациите.
Форумът цели бизнесът да се възползва максимално от 
прилагането на адитивното (добавъчното) производство 
за индустриални цели. Семинарът за 3D печат ще разсее 
предразсъдъците, че това е сложен процес и работи 
трудно. Най-ценното ще бъде обмяната на практически 
опит чрез реални казуси и демонстрации, показване на 
техники за бързо създаване на прототипи, 3D сканиране 
и 3D печат за промишлени цели.
Ключовите теми са: „Инспекция и обратно инженерство 
с мобилни 3D скенери CREAFORM" , „Принтирай 
функционално. Дигитално ускоряване на добавъчното 
производство“. „Директен 3D печат в метал: Последно 
поколение технологии и приложения за производство 
на метални части“, ще бъде също сред акцентите на 
форума. Участниците ще обсъдят реалните приложения в 
индустрията и как адитивното производство се превръща 
в част от процеса по развитие на нови продукти. Темата 
„3D печат- какво следва“ ще надникне отвъд представите. 
Събитието се организира от Интер Експо Център в 
партньорство с лидерите на технологиите на българския 

пазар, сред които SolidFill, SpaceCad, TechnoLogica, B2N, 
Dessault SystemsREICHLE& De-Massari Bulgaria Production, 
Stratasys.
Machtech&Innotech Expo 2018 ще се проведе от 26 до 29 
март в Интер Експо Център.



Металообработване • Индустрия на поддоставките • Нови технологии

 5 – 8 февруари 2019, Лайпцигски панаир
Германо-Българска индустриално-търговска камара, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg

www.messe-intec.com www.subcontractingfair.com

Специализирано индустриално изложение
за инструментално

и специално машиностроене

Международно специализирано
изложение за поддоставчици на части,

компоненти, модули и технологии

175x130_IUZ_mM_bulg.indd   1 20.03.18   09:49

Безгранични възможности 

  В ЦЕНТЪРА НА ВАШАТА ВСЕЛЕНА!
Безкрайно уникално. Цяла галактика от разнообразие за Вашия успех, написан на звездите.

Всички най-нови разработки на 
живо  заедно с цялото оборуд-
ване и продуктови линии за 
бизнеса на майсторите-пекари

Всички световни  
преживявания като  
Световното състезание  
за хлебари и сладкари  
и iba.OKTOBERFEST

Всички звезди на панаира  
за нетуъркинг контакти  
на топ ниво

Всички иновации от суровини и 
технологии до готовия продукт

ВОДЕЩОТО СВЕТОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА  
ПЕКАРСТВО, СЛАДКАРСТВО И СНАКСОВЕ

Мюнхен
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6 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Австрия се представя с колективно 
участие на международното изложение 
MachTech&InnoTech Expo в София
Форумът събира представителите на сектора от 26 до 29 март в Интер Експо Център-София

Сред австрийските компании, които ще вземат участие 
в MachTech&InnoTech Expo 2018, са AUWA Umwelttechnik 
& Recycling Handels GmbH, DMH Dichtungs- und 
Maschinenhandel GmbH, HellermannTyton GmbH, InterTech 
Handels GmbH, Merlin Technology GmbH и Wittmann 
Battenfeld GmbH. Колективният щанд е организиран от 
Търговския отдел на Австрийско посолство в София.
Австрийските компании ще представят многообразие от 
продукти, сред които са: балираща техника и техника за 
раздробяване, уплътнителна техника, кабелни решения, 
задвижваща техника, мехатроника, кранова & подемно-
транспортна техника, инженеринг, машини за леене 
под налягане на пластмасови детайли и инсталации за 
овлажняване на въздуха. 
През тази година международното изложение 
MachTech&InnoTech Expo увеличава своите мащаби. Освен 
от България и Австрия, участие във форума ще вземат 
компании от Румъния, Унгария, Полша, Турция, Швеция и 

Китай.

Двустранни бизнес срещи откриват нови възможности за 
участниците

Всички участници в изложението MachTech&InnoTech Expo 
и през тази година ще могат да се включат в двустранните 
B2B MatchMaking срещи, откриващи нови хоризонти 
за развитие на бизнеса. Те ще се проведат на 28 март. 
Участието е безплатно, като е необходима регистрация на 
imm-industry-4-2018.b2match.io до 20 март. След преглед 
на подадените заявки всеки одобрен участник ще получи 
персонален график за срещи в рамките на събитието.

Паралелно с MachTech&InnoTech Expo 2018 ще се 
проведе и единственото изложение в България, 
посветено на управлението на хидросектора – ВОДА 
София. Допълнителна информация и всички новини за 
изложението MachTech&InnoTech 2018 ще откриете в 
сайта machtech.bg.



е да погледна напред.
време

За важните решения.

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

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg

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

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

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

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

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

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

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

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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8 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

 iba 2018 – световното изложение за 
пекарство, сладкарство и снаксове
15 – 20 септември 2018 г.

Изложението е за всички, които се занимават с пекарство, 
сладкарство и снаксове независимо дали е в сферата 
на индустрията или занаятчийството, търговията или 
услугите. 

Участвайте в iba 2018, за да добиете представа за най-
новите тенденции и да подготвите правилно Вашите 
инвестиционни решения! 

На изложението през 2015 година, участие взеха 1 309 
изложители (66% от тях чуждестранни и 34% местни) 
от 57 държави, които представиха продукцията си пред 
77 814 посетители. 66% от посетителите бяха чужденци, 
идващи от 167 държави. 

Продуктовото портфолио:
• Производствена техника - Подготовка на суровините; 

Подготовка  и  транспорт на  тесто; Пещи и  
производствени линии; Охладителна  и климатична 
техника; Лабораторни и измервателни уреди; 
Оборудване на предприятия

• Суровини - Брашна и  пълнители; Смеси и 
субпродукти;   Дълбокозамразени теста и продукти; 

Заливки и декорация;   Аромати и подправки; 
Сладолед; Полуфабрикати; 

• Снакс

• Кафе

• Оборудване за търговски обекти - Машини за 
рязане и опаковане; Транспорт; Сметана и сладолед; 
Снаксове и бърза закуска; Пици и паста; Сладкарски 
изделия; Кафе машини

• Опаковки - Опаковъчна техника и материал

• Логистика

• Почистване и хигиена 

• Компютърна техника - Браншов софтуер; Касови и 
контролни  системи

• 

Контакт:
Кремена Вълчева

Мюнхенски панаир България

тел.:  02/ 816 3027

kremena.valcheva@ahk.bg
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10 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

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

Всеки бизнес, община, селско стопанство, дом се нуждае 
от решения за автономно производство и спестяване 
на енергия, превръщането на отпадъците в ресурс, за 
сигурна и комфортна градска среда: сгради, транспорт, 
инфраструктура. Вече 14 години този форум успешно 
представя пазарно достъпни технологии, възможности за 
стартиране на нови делови партньорства и за инвестиции 
в качествено оборудване.

Основни акценти в изложенията:
• Биоенергия: котли, пелетни камини и бойлери на 
биомаса, биогорива, машини за компостиране, линии за 
производство на пелети, биогаз инсталации

• Термопомпи, подово и инфрачервено отопление, 
климатични системи за отопление и охлаждане, 
когенерация

• Енергия от отпадъци

• Производство на соларна енергия за собствено 
потребление, съхранение на енергия

• Система за енергиен мениджмънт

• Нискоенергийни сгради

• Финансиране по европейски проекти, консултиране

• Електрически превозни средства

• Търговия на електроенергия 

• Оборудване за рециклиране и третиране на различни 
видове отпадъци

• Услуги за устойчиво управление на отпадъци, добри 

практики и модели за публично-частно партньорство

• Системи за разделно събиране на отпадъци

• M2M, интернет на нещата (IoT), системи за управление и 
контрол на сградите, енергоспестяващо LED осветление

• Телематика - транспорт, публична администрация, 
противопожарна защита

• Сателитна навигация, локализационни услуги и др.

За първи път
Посетителите имат възможност да улеснят своя контакт с 
участниците, като се регистрират на viaexpo.com/bg/login 
и предварително си уредят среща с тях чрез Виртуалната 
изложба.

Теми с практическа насоченост в конференциите - 
безплатно участие чрез онлайн регистрация до 22 
март

• Криогенно съхранение на енергия, Геотермални 
и соларни умения, Професионално обучение за 
електротехници в областта на интелигентното измерване 
и автоматизация на дома

• Кръгова икономика – опитът на Холандия и 
възможностите за България, Финансиране на проекти 
-  Програма LIFE

• Партньорство “Дигитален преход”, Подготовката на 
градовете за дигиталната ера, Интернет на нещата и др.

• Примери и ползи от интелигентните IT решения за 
общините

• Литиево-йонна система за съхранение на енергия и др. 

Програми  ЕЕ & ВЕ   Save the Planet и Smart Cities.
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Bosch Rexroth доставя усъвършенствана 
платформа за симулатор на Renault

Bosch Rexroth доставя една от най-усъвършенстваните 
платформи за новия симулатор на Renault за оптимизация 
на автономното шофиране (Renault Optimization 
Autonomous Driving Simulator, ROADS), съобщават от 
Бюро за Развитие Техника, основен търговски и сервизен 
партньор на Bosch Rexroth за България. Това е поредната 
платформа от Rexroth закупена от Renault, като първата е 
била през 2003г. 

Платформата на Rexroth се състои от високоефективен 
хексапод и въртяща се около вертикална ос маса, 
разположени върху изключително стабилна x-y маса. За 
да може машината да поеме полезен товар от 6000 kg и 
същевременно да осигури високи ускорение и скорост, 
са използвани нови технологии и линейни двигатели. 
Могат да бъдат постигнати ускорение до 1 g и скорости до 
9 m/s както в надлъжно, така и в напречно направление. 
Инсталацията на новата платформа ще започне през 
третата четвърт на 2019 г. и ще бъде завършена до края на 
годината.

Готовата платформа ще бъде разположена в купол с 
проектори, в който ще бъде поместен тестов автомобил, 
гарантирайки безопасността на шофьорите и пътниците. 
Платформата се отличава с високо ниво вградени 
мерки за безопасност. За да не може системата да 

премине програмираните й граници, са използвани 
както механични, така и софтуерни ограничаващи 
решения. Сред многото функции за безопасност е и 
технологията на Bosch Rexroth "Safety on Board", с която са 
оборудвани задвижванията, предоставяйки по този начин 
допълнителни мерки за сигурност като гарантирано 
безопасно спиране, например.

"Докато предишните XY системи за движение разчитаха 
на конструкция със зъбна рейка, тук по-високите 
скорости и ускорения се постигат благодарение на 
използваните в новата платформа линейни двигатели от 
Bosch Rexroth. С много ниски нива на шум и вибрации, 
тези двигатели гарантират, че направляващите системи 
могат да контролират платформата по много специфичен 
начин, дори и при придвижване на тежкия полезен товар 
с висока скорост", обясняват от БР Техника.

В допълнение, конструкцията на Rexroth спомага 
за свеждане до минимум на изискванията за 
енергопотребление посредством 4EE технологията на 
компанията, която съхранява и употребява повторно 
енергията, генерирана по време на фазите на намаляване 
на скоростта.



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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Eфективната 
електроерозийна нишка

Компанията е световен лидер, 
специализиран в галванопластиката, 
с присъствие на 4 континента и 
95% експортни продажби в 50 
страни. Успешната стратегия на 
THERMOCOMPACT обединява 
новаторство и подход в изследванията 
и развитието напред в бъдещето, като 
по този начин повече от 20 години 
разширява границите на техническите 
възможности на електроерозийните 
нишки. Инженерите подобряват 
електрическите и механични 
характеристики на продуктите, като 
непрекъснато работят върху нови 
структури на материалите, за да 
подобрят прецизността и скоростта 
на рязане. Постигнати са високи 
резултати, включително множество 
патенти, обхващащи новаторски 
решения и производствени процеси.  
THERMOCOMPACT притежава ноу-хау и 
многогодишен експертен опит, признат 
във високотехнологични сектори като 
аеронавтика, автомобилостроене, 
телекомуникации, медицинска техника, 
обработка на данни, промишлено 
машиностроене и др. Компанията е 
пионер на електроерозийния пазар с 
разработването на първата нишка  с 
покритие през 1973г. 
THERMOCOMPACT предлага на своите 
клиенти голям асортимент от месингови 
електроерозийни нишки до последно 
поколение патентовани нишки с 
покритие. Високотехнологичните 
продукти с покритие от цинк и цинкови 
сплави могат да обработват всички 
видове детайли, независимо от тяхната 
твърдост, сложност и прецизност. 
Електроерозийните нишки се адаптират 
постоянно към индивидуалните 
изисквания на клиентите: точност на 
рязане, високоскоростна обработка, 
фина обработка на повърхността, 
повишаване производителността при 
изработването на режещи инструменти, 
щанци и матрици, високотехнологични 
детайли.
Изборът на най-подходящата 
електроерозийна нишка се прави 

според различни критерии:
- Скорост на рязане - специалните нишки 
с покритие се сравняват с обикновена 
месингова нишка при еднакви условия 
на промиване. Покритието увеличава 

не само скоростта на грубото рязане, 
но също и скоростта при някои фини 
преходи.
- Качество на повърхнината - отнася 
се до най-доброто качество на 

Фирма ГАЛИКА вече повече от 5 години успешно предлага на българския пазар специалните 
електроерозийни нишки на френския производител THERMOCOMPACT. 

 
 
 
 

ИЗБЕРЕТЕ  
СВОЯТА НИШКА 

 
 
 
 
 

ОТНОСНО ПРЕЦИЗНОСТТА 
 
 

Прецизността на детайла е резултат от: 
 

МАШИНАТА 
ДЕТАЙЛА 
ТЕХНОЛОГИЯТА 
НИШКАТА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

 
 

Нашата нишка с покритие, в комбинация с настройки на машината със специално разработена технология, ще ви оси- 
гурят най-добрата прецизност: 

 
РЕШЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МАШИНИ 

 

 
ВАШИТЕ НУЖДИ               НИШКА                 CUT2000 

 

 
CUT200 

 

 
CUT20   or 

certified 
processes 
which are  

still  in 
operatio

n 

 
  

 
СТР. 

           
МНОГО 
ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO XCC®
          

14 

THERMO TEX®
          

16 

THERMO SWX®
          

18 

   

ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO SE®
 *         

 
22 

THERMO SWD®
 

Предлагат се за сертифицирани процеси, които все още са в експлоатация 

 
24 

THERMO SWW®
 

 
26 

THERMO D®
 

 
28 

  

СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO SD®
          

32 

THERMO SD2®
          

34 

THERMO JP®
 **         

 
36 

THERMO JP2®
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38 
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ПРЕЦИЗНОСТ 
И СКОРОСТ 

THERMO SA®
          

42 

THERMO SA 500®
          

44 
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44 

THERMO SWA®
         

 
46 

THERMO SWS®
          

48 

THERMO A®
          

50 
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THERMO BRASS 
1000®

 

    
    

 
52 
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Повечето съвременни електроерозийни машини използ- 
ват термична система, за да подготвят нишката преди 

вдяването. Те сами изправят нишката. Тази операция на 

машината дава възможност нишката да бъде достатъч- 
но права за вдяването. По този начин те могат автома- 
тично да вдянат извити нишки, като например мек ме- 
синг (500N/мм2 и 400N/мм2). Някои машини все пак из- 
искват нишката да бъде права или достатъчно гъвкава, 
за да се задържи в струята за вдяване.  
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нишката е права 
 

нишката не е толкова права, но е достатъчно 

гъвкава, за да се вдене автоматично на повече- 
то системи, при положение че водната струя е 

достатъчно силна 
 

нишката трябва да се изправи термично от ма- 

шината или да се вдене ръчно 
 

междинна степен между A и B 

 
* THERMO SE®

 е бързорезна нишка. За да се полу- 
чи най-добрата й производителност, някои параметри 
могат да се засилят. 

 
** THERMO JP®

 и THERMO JP2®
 са разрабо- 

тени, за да бъдат подходящи за японските машини с 
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НОУ-ХАУ И 
МНОГОГОДИШЕН 
ЕКСПЕРТЕН ОПИТ 

 
Електроерозийните нишки на 
THERMOCOMPACT са резул- 
тат от силно желание, умения и 
ноу-хау, придобити в галвано- 
техниката в продължение на 
няколко десетилетия, от съз- 
даването на компанията през 
1913 г. 

 
Нашите успехи се основават на 

фундаменталните ни ценности: 
 

 
ЕКСПЕРТНОСТ 
ПОСТИЖЕНИЯ 
НОВАТОРСТВО 

 
 

Експерти в нашия производ- 
ствен процес, ние проектираме 
и работим на производствени 
линии от световна класа. 

 
 
 
 
 
 
Ангажирани с доброволен начин за сертифициране 

за КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ и ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ние осигуряваме ефективен 

контрол на качеството на всеки етап от произ- 
водството на нишките за електроерозийна обра- 
ботка. 
 
Нашите технологии и методи са: 
 

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО ISO 9001 
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО ISO 14001 
ISO TS 16949 (АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ) 
EN 9100 (АЕРОНАВТИКА) 
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обработената повърхност, което може 
да се постигне с една нишка и до най-
добрата точност на позициониране по 
време на електрическото намиране на 
ръба.
- Обща ефективност на съоръжението 
/О.Е.С./ - отнася се до подобряване 
производителността на процеса, 
сравнено с необходимото време за 
поддръжка на машината. Поддръжката 
свързана с използваната нишка 
включва: смяна на наличните 
захранващи устройства, почистване 
на нишководачите и повторно 
подравняване на главите.
- Прецизност на обработвания 
детайл - прецизността е резултат от 
възможностите на  машината, материала 
на заготовката, технологията, типа на 
нишката и температурата. Нишката с 
покритие, в комбинация с настройки на 
машината със специално разработена 
технология, осигуряват най-добра 
прецизност.
- Вдяване на нишката – повечето 
съвременни електроерозийни машини 
използват термична система за 
изправяне на нишката, за да подготвят 
нишката преди вдяването. Те сами 
изправят нишката. Така автоматично 
могат да се вдяват извити нишки, като 
например мек месинг (500 N/mm2 и 
400 N/mm2). Някои машини, особено 
по-старите, изискват нишката да бъде 
права или достатъчно гъвкава, за да се 
задържи в струята за вдяване. 
Според това изискване нишките се 
разделят на следните типове: 
- А- нишката е права; 
- В- нишката не е толкова права, но 
е достатъчно гъвкава, за да се вдене 
автоматично на повечето системи, 
където има достатъчно силна водна 
струя; 
- С- нишката трябва да се изправи 
термично от машината или да се вдене 

ръчно:
- А-В – междинна степен между А и В.

Популярният до сега скептицизъм, 
наложил се на българския пазар е, 
че специалните ерозийни нишки с 
покритие работят добре само на нови, 
модерни машини.
Многобройните тестове, проведени при 
наши дългогодишни клиенти показват, 
че ефективността на специалните 
нишки на THERMOCOMPACT е очевидна 
и при машини от по-старо поколение. 
Такива тестове се състояха и в ТИХЕРТ 
АД – гр. Шумен.
Фирмата произвежда инструментална 
екипировка и нестандартно оборудване 
(щанци, шприцформи и др.) на нишкови 
електроерозийни машини AGIECUT 
200D+SF и AGIE DEM 315. 
При направените проби са сравнени 
резултатите от обработка на детайли с 
висока твърдост и сложна геометрична 

форма с обикновенна месингова нишка 
и специална нишка с покритие. 

При използването на специална 
нишка е постигната 30-40% по-висока 
скорост на рязане, без да се променят 
режимите. Също така, са получени по-
добри резултати в геометрията при 
едно главно рязане, без да се появи 
седлообразност и бъчвообразност по 
височината на детайлите. 

При промяна режимите на рязане, 
е постигната средна икономия при 
разхода на ерозийна нишка от около 
30%, без това да се отразява на 
качеството на детайлите.

Всичко това потвърждава финансовите 
и технологични преимущества на 
специалните нишки с покритие спрямо 
обикновените стандартни месингови 
нишки.

Подробна информация за три от най-
популярните ни продукти може да 
намерите на следващите страници.

За индивидуална консултация с 
инженер - специалист и организиране 
на безплатни практически тестове, 
фирма ГАЛИКА е на разположение на 
своите клиенти по всяко време.

ГАЛИКА – клон АД

Тел.: 02 981 09 76, Факс: 02 980 53 17 

E-mail: office@galika.bg 

www.galika.bg

Сравнителни резултати при използване на стандартни месингови и 
специални нишки на THERMOCOMPACT
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  Стандартна електроерозийна 
месингова нишка Thermo SA Thermo SD Thermo SE

Време за обработка  / % 5 h 34 4 h 33 -18% 4 h 28 -20% 4 h 07 -26%
Скорост на грубо рязане mm2 / mm 76 92 21% 93 22% 101 33%

Количество изразходвана нишка в грамове 1.337 1.100 -18% 1.082 -19% 1.017 -24%
Количество изгубена във филтъра нишка в грамове 53 57 8% 41 -23% 31 -42%

Брой срезове 4 4 4 4

Най-доброто качество на повърхнина, постигнато с 
този тип нишка 0,30 μm 0,05 μm 0,2 μm 0,4 μm 

Допълнително произведени бройки детайли годишно _ 339 374 535
Цена на 1 детайл /разходи за обработка, цена на 

нишката.../ _ -10% -16% -22%

 Детайлът е обработен на машина : Agie Evolution със стандартна технология за месингова нишка 
 Обработван материал  : Стомана Z160CDV12 /Високоскоростна стомана/ 
 Височина на детайла : 60 mm 
 Дължина на рязане : 187 mm 
 Thermo SA : Осигурява много добро качество на повърхнината и висока скорост на рязане. 
 Thermo SD : Понижава производствените разходи и осигурява добро качество на повърхнината. 
 Thermo SE : Постига много висока скорост на рязане. 

* Високоскоростна обработка
*  Ниска консумация на 

нишка
*  По-малко замърсяване на 

филтрите
*  Увеличена продуктивност 

на машината

Тестови детайл, 
използван за получаване 

на сравнителните 
резултати:
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Стратифицирана нишка 
 
 
 
 
 
 
 

СЪРЦЕВИНА ОТ ЕДНОФАЗЕН  МЕСИНГ, 
ПОКРИТИЕ ОТ ТРИФАЗЕН  CU5ZN8 

 
 
 

Специално покритие 
 

CuZn 63/37 

 

THERMO SD®  увеличава скоростта 

и производителността,  дори с месингова 

технология,  благодарение на уникалното 

си покритие.
 

 

THERMO SD® е разработена за машините на 

GFMS AgieCharmilles. Нейната универсална упо- 
треба е адаптирана също и за японските машини. 

В сравнение със стандартната месингова нишка: 

 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

 THERMO SD® увеличава производството 

на детайли с до 20% в сравнение със стан- 
дартната месингова нишка. 

 Тя намалява разходите за обработка при произ- 
водството на детайли, които изискват висока 

точност и добро фино качество на повърхност- 
та. 

THERMO SD® се използва широко за стандар- 
тни приложения в сферата на матриците, инстру- 
ментите и общата механика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сърцевина Месинг 63/37 

Покритие γ Cu5Zn8 

Якост на опън 450N/мм2
 900N/мм2 

Лин. деформация 12% 2% 

Проводимост 23% IACS 20% IACS 
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THERMO SD® 

THERMO SD2® 

THERMO JP® 

THERMO JP2®
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УНИВЕРСАЛНА УПОТРЕБА, ЗА ПРИЛО- 
ЖЕНИЯ, КОИТО ИЗИСКВАТ ПРЕЦИЗНОСТ 
НА РЯЗАНЕ С ДОБРА ФИНА ОБРАБОТКА 
НА ПОВЪРХНОСТТА 

 
 
 
 
 
 
 
 

SD 
Месинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОСТ 

О.Е.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЧЕСТВО 

 
 
СВЪРЗАНИ ПАТЕНТИ 
 
(SD 900 И SD 500) 
US 5 945 010 
EP 1 009 574 
CA 2 302 202 
US 8 338 735 
CN ZL 2008  1 000922.7 
TW i 350780 
CN 101 234 442 
JP 5 627 841 
KR 10-0981035 
EP 1 949 995

 
 
 
 
 
 
 
НАЛИЧНОСТ СПОРЕД МАКАРА, ВИД И ДИАМЕТЪР 

 
THERMO SD                     K100 T125 T160 T200 K250 K355 JP5 JP10 JP15 

0,20 мм 
0.008’’ 

 
SD 

 
        

0,25 мм 
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Стратифицирана нишка 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСИНГОВА СЪРЦЕВИНА, 
CUZN ПОКРИТИЕ 

 
 
 

CuZn 
 

CuZn 80/20 
 
 
 
 
 
 

THERMO SE® е подходяща за всички видове 

машини за нишкова електроерозийна обработка 

(GFMS AgieCharmilles, Makino и всички японски 

машини). 

Силно се препоръчва за всички стандартни приложе- 
ния, които изискват скорост и точност, особено при 

неблагоприятни условия на промиване. 

THERMO SE® е икономична алтернатива на 

използването на THERMO SWD®, с изключи- 
телна ефективност. 

 
 

THERMO SE®
  предлага скорост на 

обработка до 30% по-висока от стандарт- 

ната месингова нишка. Повърхността на 

нишката е изключително чиста, което на- 

малява поддръжката на машината. Иконо- 
мично действие с гарантирана произво- 

дителност. 

 
 
 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сърцевина Месинг 80/20 

Покритие CuZn β и Cu5Zn8γ

Якост на опън 750N/мм2 

Линейна деформация 2% 

Проводимост 28% IACS 
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ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, 
ОСОБЕНО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРИ  
ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ ДЕТАЙЛИ 
(ВИСОЧИНА > 100 MM) И ЗА 
СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО 

 
 
 
 
 
 
 

SE 
Месинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОСТ 

О.Е.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЧЕСТВО 

 
 
СВЪРЗАНИ ПАТЕНТИ 
 
EP 1 009 574 
CA 2 302 202 
US 5 945 010 
EP 1 846 189 
TW i391197 
CN ZL2006 80004564,6 
US 8 378 247 
IN 262 000 
JP 5 069 134
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Стратифицирана нишка 
 
 
 
 
 
 
 

СЪРЦЕВИНА ОТ ЕДНОФАЗЕН  МЕСИНГ, 
ПАТЕНТОВАНО -ФАЗНО ПОКРИТИЕ 

 
 
 

Специално покритие 
 

CuZn 63/37 

 
Максимална стабилност и точност, 
отлично качество на повърхността. 

Специализирана технология за 

машини GFMS Cut 2000  и Cut 3000.

THERMO SA® е с подбрано покритие за отлична 

прецизност и отлично качество на повърхността.  

Силно се препоръчва за най-новото поколение 

електроерозийни машини от GFMS AgieCharmilles. 

THERMO SA® има специално покритие, което 

позволява висока скорост на обработка и много 

чиста фина обработка по дължина на отрязаните 

повърхности (Ra = 0,05 µм в карбид). 

В комбинация с мощен генератор, THERMO 
SA® може да намали цената на обработените 

детайли с до 20%. 

Особено подходяща за изключително фино, прециз- 
но рязане и за стоманени или карбидни режещи пло- 
чи. 

 
 
 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сърцевина Месинг 63/37 

Покритие γ Cu5Zn8 

Якост на опън 900 N/мм2 

Линейна деформация 2% 

Проводимост 21% IACS 
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ПАЗАРНИЯТ ЕТАЛОН ЗА КАЧЕСТВЕНА 
ФИНА ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТТА   
И ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 
Месинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОСТ 

О.Е.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЧЕСТВО 

 
 
СВЪРЗАНИ ПАТЕНТИ 
 
EP 1 009 574 
US 5 945 010 
EP 1 949 995 
US 8 338 735 
CN ZL 2008  1 0009227.7 
TW i350780 
CN 101 234 442 
JP 5 627 841 
KR 10-0981035
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THERMO SA 900 / 500 / 400            K100 T125 T160 T200 K250 JP5 JP10 JP15 
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Хармонизирани автоматизирани системи 
с Индустрия 4.0
Нови съоръжения за автоматично съхранение и 
управление на инструменти и автоматизирано-свързани 
решения,  въодушевени като част от  новия стандарт 
Индустрия 4.0 изгряха на хоризонта напоследък, с  една  
цел - да доставят на производството по-добри начини за 
управление и дистрибуция  на отделните  инструменти в 
работното помещение.
Тук е даден един преглед  на някои от възможностите, 
които са впрегнати  в Индустрия 4.0 да максимизират и 
хармонизират ефективността на производството.

Компактно и интелигентно автоматизиране
Големите машини имат своето място, но те никога 
няма да бъдат напълно ефикасно използвани или 
да бъдат интелигентна производствена единица 
със своята собствена автономия. Някои работни 
шкафове, които са малки и компактни по размер, 
но софтуерните им възможности и приложения са 
значими. Те предлагат пълен софтуер и 100% контрол и 
отчетност за всяка индивидуална позиция. Това ги прави 

идеални за модерните производствени цехове, когато 
обработващите процеси и избор на режещи инструменти 
не могат да бъдат компромис.

Мобилност
Това е една от ключовите думи на последното 
деситилетие. Днес ние имаме като даденост, че нашия 
офис, социални дейности и други са в нашия джоб. 
Клиентите очакват даимат възможност да разполагат 
и управляват инструментите „в движение”. Една нова 
генерация ръчно обслужвани съоръжения на база 
Android – всеки един съоръжен с богато меню от доклади 
и данни, представени в удобен, подвижен  формат,  
позволяват на клиента да вижда какво се случва. Тези 
съоръжения могат напълно да заместят старите Windows 
CE подобни, които използваме да изписваме инструменти 
от склада  или инструменталната. Вие трябва да бъдете 
сигурни, че   това, което  бихте очaквали от Android 
базираните приложения  с един ясен интерфейс, ще ви 
дава достатъчната информация, от която се нуждаете, 
точно и лесно да управлявате дейността си.
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Управление на Cloud инструментии данни

Някои фирми вече предлагат Cloud-базирани приложения 
за намиране, избор и монтаж на правилния инструмент 
за работа. Много производители на режщи итструменти 
създават и предлагат собствени цифрови каталози и 
приложения за избор на инструмент. Интегрирайки 
всичко това с планирането на работата има своя 
смисъл. Когато създаваш работа ти искаш да знаеш кое 
е оснoвното – има ли го предпочитания инструмент 
на склад? И мога ли да го запазя, така че да не бъде 
използван същевременно за друга работа? Някои 
автоматизирани Cloud системи предлагат тази важна 
интеграция.

Анализи на данни в реално време
Извличането на нужната информация чрез съвременните 
опции за рапорт, анализиране и изработване, е съществено 
за целевото и ефикасно управление и навигацияна 
огромното количество от данни, които автоматизираната 
система може да генерира. Това включва хиляди артикули, 
стотици хиляди протоколи,  многочислени потребители, 
логистични параметри и много други.
Какво следва
Горните иновации вече ни дават осезаеми предимства, 
запълвайки празнината между миналите и бъдещи 
интелигентни заводи - където, интелигентните изобретения 
и роботи вероятно ще доставят инструменти на точното 
място навреме.

международно 
изложение 
за индустриални 
машини и 
технологии

M A C H T E C H  &
I N N O T E C H  E X P O
2 6 – 2 9  М А Р Т
2 0 1 8

M A C H T E C H  &
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машини и 
технологии
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СпейсКАД ООД представя: 
SIMATIC IT UA DM – 
Завършено MES/MOM 
решение за дискретно 
производство
Siemens предлага SIMATIC IT Unified Architecture for 
Discrete Manufacturing - завършено MES решение 
за управление и автоматизация на производството, 
отговарящо на всички основни изисквания на 
инициативата за дигитални фабрики Индустрия 4.0: 

• Интеграцията с мощният софтуер за управление 
на жизнения цикъл (PLM) позволява развитието и 
оптимизация на нови продукти в изцяло виртуална среда 

• В реалния свят на производството, концепцията за 
напълно интегрираната автоматизация (TIA) гарантира 
ефективността и оперативната съвместимост на всички 
компоненти на производствената автоматизация. 

• За фазата на управление на производството, Siemens 
осигурява цялостно портфолио от решения за 
управление на производствените операции (MES/MES/
MOM), чрез свързване на PLM и автоматизацията, за 
предоставяне на възможност на производителите да 
избират и прилагат стратегии за пълното дигитализиране 
и интегриране на жизнените цикли на техния продукт.
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Подобрена гъвкавост и време за пускане на пазара. 
С използване на Siemens MES/MOM портфолиото, 
производителите са в състояние да моделират, 
проследяват, визуализират, анализират, оптимизират, 
актуализират и хармонизират производствените 
процеси, за да реагират на производствени събития 
в реално време. Интеграцията и автоматизация на 
процедурите за обмен на данни  с PLM и (ERP) осигуряват 
гъвкавостта и мащабируемост, необходими за 
максималното реагиране на изискванията на клиентите и 
пазара. 

Управление на дискретно производство
В производството на високотехнологични продукти 
трябва да се управлява сложността на производствения 
процес, да се подобрява качеството, да се намаляват 
разходите и времето за пускане на нови продукти. 
В изпълнение на тези задачи, SIMATIC IT за Дискетно 
Производство изпълнява следните функции:
• Управление на производствения процес и контрол на 
материалния поток
• MES/MOM интеграция с управлението на жизнения 
цикъл на продукта (PLM)
• Контрол на производствения маршрут
• Управление на изпълнението

• Наблюдение и проследяване
• Откриване на дефекти и управление на несъответствия
• Производство и отчитане “без хартия”
• Електронно събиране на данни
• Поддръжка на производства с адитивни процеси 

Производствен процес и контрол на потока
• Определяне действията на оператор в производствени 
операции, стъпки, материали и ресурси
• Точно управление на поръчките в ход, операции, 
партиди и серийни номера
• Разпределете работното натоварване между 
операторите при стартиране на смени с отчитане на 
правата и уменията на оператора.

 MES/MOM интегриран с PLM
• Възможност за получаване на технологичните 
поредици на производствени процеси - обикновени или 
вложени - готови за изпълнение от PLM система
• Възможност за анализ на въздействието на промените 
върху планираните и изпълнявани работни поръчки
• Обратна връзка към PLM  за открити технологични 
несъответствия към PLM 
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• Възможност за изпращане на данни производствени 
ресурси от MES/MOM към PLM за изготвяне на коректни 
технологични планове за производство 

Управление на производствения маршрут
• Описание на поредицата операции на екрана на всеки 
оператор съобразно неговата квалификация и права  
• Следене на операторската активност - начало/край на 
операции, с отчитане на времето
• Проверка на верността на изпълнението на стъпките на 
процеса
• Изпълнение на производствен график, генериран от 
SIMATIC IT Preactor AS
 
Управление на операциите
• Показване на подробности за дейностите, които трябва 
да бъдат изпълнени
• Проследяване на детайли за асемблиране
• Проследяване за използване на инструменти
• Проверка за коректност на детайли/инструменти
• Възможност за взаимодействие с външна DNC система 
за трансфер на CNC програми за производство на 
детайли върху машини с ЦПУ

Наблюдение и проследяване 
• Серийни номера на сглобени материали
• Идентификатори на партиди на трансформираните 
материали
• Натрупване на данни от измерване за контрол на 
качеството 
• Отчет за произведеното
• Генеалогичен отчет

Модули
SIMATIC IT  се състои от различни специфично 
ориентирани модули за да покрие специфични ключови 
функционалности. Този модулен подход дава предимства, 
включително: 
• Приспособяване на решението към изискванията на 
клиента 
• Подобряване на конкурентоспособността чрез 
намаляване на цените
• Мащабируемост
SIMATIC IT  се предлага в следните модулни 
конфигурации:
• Стандарт (задължително) 
• Управление на операторите
• DM EWI и DC

Ползи за бизнеса
• Уникалният подход на SIMATIC IT за Дискретно 

Производство позволява на производствените 
системи да имат гъвкавост, която дава възможност на 
потребителите лесно да се адаптират и да променя 
бизнес процесите съобразно с нови изисквания и бизнес 
нужди
• SIMATIC IT за Дискретно Производство позволява на 
производителите да моделират бизнеса си, за да бъдат 
по-добре ориентирани към нуждите на клиентите си и да 
бъдат готови бързо да задоволят всички изисквания на 
динамичните пазари. 
• SIMATIC IT за Дискретно Производство поддържа 
концепцията за гъвкава мащабируемост, която позволява 
на производителите да адаптират решението за 
управление на производството по начин, съобразен в 
най-голяма степен с тяхната специфика.  
• Като вертикално решение с насоченост към дискретно 
производство и конкретен пазар, SIMATIC IT за Дискретно 
Производство  е предварително конфигурирано и 
заредено с най-добрите производствени практики и 
процеси. 

Ползи за производството
• Затворя, подравнява и синхронизира съответствията 
между конструктивния замисъл и производство на 
продукта
• Позволява въвеждане на инженерни изменения в 
конструктивната документация при вече започнало 
производството на продукта 
• Ръководи оператора, за да гарантира своевременно и 
правилно изпълнение на производствените процеси 
• Осигурява проследимост, родословие и видимост на 
незавършената работа (WIP), които са от съществено 
значение за разбирането на текущото състояние на 
производството и вземане на решения.
• Позволява по-ефективно управление на 
несъответствията чрез обвързване на персонални 
предписания за процесите на преработка. 
• Подкрепа за мобилност, тъй като може да има широк 
набор от устройства използвани като клиенти 

ИТ Ползи
• Незабавно налична е стандартна, специфична за 
индустрията функционалност 
• Платформата позволява възможност за промяна 
на съществуващи функции и разработване на нови 
функционалности 
• Вградената мащабируемост позволява управление 
на инвестициите за придобиване и поддръжка според 
изискванията за всеки отделен случай 
• Възможност за свързване и взаимодействие с външно и 
наследени ИТ системи.

Повече информация може да намерите на http://www.
spacecad.bg



ПОКАНА
Уважаеми Колеги, 

СпейсКАД ООД, Top партньор на SIEMENS за Централна и Източна Европа 

за 2017 Ви кани на своя щанд на Маштех 2018 за да Ви представи 

индустриалните решенията за дигитализация на “Индустрия” 4.0: 

• PLM ПРОЕКТИРАНЕ С ДИГИТАЛНИ ДВОЙНИЦИ

• ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТИ И ПРОЦЕСИ С ДИГИТАЛНИ ДВОЙНИЦИ

• ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО С ДИГИТАЛНИ ДВОЙНИЦИ

• АДИТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 3D ПЕЧАТ НА МЕТАЛНИ/ПЛАСТМАСОВИ ДЕТАЙЛИ

По време на изложението, СпейсКАД ООД ще проведе два семинара:

Зала семинарна/изл.зала 3, C13 - „Дигитализация от SIEMENS и адитивни технологии от 3D Systems за 

ИНДУСТРИЯ 4.0" на 28.03.2018 год. от 11:00 -11:45 часа

Зала семинарна/изл.зала 4, B12 - „Директен 3D печат в метал: Последно поколение технология и 

приложения за производство на метални детайли” на 27.03.2018 год.

Повече за нашите продукти, решения и потребители може да намерите на 

http://www.spacecad.bg
Очакваме Ви от 26 до 29 Март 2018 

в ИнтерЕкспо Център София Зала 2, Шанд А2
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HPC (High Power Charging) проектът достигна нов важен  етап 
– HPC системата премина всички необходими изпитвания  по 
американския стандарт UL.
Intertek токущо приключиха всички изпит- вания съгласно UL2251. 
С това швейцарският производител. Huber+Suhner стана първия 
доставчик на охлаждана кабелна система за ел. зареждане с висо-
ка мощност (HPC).
Провеждат се изпитвания при Intertek съгласно IEC 62196-3-1, 
очаквана дата на приключване е края на февруари 2018.
Серийното производство за програмата за EA (Electrify America) 
е започнало и първият по- голям брой системи HPC-400 са на път 
към клиентите. Въвеждането на станции за ел. зареждане на стра-
тегически места из Съединените американски щати ще започне 
през март 2018.

HPC Въвеждане на пазара
Въвеждането на пазара на HPC ще бъде на срещата на върха на LF 
в Малайзия, 5-7 март 2018 г. (за регион APAC) и през юни на среща-
та на високо равнище на LF в Швейцария (за EMEA).
Демонстрационна инсталация на кабелна система на H+S HPC 
вече е направена в различни страни

Контакт Сибел ООД
www.sibel.bg

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАРЕЖДАНЕ С 
ВИСОКА МОЩНОСТ (HPC)
HPC 400 премина всички тестове съгласно UL2251 при Intertek



OPEN HOUSE В ГОСХАЙМ
18. – 21. АПРИЛ 2018 Г.

Ясна победа – за нас и 
нашата фирма.

Госхайм в Баден-Вюртемберг е европейски център на технологии за 
механична обработка. Тук и в региона работят множество водещи 
производители на фрезови и стругови детайли. В тази вдъхно-
вяваща среда се създават обработващите центрове на Хермле. 
Истинско оригинално оборудване, проектирано и конструирано от 
истински оригинален производител. И това ще остане така. С ясна 
ангажираност към региона и хората.

Повече за ангажираността на нашето предприятие можете да нау-
чите на: hermle7.de

Машини символ на убедителна ангажираност 
на фирмата.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, georgi.tzankov@hermle.bg
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ЕЛЕКТРОКАРИТЕ  
НА JUNGHEINRICH
Германският производител на складова и логистична 
подемна техника Jungheinrich представя на 
Вашето внимание част от гамата си електрокари 
с товароподменост от 1 до 5 тона. Повдигачите са 
разпределени в няколко различни класа, всеки със своите 
специални характеристики. Първият клас електрокари 
Серия 1 – EFG110k-115 са най-малките и компакти по 
размери. Триопорният електрокар със задно единично 
задвижващо колело постига изключителна маневреност, 
а с ширина само 990 mm е изключително подходящ за 
тесни коридори и ограничени пространства. 

Втората серия електрокари EFG 213-220 са също 
триопорни, но четири-колесни и са също толкова 
маневрени, но постигат по-голяма стабилност особено 
при вдигната мачта на голяма височина. Предлагат се с 
различна товароподемност 1300/1500/1600/1800/2000 kg. 

Оборудвани са с последно поколение високо енергийно-
ефективни 3-фазни AC двигатели и могат да постигат две 
работни смени, само с едно зареждане на батерията. 
Компактните профили на мачтата осигуряват много добра 
видимост за оператора.

Четириопорните електрокари от 3-та Серия EFG 316/320 
са с товароподемност 1600/1800/2000 kg. Повдигачите 
се характеризират с изключителна производителност 
и ефективност, като в същото време консумират 
минимално колическво енергия. Рекупериращата система 
Energy  Recovery по време на спиране, възвръща част от 
енергията в батерията, като по този начин се удължава 
времето за работа с едно зареждане на батерията и се 
постигат две работни смени. Машината консумира средно 
15% по-малко енергия в сравнение с всички останали 
съпоставими електрокари в целия бранш. Машината е 
подходяща както за вътрешни, така и за въшни операции 
и се справя блестящо с неравен и проблемен терен. 
Ергономичния кокпит и регулируемата управляваща 
конзола позволява на кариста да се чувства удобно 
и спокойно дори при продължително седене. Удобно 
разположения Solo-Pilot пулт за управление, вграден 
в подлакътника на ергономичната седалка, позволява 
интуитивно, лесно боравене с машината и бързо 
извършване на дейностите.

Четириопорните електрокари от Серия 4  са с 
товароподемност 2500 kg. и 3000 kg. Изключително са 
подходящи за вътрешна и външна употреба в различни 
товаро-разтоварителни и транспортни дейности 
с прикачни устройства като кламери и щипки за 
разнородни товари. Супер еластичните гуми позволяват 
работа на груб и неравен терен при всякакви климатични 
условия.
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Пета серият електрикари EFG 435k/S50 са предназначени 
за извършване на най-тежките и трудоемки дейности 
с минимални усилия. С товароподемност от 
3500/4000/4500/5000 kg. повдигачите се характиризират 
с изключително висока производителност и енергийна 
ефективност.  Специалният дизайн на шасито и нисък 
център на тежестта позволяват на електрокарите да 
постигат най-високата остатъчна товароносимост на 
големи височини, а компактно конструираните профили 
на мачтата предлагат изключителна видимост на 
оператора.
Електрокарите на Jungheinrich могат да се ползват за 
вътрешни и външни операции. За външни операции 
повдигачите могат да бъдат екипирани с различни 
видове кабини за защита от климатичните условия. 
Предлагат се множество различни опции и възможности 
за оборудване, като има и огромен избор от различни 
двойни и тройни мачти с височина на повдигане от 2900 
mm до 7500 mm. Jungheinrich поддържа най-високо ниво 
на сигурност в своите повдигачи като напр. автоматично 
включване на паркинг спирачката при ставане от 
седалката, CurveControl системата за стабилност при 
завиване, както и много други допълнителни състеми 
за сигурност и безопасност. Машините могат да се 
конфигурат според изискванията на клиента, така 
че напълно да отговорят на характеристиките за 
конкретното работно място, където са предназначени. 
Чрез своите изключителни електрокари Jungheinrich 
затвърждава лидерската си позиция в бранша, а 
постоянните инвестиции в развойна дейност водят до 
затвърждаване на тази позиция и в бъдеще.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
търговски и маркетингов дирек¬тор на „Готи Петрунов“ 
ООД, представи¬тел на ЮНГХАЙНРИХ за България, 
Албания и Косово.



Задават се Интелигентни Инструменти

www.iscar.com

INTELLIGENTLYMACHINING 

Стани Майстор 
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg
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Иновации в здравеопазването 
и лабораторната медицина
Част 1

проф. д-р инж. Илия Ценев - консултант от Фондация „Качество 21-ви век”
проф. д-р инж. Петър Динев – консултант от Фондация „Качество 21-ви век”
инж. Мариана Ширкова – управител на Фондация „Качество 21-ви век”, 
проф. Крум Кацаров, д.м.н. – началник на клиника ВМА
проф. Димитър Таков, д.м. – консултант ВМА

Резюме. Здравните организации се стремят към усвояване и внедряване на иновативни подходи, които да им позволят да 
контролират разходите за здравеопазване, да подобрят недостига на работна ръка, да отговорят на нарастващите нужди на 
застаряващото население и още повече, да отговорят на информираната и взискателната потребителска база за повишаване 
на качеството на лечението и здравната грижа. Съществуването на множество заинтересовани страни в здравеопазването и 
лабораторната медицина, които имат различни интереси, критерии за измерване и оценяване на качеството, става причина за 
поява на различни интереси, акценти и усложняване на дефиницията за иновация. Стандартите за управление на качеството се 
сочат като необходимо условие за създаването на среда възприемчива към иновации. Прави се предложение за актуализация 
на националната нормативна база, чрез въвеждане на международните стандарти за сертификация на здравни заведения и 
акредитация на медицински лаборатории като задължителни.
Summary. Healthcare organizations are seeking to adopt and implement innovative approaches that allow them to control health 
care costs, improve labor shortages, meet the growing needs of an aging population, and moreover, respond to the informed and 
demanding user base for improving the quality of treatment and health care. The complexity of defining innovation, in relation to 
healthcare and laboratory medicine, is primarily due to the fact that there are different stakeholders who may have many different 
reasons for defining innovation and measuring quality - the result is different accents, definitions and evaluation criteria. There is also a 
proposal to update the national regulatory framework by introducing international standards for certification of health establishments 
and accreditation of medical laboratories as mandatory.
Ключови думи: иновация, система за управление на иновации, здравеопазване, лабораторна медицина, медицинска 
лаборатория.

Въведение
Списание „Машиностроене и електротехника“ започна 
публикуването на материали, отнасящи се до технологичното 
развитие и иновациите още през 2015 година (брой 2), 
преди стартирането на оперативната програма „Иновации 
и конкурентоспособност, 2014÷2020“. Вниманието ни 
беше насочено към българския бизнес и потенциала за 
технологично развитие и иновации, свързани с него. За 
страна, като България, е важно бързо да реформира своята 
система на изследвания и технологични иновации, да увеличи 
тяхната ефективност и качество и да превърне тази система 
в основен инструмент за преход към икономика и общество, 
основаващи се на знанието и иновациите.
За съжаление, България все още остава скромен иноватор, 
който заема трайно предпоследна позиция (от 2010) 
в Европейския съюз, с повече от два пъти по-нисък 
иновационен индекс от средния за Европа – 47,5 (ЕU28: 102). 
Ето фактите, които смущават, Табл. 1: i – общо, МСП са 99,8 % 

от всички предприятия в страната, като МкП са 92, 6 %; ii – над 
30 % от МСП са в сектор „Търговия“; iii – общо, в МСП работят 
74,9 % от заетите лица в страната, като осигуряват 62 % от 
добавената стойност, но при среден брой на заетите в МСП 
от 4 лица, то половината от МкП са с по 1 лице; iv – общо, 
делът на МСП с високотехнологично производство е само 0,1 
%, докато тези с нискотехнологично производство са 73 %; 
iv – общо, делът на МПС с иновация е около 14 %, докато 
МкП имат нулева иновативност; v – публичните разходи за 
изследвания и технологично развитие са сред най-ниските в 
ЕС, равнявайки се едва на 0,21 % от БВП.
Предимствата на тази иновационната система остава в 
интелектуалните активи, въздействието върху заетостта и 
човешките ресурси, които обаче се съчетават със сериозни 
слабости по отношение на финансирането и подкрепата, 
броят на иноваторите и средата, в която се появяват и 
развиват, привлекателността на научноизследователските 
системи и на образованието.
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Именно, това положение на нещата в индустрията ни кара 
да се обърнем с лице към здравеопазването (и съответното 
образование), като специфична и важна област, където 
вратите са отворени значително по-широко за иновации и 
технологично развитие и където можем да бъдем по-полезни.

Съвременно развитие на иновациите в здравеопазването
Здравните организации се стремят към усвояване на 
иновативни подходи, които да им позволят да контролират 
разходите за здравеопазване, да подобрят недостига на 
работна ръка, да отговорят на непрекъснато нарастващите 
нужди на застаряващото население, и още, да отговорят на 
информираната и взискателната потребителска база (Elaine, 
2002) за повишаване на качеството на лечението и здравната 
грижа (Varkey, Horne и Bennet, 2006). 

Иновации и качество в здравеопазването
Ползата от иновации 
Иновациите в здравеопазването продължават да бъдат 
движещата сила в търсене на баланс между разходите и 
качеството на здравеопазването. Иновациите се възприемат 
като критични за производителността и конкурентното 
оцеляване (Zaltman, 1973). Продуктовите иновации, т.е. 
въвеждането на нови видове услуги и стоки на пазара, 
са от съществено значение за съществуването на всяка 
здравна организация, тъй като те осигуряват възможности 
за генериране на нарастващи приходи (Perri, 1993; Johne, 
1999). Процесните иновации, т.е. въвеждането на иновативни 
процеси стават причина за подобряване на произвежданите 
стоки и услуги (Johne and Davies, 2000; Джон, 1999), за 
запазване и подобряване на качеството (Johne, 1999). През 
2005, електронното списание „Industry Week“ (САЩ) направи 
проучване върху положителните резултати от въвеждането 
на иновации върху една организация и установи, че 
въздействието на иновационните усилия влияят съществено 
върху нарастването на: i - общия ръст на приходите (+78%), 
ii - удовлетвореността на клиентите (+76%), iii - ръста 

на приходите от нови продукти или услуги (+74%), iv - 
производителността (+71%) и v - печалбите/маржа на печалба 
(+68%), (Jusko, 2008).

Необходимост от система за управление на качеството
Създаването на условия, за възприемането на продуктова или 
процесна иновация в здравеопазването, става възможно едва 
след внедряване на една предшестваща иновация – т.нар. 
система за управление на качеството, съобразно ISO 9001 (в 
съчетание с EN 15224). Това е иновация, която имат за крайна 
цел постигането на едно ново качество. Ние сме убедени, че 
тази система създава необходимите условия за измерване и 
оценяване при постигането, поддържането и подобряването 
на качеството, съобразно предварително предписаните 
изисквания към него. Изграждането на система за управление 
на качеството, следва да се разглежда като „необходимо“ 
условие за ефикасно и ефективно възприемане и прилагане на 
иновации. Едва при наличието на работещ инструментариум 
за измерване на качеството в здравеопазването, може 
да се говори за следващи иновации - било за продукти, 
било за процеси. Прилагането на подходящата система за 
управление на иновациите в здравеопазването, се определя от 
съответствието й на стандартизационните документи СД CEN/
TS 16555, което се явява „достатъчното“ условие за ефикасно и 
ефективно приложение.

Стандарти и добри практики
Съществуващата практика в здравеопазването налага един 
важен извод, прилагането на иновации трябва да има за свое 
основание добрите практики, описани в международни, 
регионални и национални стандарти. Медицинските 
лаборатории, от своя страна, трябва да се придържат 
към добрите лабораторни практики, за да гарантират 
навременността, качеството и надеждността на резултатите 
за пациентите. Принципите на добрите лабораторни 
практики обхващат организацията и персонала, програмата 
за осигуряване на качеството, съоръженията, оборудването, 

14 %, докато МкП имат нулева иновативност; v – публичните разходи за изследвания и 
технологично развитие са сред най-ниските в ЕС, равнявайки се едва на 0,21 % от 
БВП. 

Таблица 1. Брой на предприятията и на заетите в тях лица (Б. Борисов, 2016) 

Вид на предпри-
ятието по броя 
на заетите лица 

Микро 
(МкП) 

Малки (МП) Средни (СП) Общ брой/дял  
на МСП 

Големи (ГП) Всичко 

от 1 до 9 от 10 до 49 от 50 до 249 над 250 - 

Брой на  
предприятията 

375 123 24 500 4 586 404 209 728 404 937 

Дял 92,6 % 6,0 % 1,1 % 99,8 % 0,2 % 100 % 

Дял на МСП с продуктова/процесна иновация 14,00 % 
(ЕU28: 30,9 %)  

Дял на МСП с маркетинг/организационна иновация 14,80 % 
(EU28: 34,9 %) 

Брой на заетите 
лица 

676 993 485 206 453 068 1 615 267 541 244 2 156 511 

Дял 31,39 % 22,50 % 21,00 % 74,90 % 25,10 % 100 % 

Среден брой на заетите лица в едно МСП 4  

Предимствата на тази иновационната система остава в интелектуалните активи, 
въздействието върху заетостта и човешките ресурси, които обаче се съчетават със 
сериозни слабости по отношение на финансирането и подкрепата, броят на иновато-
рите и средата, в която се появяват и развиват, привлекателността на научноизследо-
вателските системи и на образованието. 

Именно, това положение на нещата в индустрията ни кара да се обърнем с лице 
към здравеопазването (и съответното образование), като специфична и важна област, 
където вратите са отворени значително по-широко за иновации и технологично разви-
тие и където можем да бъдем по-полезни. 

Съвременно развитие на иновациите в здравеопазването 
Здравните организации се стремят към усвояване на иновативни подходи, които 

да им позволят да контролират разходите за здравеопазване, да подобрят недостига 
на работна ръка, да отговорят на непрекъснато нарастващите нужди на застаряващото 
население, и още, да отговорят на информираната и взискателната потребителска 
база (Elaine, 2002) за повишаване на качеството на лечението и здравната грижа 
(Varkey, Horne и Bennet, 2006).  

Иновации и качество в здравеопазването 
Ползата от иновации  
Иновациите в здравеопазването продължават да бъдат движещата сила в търсене 

на баланс между разходите и качеството на здравеопазването. Иновациите се възпри-
емат като критични за производителността и конкурентното оцеляване (Zaltman, 1973). 
Продуктовите иновации, т.е. въвеждането на нови видове услуги и стоки на пазара, 
са от съществено значение за съществуването на всяка здравна организация, тъй като 
те осигуряват възможности за генериране на нарастващи приходи (Perri, 1993; Johne, 
1999). Процесните иновации, т.е. въвеждането на иновативни процеси стават причина 
за подобряване на произвежданите стоки и услуги (Johne and Davies, 2000; Джон, 
1999), за запазване и подобряване на качеството (Johne, 1999). През 2005, електрон-
ното списание „Industry Week“ (САЩ) направи проучване върху положителните резул-
тати от въвеждането на иновации върху една организация и установи, че въздействие-
то на иновационните усилия влияят съществено върху нарастването на: i - общия ръст 
на приходите (+78%), ii - удовлетвореността на клиентите (+76%), iii - ръста на прихо-
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реактивите и материалите, тестовите системи, стандартните 
оперативни процедури, отчитането на резултатите и 
архивирането на записи и доклади. Лабораторните практики, 
предложени от международните стандарти ISO 15189 и ISO 
22870, могат да бъдат посочени като най-добри и полезни. 
Конкретни примери, за прилагането на принципа на добрите 
лабораторни практики, могат да се намерят в множество 
специализирани периодични издания и литература. И 
още, казаното, относно прилагането на международните 
стандарти в здравеопазването, може да бъде потвърдено в 
пълна мяра за лабораторната медицина. Тук, в качеството на 
„продукти“, следва да се възприемат иновации, отнасящи се 
до лабораторните услуги. Има, обаче, една особеност при 
„доказване“ на внедряването на стандарта ISO 15189 - това се 
прави единствено от национални акредитиращи институции. 
У нас, това е Изпълнителната агенция „Българска служба за 
акредитация“ (ИА „БСА“). Когато една лаборатория работи под 
акредитацията на ИА „БСА“, то издаваните от нея документи 
имат международно признание.

Необходимост от информационна система
Медицинската наука се развива възходящо през последните 
петдесет години. Въпреки това, използваната все още хартиена 
информационна система затруднява достъпа до информация, 
който става жизненоважен за адекватното предоставяне на 
медицински грижи. Информацията за пациенти се поддържа 
традиционно в системи за съхранение на документи върху 
хартия и се управлява според представите и поведението 
на човека, които ги предоставя на заинтересуваните страни. 
Споделянето на информация и предоставянето на здравни 
грижи също така стават проблемни и често невъзможни, 
когато доставчиците на здравни услуги разчитат на хартиени 
документи. Без пълния и сигурен достъп до документацията 
на пациентите, доставчиците на здравни услуги се отказват от 
жизнено важната за дейността здравна история на пациента. 
Електронното вписване и управлението на записи чрез 
подходящ софтуер, който открива грешки и поставя ясни 
изисквания, създават огромни предимства и предотвратяват 
допускането на скъпо струващи грешки. Всяка година, в САЩ, 
70 % от 600 милиарда USD, изразходвани за лабораторни 
тестове, се плащат единствено за хартиени документи, (Sastry, 
Grose, 2008).
Здравната „индустрия“ се изгражда върху представата за едно 
бъдеще, в което лекарите могат в реално време да споделят 
изображения и резултати от тестове с колеги в същата сграда, 
в цялата страна или дори континент. Пациентите трябва да 
имат навременен достъп до собствените си записи и резултати, 
да могат да ги предават или пренасят чрез съществуваща 
телекомуникационна система от един доставчик на здравни 
грижи към друг. Така, иновациите се превръщат в критична 
способност за съществуване и развитие на всички здравни 
организации, (Lansisalmi, 2006).

Иновации в здравеопазването
Новият век постепенно се превръща във век на 
здравните грижи. Този факт се определя преди всичко 
от бързото развитие на диагностичните, терапевтичните 
и фармацевтичните медицински технологии, които, от 

една страна допринасят за справяне с нелечими досега 
заболявания и състояния, но от друга, те ги „натрупват” като 
хронични заболявания, водещи често до инвалидизиране. 
Увеличаването на заболявания, свързани с начина на 
живот и поведение, нарастването на пенсионната възраст, 
нарушаването на съществуващата досега традиция, младите да 
се грижат за своите родители, водят до увеличаване на броя на 
самотните стари хора. 
Това поставя нови изисквания пред доставчиците на здравни 
грижи и ново отношение към иновациите. Здравните 
мениджъри са изправени пред сложни проблеми, свързани 
с нарастващото търсене на медицинска помощ, увеличените 
разходи и недостатъчното финансиране. Те включват, но не 
се ограничават до иновации в процеса на предоставянето на 
грижи (Varkey и Athyal, 2005), медикаментите и хирургичните 
интервенции (Varkey, Horne и Bennet, 2006). Медицинската 
помощ вече е твърде усложнена, скъпо струваща, твърде 
често трудно достъпна и силно разочароваща за пациентите. 
Освен това, новата цифрова информация, нанотехнологиите, 
полупроводниковите продукти и генното инженерство 
революционизират здравните грижи, правейки старите 
допускания невалидни, като създават неочаквани перспективи 
за иновации и подобряване на съществуващите процеси 
(Govindarajan, 2007). 
В проучване на електронното издание “Modern Healthcare” от 
2017, е представен списък с водещите медицински иновации, 
имащи потенциал за приложение в здравеопазването и 
лабораторната медицина: i – медикаментите (за диабет, които 
намаляват сърдечносъдовите заболявания и смъртността; 
кетамин за резистентна депресия); ii - инструментите 
(биоразградими стентове); iii - информационните технологии 
(3D-визуализация и добавена реалност при хирургични 
операции, бързи здравни ресурси за оперативна 
съвместимост и обмен на клинични и административни 
данни), iv - диагностичните методи (микробиома за 
диагностика, течни биопсии за откриване на туморни ДНК 
клетки; домашен тест за откриване на човешки папилома 
вирус); v - терапията и процедурите (клетъчна имунотерапия 
на остра лимфобластна левкемия,); vi - осигуряването на 
безопасни условия (автоматизирани автомобилни системи за 
безопасност).
Иновациите трябва да отчитат това, че здравните организации 
обслужват шест различни цели - лечение, диагностика, 
превенция, образование, научни изследвания и аутрич, фиг. 1. 
Аутричът (от англ.: оutreach - достигам по-далече) е дейност, 
предоставяща услуги на група от населението, което в други 
случаи няма достъп до тези услуги. Водещ компонент на 
аутрича е това, че тези, които го предоставят, са мобилни; с 
други думи, те отговарят още и на тези, които се нуждаят от 
аутсорсинг - услуги на места, където имат нужда от тях. При 
обслужването на тези цели, всяка здравна организация трябва 
ефективно да управлява качеството, разходите, безопасността, 
ефективността и резултатите, фиг.1. 
Иновациите в здравеопазването имат за свой център 
потребностите на пациенти, здравни специалисти и 
доставчици на здравни услуги, които осигуряват медицинските 
грижи. За да бъдат успешни, иновациите трябва да са насочени 
преди всичко към три области, които имат пряко отношение 
към пациента: i - как се вижда, ii - как се разпознава, iii - как са 
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задоволени неговите потребностите.

Определение за „иновация“
Почти всички биха казали, че искат повече иновации, 
повече медицински и здравни грижи с високо качество, и 
множеството от тях интуитивно усещат, какво значи това. 
Когато обаче се захванете с изследване на въпроса за 
отношението на иновациите към качеството на здравните 
грижи, много скоро ще се сблъскате с нещо, което е в сила 
за множество сфери на научните изследвания: много по-
лесно е да имаш усет за това какво е иновация, отколкото 
да формулираш работеща дефиниция за иновация и да 
определиш отношението й към качеството.
Сложността при дефинирането на иновацията, поставена 
в отношение към здравеопазването и лабораторната 
медицина, се дължи отчасти на това, че съществуват различни 
заинтересовани страни, които могат да имат много и често 
разминаващи се причини да дефинират иновацията и да 
измерват качеството – резултатът е различни акценти и 
дефиниции, както и критерии за оценяване. 
Така, например: i - здравните специалисти, както 
мениджърите и доставчиците на здравни грижи, вероятно 
се интересуват от иновации и оценяване на качеството, 
доколкото това може да им даде възможност за мониторинг 
и подобряване на услугите, които предоставят на 
индивидуалните пациенти; ii - регулаторните органи се 
интересуват от това да бъде гарантирано, че предоставяните, 
от дадена организация в здравната система (напр., болница), 
грижи отговарят на минималния стандарт и може да се има 
доверие на иновациите, тъй като те имат отношение към 
подобряването на качеството на предоставяните грижи; iii - 
потребителите и всички други, които си плащат, вероятно 
могат да проявят интерес главно към иновации, които ще им 
помогнат при избора на лекари или организации за здравни 
грижи.
Въпреки че е възможно всички тези заинтересовани страни да 
постигнат съгласие относно определението за иновация, най-
вероятно е да останат различия относно избраните акценти, 
тъй като представата за „високо качество на лечението и 

грижите“ се възприема по различен начин от тях.

Какво е иновация?
Определението за иновация (нововъведение), предложено 
в българския стандартизационен документ СД CEN/TC 
16555-1:2014, отговаря на този въпрос така: „Иновацията е 
осъществяването (внедряването) на нов или съществено 
подобрен (усъвършенстван) продукт (стока или услуга), или 
процес, нов маркетингов метод, или нов организационен 
метод, в бизнес практиките, организацията на работното 
място или външните отношения“.
Съществен белег на иновацията е това, че тя трябва да бъде 
осъществена. Новият или съществено подобреният продукт 
(или услуга) е осъществен, когато се намира на пазара. Новата 
идея носи единствено иновативен потенциал, който може да 
бъде или да не бъде осъществен. Иновация става единствено 
осъществената нова идея или същественото подобрение. 
Новите процеси, новите маркетингови методи, новите 
организационни методи са осъществени, когато се намират 
в действителна употреба в оперативното (вътрешното) 
обслужване на организацията.

Какво не е иновация?
Едно понятие може да бъде определено чрез утвърждаване 
на това, което е, но също така и чрез това, което не е или не 
може да бъде. Промени в здравните организации, които не 
могат да бъдат иновация, са: i - покупката на ново оборудване, 
дребните подобрения и осъвременяването на съществуващо 
оборудване или софтуер; ii – новия продукт, който не се 
различава съществено от произвежданите продукти,; iii - 
промяната в цената на продукт, дължаща се изключително 
на промени в цените на материали и/или полуфабрикати; 
iv - изваждането от употреба на един маркетингов или 
организационен метод, дори ако това подобрява работата на 
организацията; v - търгуването с нови или подобрени продукти 
не е продуктова иновация за организациите, търгуващи 
на едро и на дребно, или за транспортните или складовите 
организации; vi - не са нито продуктови, нито маркетингови 
иновации, рутинни промени на стоки и услуги, които се 
определят от смяната на сезоните.

Псевдоиновацията не е иновация
Недопустимо е абсурдното твърдение, че всяко нещо, което е 
ново, е по-добро от старото и се брои за иновация. Новостта, 
сама по себе си, не може да се представя декларативно за 
резултат, въпреки съществуването на „изкушения“, които на 
практика водят до осъществяването на т.нар. псевдоиновации.
Псевдоиновации могат да бъдат също така: i – тези 
иновации на продукта, които не повишават съществено 
неговата ефективност; ii – тези иновации, които повишават 
ефективността на един процес, но намаляват ефективността 
на системата като цяло; iii – тези иновации, които подобряват 
ефективността на системата за кратък период от време, но в 
дългосрочен план водят до загуби и излизане от равновесие.

Иновация е създаването на нещо ново или съществено 
подобрено

Иновациите трябва да отчитат това, че здравните организации обслужват шест 
различни цели - лечение, диагностика, превенция, образование, научни изследвания и 
аутрич, фиг. 1. Аутричът (от англ.: оutreach - достигам по-далече) е дейност, предос-
тавяща услуги на група от населението, което в други случаи няма достъп до тези ус-
луги. Водещ компонент на аутрича е това, че тези, които го предоставят, са мобилни; с 
други думи, те отговарят още и на тези, които се нуждаят от аутсорсинг - услуги на 
места, където имат нужда от тях. При обслужването на тези цели, всяка здравна орга-
низация трябва ефективно да управлява качеството, разходите, безопасността, ефек-
тивността и резултатите, фиг.1.  

Иновациите в здравеопазването имат за свой център потребностите на пациенти, 
здравни специалисти и доставчици на здравни услуги, които осигуряват медицинските 
грижи. За да бъдат успешни, иновациите трябва да са насочени преди всичко към три 
области, които имат пряко отношение към пациента: i - как се вижда, ii - как се разпоз-
нава, iii - как са задоволени неговите потребностите. 

 
      Фиг. 1 
Определение за „иновация“ 
Почти всички биха казали, че искат повече иновации, повече медицински и здрав-

ни грижи с високо качество, и множеството от тях интуитивно усещат, какво значи това. 
Когато обаче се захванете с изследване на въпроса за отношението на иновациите 
към качеството на здравните грижи, много скоро ще се сблъскате с нещо, което е в 
сила за множество сфери на научните изследвания: много по-лесно е да имаш усет за 
това какво е иновация, отколкото да формулираш работеща дефиниция за инова-
ция и да определиш отношението й към качеството. 

Сложността при дефинирането на иновацията, поставена в отношение към здра-
веопазването и лабораторната медицина, се дължи отчасти на това, че съществуват 
различни заинтересовани страни, които могат да имат много и често разминаващи се 
причини да дефинират иновацията и да измерват качеството – резултатът е различни 
акценти и дефиниции, както и критерии за оценяване.  

Така, например: i - здравните специалисти, както мениджърите и доставчиците на 
здравни грижи, вероятно се интересуват от иновации и оценяване на качеството, до-
колкото това може да им даде възможност за мониторинг и подобряване на услугите, 
които предоставят на индивидуалните пациенти; ii - регулаторните органи се интере-
суват от това да бъде гарантирано, че предоставяните, от дадена организация в 
здравната система (напр., болница), грижи отговарят на минималния стандарт и може 
да се има доверие на иновациите, тъй като те имат отношение към подобряването на 

Иновации в здравеопазването 

Ин-
фор-
ма-
ци-

онни 
тех-

ноло-
 

Здрав
ни 

прак-
тику-
ващи 
лека-
ри и 
дос-
тав-

 

Как се 
вижда 

  

Лечение 
Диагноза 

Превенция 
Обучение 

Изследвания 
Аутрич 

Качество Разходи Безопасност 
Резултати Ефективност 

Па
ци
ен
 

Как се 
разпознава 

Как се 
посрещат 
неговите 

потребности 



39КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Иновацията се определя още като „целенасочено въвеждане 
и прилагане в дейности, в група или организация на идеи, 
процеси, продукти или процедури, нови от гледна точка на 
придобиване, предназначени да извлекат значителна полза 
за индивида, групата или цялото общество“ (West, 1990). 
Тук иновацията е „нова идея“, приведена в действие (Peters, 
1982) или употреба (Kanter, 1984), или просто в успешната 
експлоатация (ERSC Innovation Research Programme, 1995÷2000). 
Това определение носи, също така, трите характерни 
особености, които заедно разкриват това, което иновацията е: 
а) новост, б) приложимост и в) планирана/очаквана полза или 
резултат, (Anderson, 2004). 
В съответствие с това определение, иновациите в здравните 
организации могат да бъдат нови услуги, нови начини на 
работа и/или нови технологии (Lansisalmi, 2006). От гледна 
точка на пациента, планираните ползи са или подобреното 
здраве, или намаленото страдание, предизвикано от 
заболяване (Faulkner и Kent, 2001).
Иновация е успешната експлоатация на нови идеи, които 
имат капацитет за решаване на проблеми и са вдъхновени от 
приложението и постигането на определени резултати
Иновацията, обаче, не се свързва с „всяка нова идея“. 
Иновативният потенциал на новата идея се определя 
от способността й да разрешава поставени проблеми. 
Новите идеи трябва да бъдат осмислени, като им се 
придаде смисъл, т.е. полага се цел, или се добавя подтекст. 
Всяка нова (иновативна, креативна) идея, приведена в 
действие, води до промяна и осъществяване на ясно 
дефиниран резултат, който има определена потребителна 
стойност – за пациента/клиента и за иновативната фирма. 
Консултативният комитет за измерване на иновациите в 
икономиката на 21-ви век (ACMITCE, 2007) слага ударението 
върху целта и ползата: „иновацията е конструирането, 
изобретяването, разработването и/или внедряването 
на нови или променени продукти, услуги, процеси, системи, 
организационни структури или бизнес модели с цел 
създаване на нова стойност за /пациентите/клиентите и 
финансова възвращаемост за организацията“. Иновациите 
в здравеопазването се описват като „въвеждане на нова 
концепция, идея, услуга, процес или продукт за подобряване 
на лечението, диагностиката, образованието, аутрича, 
превенцията и научните изследвания, и с дългосрочните 
цели за подобряване на качеството, безопасността, 
резултатите, ефективността и разходите/стойността“ 
(Omachonu и Einspruch, 2010).

Иновация е осъществената промяна, която носи 
положителен и измерим или оценим резултат
Иновацията може да бъде дефинирана само при 
съществуваща възможност за оценяване на материалния или 
нематериалния резултат от вече осъществената идея. В много 
случаи, новата идея предопределя резултата от иновацията. 
Така например, използването на по-евтини и по-надеждни 
конструктивни материали (новост) води до производството 
на лабораторна апаратура с по-ниска цена, по-дълъг живот и 
по-голяма надеждност (резултат). В повечето случаи, обаче, 
новата идея не разкрива резултата от нейното осъществяване. 
Например, новата идея за комплексно обслужване на едно 
гише няма за преследван резултат подреждането на всички 

чакащи пациенти пред едно единствено гише. Тя се свързва 
с други резултати определящи промяната: намаляването 
на корупцията, спестяването на време, повишаването на 
доверието в администрацията. Новостта сама по себе си 
не е резултат, но резултатът прехвърля своите същностни 
характеристики върху иновативната идея и самата иновация.
Въз основа на възприетата “нова идея” (новостта) може да 
се осъществи целенасочена дейност по осъществяване на 
реални промени в това, което се предлага (продукти, услуги), 
и в начина (процес), по който се произвежда, разпространява 
и комерсиализира. Така, резултатът от развитието и 
осъществяването на една “нова” идея може да има материален 
или нематериален израз. Резултатът е нематериален, 
когато се отнася до организацията на управлението, 
разпространяването или комерсиализирането - нови 
структури, нови процедури и нови услуги. Макар и трудно, 
новостта може да бъде открита в подобрените продукти и 
процеси, като се опише с термини като по-надежден, по-
безопасен, по-добър, по-добре правно защитен, по-полезен. 
Успешната иновация е свързана здраво с финансовите 
резултати. Тя е основният двигател на икономическия 
растеж. Иновациите носят съществени ползи на обществото 
и съществено променят всички аспекти и начина на живот. 
Иновациите и образованието са основните елементи на успеха 
в икономиката на знанието.
Иновация е осъществената промяна, която се приема от 
пазара и заинтересованите страни
Въвеждането на т.нар. заинтересовани от осъществяването 
на иновацията, страни разширява това определение: 
„иновацията е успешното прилагане на нова идея по начин, 
който убедително създава стойност за някоя или за всички 
заинтересовани страни“ (Varkey, 2008). Нещо повече, предлага 
се по-силно фокусиране върху въздействието на иновацията 
върху заинтересованата страна: „всичко, което създава нови 
възможности (ресурси), процеси или ценности или подобрява 
съществуващите възможности, процеси или ценности на 
организацията“. Иновацията може да намали себестойността, 
да създаде нови работни места, да увеличи печалбите и 
пазарния дял, да повиши конкурентната способност на 
организацията и да създаде нови пазари, фиг. 2.
Успешното осъществяване на иновацията трябва: i) да 
генерира достатъчно положителен паричен поток, за 
да гарантира развитие; ii) да отговаря или да надвишава 
очакванията и целите на организацията; iii) да се осъществява 
достатъчно бързо, за да придобие водеща роля; iv) да се 
осъществява достатъчно често, за да обновява ефективно 
организацията (VHA Health Foundation, 2006).

Потенциалните заинтересовани страни, които възприемат 
една иновация, оценяват иновацията въз основа на следните 
пет групи от характеристики (Rodgers, 1962): i - относителните 
предимства, които отразяват границата, до която една 
иновация може да се приема като по-добра от съществуващите 
или конкурентните решения; ii - съвместимостта, която 
отразява границата, до която една иновация остава в 
съгласие със съществуващите ценности, минал опит, навици 
и потребности на потенциалния потребител; iii – сложността 
или степента, в която една иновация изглежда трудна за 
разбиране и ползване; iv – приложимостта или способността 
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за изпробване, която отразява как иновацията се поддава на 
експериментална проверка и преоткриване, за да бъде приета; 
iv – наблюдаемостта или степента, в която резултатите от 
иновацията са видими за другите и са положително свързани с 
приемането й.
Тези характеристики се оценяват съвместно. Така например, 
иновацията може да бъде изключително сложна и трудна 
за разбиране, което намалява вероятността да бъде приета 
и разпространена, но в същото време да се окаже, че носи 
много предимства и се намира в пълно съгласие с натрупания 
опит, навици и потребности на потребителя. Дори и с явната 
необходимост от обучение, потенциалните потребители биха 
могли да я възприемат.
Поддържащите иновации подобряват неща, които вече 
съществуват, но по начин, който позволява разширяването 
на възможности или решаването на съществуващи проблеми 
(VHA Health Foundation, 2006). Те се наричат още линейни 
(Hamel, 2000), инкрементални (Hamel, 2000), неразрушаващи 
(Moore, 2004) или еволюционни (Govindarajan, 2007). 
Подривните иновации, се отнасят до иновации, които 
разстройват съществуващите (старите) системи, създават 
нови играчи и нови пазари, като същевременно елиминират 
старите и осигуряват нова стойност само и единствено за 
тези заинтересовани страни, които успешно прилагат и се 
адаптират към иновацията (Christensen, 1997). Те се наричат 
още радикални (Hage и Hollingsworth, 2000), трансформиращи 
или нелинейни (Hamel, 2000), революционни (Govindarajan, 
2006), разрушителни. Christensen твърди, че подривните 
иновации са феномен на периферията и дъното на пазара, 
от което се появяват нови играчи, които преформулират 

пазарната ниша, модела или процеса, измествайки 
традиционния конкурентен модел. Неговата теория е 
еволюционна и следва естествения ход на развитие на 
природата чрез мутации и изменения, като естествено 
средство за промяна и подобрение.
Възможно е радикалните и инкременталните процеси да се 
различават, но по - малко по различен начин: радикалната 
иновация е „нещо ново и неочаквано“, така че преди това 
никой не е знаел какво представлява и за какво служи, докато 
инкременталната иновация, това е „това, което правим, но по-
добре“, например подобряването на услугите в една клинична 

лаборатория (Tidd, Bessant и Pavitt, 1997). Възможно е, обаче, 
точно обратното, същността на понятието иновация да се 
търси „вътре в кутията“, т.е. в един напълно затворен свят 
от възможности. Да търсиш „вътре в кутията“ се оказва най-
лесният път към инкременталните иновации, а ако те се окажат 
желани и лесни, тогава кой ще търси подривни и радикални 
иновации (Boyd и Goldenberg, 2013).
Връщането или съпричастността към човека, вместо 
изначалния фокус върху пазара или продукта, е подход към 
иновацията, ориентиран към потребителя/пациента, който 
се изгражда върху отношението му към определен продукт. 
Конструктивното мислене (англ.: design thinking) се основава 
върху логиката, въображението, интуицията и системните 
разсъждения, за да се разкрият нови възможности за това, 
което може да бъде и да създаде желаните резултати, които са 
в полза на крайния потребител.
Така всички подходи към иновацията, които разкриват нейната 
същност, могат да бъдат отнесени към една от следните 
четири групи, в зависимост от целевата ориентация: i - с фокус 
върху пазара (теориите на Schumpeter, Cristensen); ii - с фокус 
върху процеса (теориите на Tidd и Bessant, икономичното 
мислене); iii - с фокус върху продукта (SIT – системно 
изобретателско мислене, Altshuller); iv - с фокус върху човека 
(конструктивно или съпричастно мислене).
И все пак, какво е иновация: Нещо ново? Полезно? 
Необходимо? Успешно? По-добро? Оказва се, че думата 
иновация е преекспонирана, насилена, лишена от смисъл и 
изпразнена от съдържание поради прекалена употреба, по 
повод и без повод. Кой е виновен за това?
Иновацията е идея, практика или обект, която се възприема 
като нов от потребителя/ползвателя. Иновацията е иновация 
в очите на наблюдателя (пациента, заинтересованата страна) 
- той е съдията, който приема или отхвърля новостта и 
полезността от позициите на своя натрупан опит и изгода 
(Rodgers,1983). 

Иновацията е икономически феномен
Възприемането на иновацията от пазара, което се явява 

резултатът прехвърля своите същностни характеристики върху иновативната идея и 
самата иновация. 

Въз основа на възприетата "нова идея" (новостта) може да се осъществи 
целенасочена дейност по осъществяване на реални промени в това, което се предлага 
(продукти, услуги), и в начина (процес), по който се произвежда, разпространява и 
комерсиализира. Така, резултатът от развитието и осъществяването на една "нова" 
идея може да има материален или нематериален израз. Резултатът е нематериален, 
когато се отнася до организацията на управлението, разпространяването или комерси-
ализирането - нови структури, нови процедури и нови услуги. Макар и трудно, новостта 
може да бъде открита в подобрените продукти и процеси, като се опише с термини 
като по-надежден, по-безопасен, по-добър, по-добре правно защитен, по-полезен. 
Успешната иновация е свързана здраво с финансовите резултати. Тя е основният 
двигател на икономическия растеж. Иновациите носят съществени ползи на 
обществото и съществено променят всички аспекти и начина на живот. Иновациите и 
образованието са основните елементи на успеха в икономиката на знанието. 

Иновация е осъществената промяна, която се приема от пазара и заинтересо-
ваните страни 

Въвеждането на т.нар. заинтересовани от осъществяването на иновацията, 
страни разширява това определение: „иновацията е успешното прилагане на нова 
идея по начин, който убедително създава стойност за някоя или за всички заинте-
ресовани страни“ (Varkey, 2008). Нещо повече, предлага се по-силно фокусиране вър-
ху въздействието на иновацията върху заинтересованата страна: „всичко, което съз-
дава нови възможности (ресурси), процеси или ценности или подобрява съществу-
ващите възможности, процеси или ценности на организацията“. Иновацията може 
да намали себестойността, да създаде нови работни места, да увеличи печалбите и 
пазарния дял, да повиши конкурентната способност на организацията и да създаде 
нови пазари, фиг. 2. 

Успешното осъществяване на иновацията трябва: i) да генерира достатъчно поло-
жителен паричен поток, за да гарантира развитие; ii) да отговаря или да надвишава 
очакванията и целите на организацията; iii) да се осъществява достатъчно бързо, за да 
придобие водеща роля; iv) да се осъществява достатъчно често, за да обновява ефек-
тивно организацията (VHA Health Foundation, 2006). 

 

 
Фиг. 2 

Потенциалните заинтересовани страни, които възприемат една иновация, оценя-
ват иновацията въз основа на следните пет групи от характеристики (Rodgers, 1962): i - 
относителните предимства, които отразяват границата, до която една иновация мо-
же да се приема като по-добра от съществуващите или конкурентните решения; ii - 
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Така всички подходи към иновацията, които разкриват нейната същност, могат да 
бъдат отнесени към една от следните четири групи, в зависимост от целевата ориен-
тация: i - с фокус върху пазара (теориите на Schumpeter, Cristensen); ii - с фокус върху 
процеса (теориите на Tidd и Bessant, икономичното мислене); iii - с фокус върху про-
дукта (SIT – системно изобретателско мислене, Altshuller); iv - с фокус върху човека 
(конструктивно или съпричастно мислене). 

И все пак, какво е иновация: Нещо ново? Полезно? Необходимо? Успешно? По-
добро? Оказва се, че думата иновация е преекспонирана, насилена, лишена от смисъл 
и изпразнена от съдържание поради прекалена употреба, по повод и без повод. Кой е 
виновен за това? 

Иновацията е идея, практика или обект, която се възприема като нов от потреби-
теля/ползвателя. Иновацията е иновация в очите на наблюдателя (пациента, заинте-
ресованата страна) - той е съдията, който приема или отхвърля новостта и полезност-
та от позициите на своя натрупан опит и изгода (Rodgers,1983).  

 
Фиг. 4 

Иновацията е икономически феномен 
Възприемането на иновацията от пазара, което се явява мярка за нейната способ-

ност да удовлетвори определен вид потребителско търсене, стои в основата на нейна-
та комерсиална реализация. Иновацията е резултат на организиран процес на прила-
гане на определено ново знание в употреба, като тази употребата задължително тряб-
ва да носи печалба, т.е. иновацията сама по себе си е икономически феномен. Инова-
циите имат една основна цел – ползата и печалбата, фиг. 4. Ако дадено изобретение, 
колкото и уникално да е, не носи все още приходи и ползи, то няма как да се приеме за 
иновация. Изобретението е само една "представена идея", която може да бъде ме-
тод/технология/процес или устройство/продукт (Rifai, 2012).  

Иновацията е "нещо" оттатък изобретението, тя може да бъде негово продълже-
ние, резултат на осъществяване и използване (Smith и Ainsworth, 1989). За да превър-
не изобретението в иновация, здравната организация трябва да комбинира различни 
видове знания, способности, умения и ресурси, например, тя може да се нуждае от 
нови производствени и маркетингови знания, изградена и добре функционираща дист-
рибуторска система, допълнителни финансови ресурси. Иновацията е продукт на зна-
нието и опита, които осигуряват полза и печалба в резултат на осъществяване и упот-
реба, фиг.5. 
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си“ (May, 2013). В сложно организирани системи, каквито са 
организациите за доставяне на медицински и здравни грижи, 
трябва: първо, иновацията да се възприеме и разглежда в 
нейния социален, технически и икономически контекст; 
второ, да се определи водещата роля на заинтересованите 
страни, които могат да бъдат засегнати от иновацията, и 
избора, който им предстои да направят; трето, да се признае 
важността, която процесът на осъществяване на всяка 
иновация придобива (Greenhalgh, 2004; Robert, 2010; May, 2013). 

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

 ... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ 
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мярка за нейната способност да удовлетвори определен 
вид потребителско търсене, стои в основата на нейната 
комерсиална реализация. Иновацията е резултат на 
организиран процес на прилагане на определено ново знание 
в употреба, като тази употребата задължително трябва да 
носи печалба, т.е. иновацията сама по себе си е икономически 
феномен. Иновациите имат една основна цел – ползата и 
печалбата, фиг. 4. Ако дадено изобретение, колкото и уникално 
да е, не носи все още приходи и ползи, то няма как да се 
приеме за иновация. Изобретението е само една „представена 
идея“, която може да бъде метод/технология/процес или 
устройство/продукт (Rifai, 2012). 
Иновацията е „нещо“ оттатък изобретението, тя може да бъде 
негово продължение, резултат на осъществяване и използване 
(Smith и Ainsworth, 1989). За да превърне изобретението в 
иновация, здравната организация трябва да комбинира 
различни видове знания, способности, умения и ресурси, 
например, тя може да се нуждае от нови производствени и 
маркетингови знания, изградена и добре функционираща 
дистрибуторска система, допълнителни финансови ресурси. 
Иновацията е продукт на знанието и опита, които осигуряват 
полза и печалба в резултат на осъществяване и употреба, 
фиг.5.
Въпреки, че иновацията може да има за свое начало или 
изобретението/идеята, или разпознаването на търсена 
потребност, то тя не може да остане в „нещо-само-по-себе-

Въпреки, че иновацията може да има за свое начало или изобретението/идеята, 
или разпознаването на търсена потребност, то тя не може да остане в „нещо-само-по-
себе-си“ (May, 2013). В сложно организирани системи, каквито са организациите за 
доставяне на медицински и здравни грижи, трябва: първо, иновацията да се възприеме 
и разглежда в нейния социален, технически и икономически контекст; второ, да се 
определи водещата роля на заинтересованите страни, които могат да бъдат засегнати 
от иновацията, и избора, който им предстои да направят; трето, да се признае важ-
ността, която процесът на осъществяване на всяка иновация придобива (Greenhalgh, 
2004; Robert, 2010; May, 2013). 
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