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4 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

HANNOVER MESSE  
и CeMAT 2018 
Хановер, Германия. "Технологията не е създадена за да 
се състезава с нас, а за да ни помага, това е основното 
послание на това изложение, което отново утвърждава 
репутацията на Хановер като глобална гореща точка 
за цифровата трансформация на индустрията", каза д-р 
Йохен Кьоклер, Председател на Управителния съвет на 
Deutsche Messe, в края на HANNOVER MESSE и CeMAT. 
"Фокусът тук е върху човешкия елемент: ние взимаме 
решенията и определяме курса. Взаимодействието на 
хората с машините и ИТ допринася за огромна конку-
рентна печалба в производството, логистиката и енер-
гийната индустрия".
Под мотото "Интегрирана индустрия - Connect & 
Collaborate", общо 210 000 посетители се възползваха от 
възможността да се запознаят с представените инова-
ции. Общо 5 800 изложители присъстваха в HANNOVER 
MESSE & CeMAT. Теми като машинно обучение, изкуствен 
интелект, индустриални информационни платформи, 
разширяване на енергийните мрежи за eMobility, из-
ползването на роботи и автономни системи за произ-

водство и интралогистика и ролята на работниците в 
интегрирания завод бяха предмет на интензивен дебат 
на щандовете на изложителите на събитието. Като 
официална страна партньор, Мексико се оформи като 
иновативен бизнес и индустриален партньор.
"Бизнесът успешно договори първите стъпки по пътя 
към цифровизираното и свързаното производство и 
сега се захваща за втория етап от концепцията", заяви 
Тило Бродман, изпълнителен директор на Германската 
инженерна федерация (VDMA). "Новите бизнес модели 
на платформата, използването на цифрови близнаци и 
първоначалният опит с машинното обучение - всичко 
това ще играе все по-важна роля в машиностроенето." 
Hannover Messe е място, където хората представят и 
обсъждат формата на нещата, които предстоят и отново 
сме много доволни от изхода на изложението ", продъл-
жи той. VDMA вярва, че автоматизацията, софтуерът и 
интралогистиката ще продължат да определят характе-
ра на HANNOVER MESSE, каза той.
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"HANNOVER MESSE потвърди още веднъж, че това е на-
чалната база за глобалния преход към индустрията 4.0. 
Разширените мрежи за създаване на принадена стой-
ност, новите форми на сътрудничество между хората и 
машините и нарастващата интеграция на изкуствения 
интелект в производствените операции: на дигитализа-
цията и свързаността отново се разкриха за пореден път 
в Хановер. Всичко това изисква още повече взаимовръз-
ки, поради което Германската асоциация за електриче-
ски и електронни производители (ZVEI) призовава за 
индустриална 5G мрежа, "каза изпълнителният директор 
на ZVEI д-р Клаус Мителбах. " Това търговско изложение 
е предало още две ключови послания: първо, че можем 
сами да напреднем по пътя към технологичния прогрес 
и социалния просперитет, като се обединим и работим 
заедно, а не чрез протекционизъм или изолация и чрез 
технологиите - както направихме на това изложение. 
Ние трябва да направим още повече, за да привлечем 
вниманието на младите хора, тъй като те представляват 
необходимата утре работна сила. "
От общо 210 000 посетители на панаира, повечето - 70 
000 от тях бяха от чужбина, което е  30% от общия дял. 
Китай оглавява статистиката за чуждестранните посети-
тели с общо 6500, следвана от Холандия (5300), Полша 
(2,700) и САЩ (1,700). Общо 1400 посетители дойдоха от 
Мексико, която беше тазгодишната партньорска държа-
ва.
Основите тенденции, представени в Хановер през тази 
година, включват продължаващата конвергенция между 
ИТ и машиностроенето, индустриалните ИТ платфор-
ми и други нови бизнес модели и непосредственото 
въздействие на изкуствения интелект върху индустри-
алната среда. Изложителите в халетата за автоматизация 
представят технологията на задвижването и флуидите 
като основен двигател на дигитализираното и интегри-
рано производство.
Тясното интегриране на производството и логистиката 

беше ключова тема в залите CeMAT и това не е изненад-
ващо, тъй като цифровата фабрика просто не може да 
работи без интелигентни логистични системи. Акцентите 
на продукта включват промишлени камиони, автономни 
совалки, роботи за подреждане на поръчки и цялостни 
системи.
Други акценти бяха помощните системи като екзоскеле-
ти, AR очила и преди всичко роботи. Интралогистиката 
разчита на автономни транспортни системи, дрони и 
интелигентни лични асистенти. Тенденцията към сътруд-
ничество между хората и машините продължава непре-
къснато.
Междувременно дисплеите в залите, свързани с енерги-
ята, са съсредоточени върху енергийната ефективност 
в пряка връзка с опазването на климата. Акцентът беше 
върху децентрализираните, интелигентни енергийни 
системи и инфраструктурните решения за екологичната 
мобилност на бъдещето.
Впечатляващо иновативно представяне бе демонстри-
рано и от подизпълнителите и партньорите за развитие, 
които разкриха подходи за свързване с клиентите с 
безпроблемна ефективност. 
Повече от 160 мексикански фирми бяха на панаира, за 
да представят своите продукти и иновации. Германският 
федерален канцлер Ангела Меркел и мексиканският 
президент Енрике Пеня Неето се съгласиха, че прогре-
сът и просперитетът могат да бъдат постигнати само 
чрез отворени пазари. Ето защо участието на Мексико 
напълно се вписва в контекста на международното 
споразумение за свободна търговия, сключено между 
Мексико и Европейския съюз, като 99% от стоките меж-
ду двете страни ще бъдат търгувани в бъдеще без мита.
Следващият HANNOVER MESSE ще се проведе от 1 до 5 
април 2019 г., като Швеция ще бъде официалната парт-
ньорска държава. Следващият CeMAT ще се проведе 
паралелно с HANNOVER MESSE от 20 до 24 април 2020 г.
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iba 2018: Крепостта на 
пекарската индустрия

’’Интересът на компаниите от страната и чужбина е 
огромен. Вече е резервирано почти цялото изложбено 
пространство на iba, с изключение на няколко зони“, 
сподели Dieter Dohr, председател на управителния съ-
вет на GHM Дружество за занаятчийски панаири, което 
организира изложението. Повече от 1 100 изложители 
от над 50 държави (по данни от април 2018) ще покри-
ят целия спектър от изложители от индустрията със 

своите продукти. "Като водещо търговско изложение, 
iba наблюдава всички тенденции, както и съответни-
те изисквания за хлебопроизводителите, сладкарите, 
ресторантьорите и лицата, отговорни за вземането на 
решения от сектора на търговията на дребно с храни", 
обяснява Dohr. "На iba 2018 централна роля ще заемат 
нововъведенията и концепциите от полза както на го-
лемите, така и на по-малките предприятия в областта на 

Световното изложение за пекарство, сладкарство и снакс ще се проведе от 15 до 
20 септември 2018 в изложбените площи на Мюнхенски панаир. Като платформа за 
премиери на продукти и услуги тя предлага несравним поглед върху пазара в дванадесет 
изложбени палати с последните новости в индустрията. Виртуалното посещение 
на пекарни ще бъде централна тема на To-Go-Markеt. Заедно със Speakers Corner това 
ще са нововъведенията в програмата на iba, от които посетителите ще могат да се 
възползват.
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производствените процеси, енергийната ефективност, 
автоматизацията, хигиената, дигитализацията в сферата 
на продажбите и в производството, монтажа, опаковане-
то и логистиката“.

Ново за посетителите: дигитален iba “Marketplace”
Iba предлага на своите посетители нова дигитална услу-
га. С помощта на новия онлайн портал „Marketplace“ ще 
имате възможността да се подготвите за изложението. 
По този начин на място ще организирате времето си по 
възможно най-добрия начин за Вас. Благодарение на 
новата опция за търсене ще можете бързо да достиг-
нете до иновативни решения относно дигитализация, 
енергийна ефективност, Snack-решения или суровини, 
които ще се демонстрират също и на самото изложение. 
Наред с това посетителите имат директна комуникация с 
изложителите и възможност да си уговорят среща с тях. 
За повече информация отидете на адрес https://www.
marktplatz.iba.de/en. 

Най-хубавото за накрая 
За да могат посетителите и изложителите да обменят 
информация в спокойна атмосфера, на изложбените 
площи на iba 2018 ще има и палатка на Октоберфест. За 
гостите и приятния завършек на тазгодишното издание 
на iba ще има подготвени регионални специалитети, а 
бенд ще свири традиционна баварска музика.

За iba
iba, световното водещо изложение за пекарство, слад-
карство и снакс, се провежда на всеки три години на 
територията на Мюнхенски панаир. Търговското изло-
жение обхваща всички продукти и технологии, които са 
от значение за ежедневната работа на хлебопроизво-
дителите и сладкарите, големите и малки предприятия 
и лицата, вземащи решения в сферата на търговията на 
дребно с храни.
Темите варират от суровини, съставки, ингредиенти и 
полуфабрикати, техника за производство, оптимизиране 
на процесите, малки и големи машини и EDV-системи за 
цялостно интериорно проектиране на пекарни, кафене-
та или сладкарници до продажби. На предишното изда-
ние на iba през 2015 г. присъстваха 77 814 специализи-
рани посетители от 167 държави. Общо на изложението 
взеха участие 1309 изложители.

Контакт: 
Кремена Вълчева 
Мюнхенски панаир България 
тел.:  02/ 816 3027 
kremena.valcheva@ahk.bg 
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Превенция от  
корозия – водещи 
компании и експерти 
от 8 държави ще 
представят новости 

Поради щетите, които нанася ежегодно, се налага пре-
дприемане на мерки за превенция от корозия. Игнори-
рането на проблема може да доведе до скъпоструващи 
инвестиции,затова в България все повече се увеличава 
търсенето на модерни решения за защита. 

Corrosion Prevention Balkans  ще се проведе в периода 
28-29 юни в Пловдив във формат форум – изложение.  
Водещи фирми от Австрия,  България, Великобритания, 
Германия, Италия, Полша, Чехия и Хърватия ще предста-
вят технологии, методи и продукти за защита от коро-
зия.

Защо да участвате в Corrosion Prevention Balkans?

• Ще научите защо, къде и кога протича корозията

• Ще откриете как да я предотвратите 

• Ще направите проучване за предимствата на различ-
ните системи за превенция от корозия

• Ще осъществите бизнес контакти с потенциални кли-
енти

• Ще почерпите от опита на висококвалифицирани 
експерти

За кого е изявата?

Тя ще е от интерес за работещите в областите:  маши-
ностроене, корабостроене, пристанища, металургия, 
водоснабдяване и канализация, газови и петролни 
компании, енергетика, електро проектанти, фармация, 
ХВП, автомобилостроене, транспорт, производство на 
велосипеди, производители на ел. уреди, строителство, 
държавни институции, университети, селскостопанска 
техника, телекомуникации, Национална компания "Же-
лезопътна инфраструктура" и др.

Теми и лектори в конференцията

Своя опит ще споделят  водещи експерти от Междуна-
родния съвет по корозия, Европейската федерация по 
инженерна химия, Федерален институт за изследване и 
тестване на материали, МГ Аноди Интернешънъл АД, EC 
Quadro SRL, Технопарк Кралупи, Полско дружество по 
корозия, OFI Technologie & Innovation GmbH,PA-EL d.o.o, 
Институт по корозия на Дрезден и др. 

• Онлайн мониторинг на корозията чрез нов електрохи-
мичен измервателен уред

• Съвременни международни стандарти и разпоредби за 
корозионна защита

Корозията влияе на металите в почти всяка среда -  превозни средства, строителни 
конструкции, ВиК, HVAC, газопреносна мрежа, петролни резервоари, пристанища, 
платформи за добив на нефт и др. 
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• Освобождаване на тежки метали от сплави, използвани 
в питейната вода: Как да тествате и оценявате матери-
алите?

• Материали и услуги за катодна защита

• Дейности, насочени към повишаване осведомеността 
за процеса корозия

• Корозия на тръбопроводи и резервоари за суров нефт

• Покрития от метални сплави върху стомана

• Проучване и различни критерии при проверка за нару-
шено изолационно покритие на метални структури

• Индустриални антикорозионни покрития - методи за 
подготовка на металната повърхност преди боядисване

• Антикорозионни системи и защитни покрития

*(програмата е актуална към 10-ти май)

ИЗЛОЖБЕНА ЧАСТ

Паралелната изложба ще даде възможност на заинтере-
совани експерти и мениджъри от различни сектори да 
се срещнат с фирми, предлагащиработещирешения. 

Денеб Инвесте изключителен агент за България на 
„Hempel” A/S – производител на индустриални и кораб-
ни покрития. Антикорозионни покрития за енергетика, 
нефтохимия и нефтопреработка; за тежки агресивни 
среди, резервоари, цистерни; конвенционални анти-
корозионни бо и специални покрития за хранителна 
промишленост; пожарозащитни покрития ще бъдат част 
от продуктовите презентации.

Ще бъде представено немското качество на продуктите 
на Fertanи тяхното перфектно решение за справяне с 
ръждата. Фирмата предлага гъвкави подходи за отстра-
няване на ръждата в редица области: индустрия, автомо-
билостроене, автосервизи. 

Бласт Инженеринг ЕООД е един от най-големите изпъл-
нители на индустриални антикорозионни покрития. 

Фирмата е изключителен представител за България 
на немските компании „Contracor” – производител на 
пясъкоструйно оборудване и "Comprag" GmbH - произ-
водител на компресори и изсушители. Тя е единствената 
българска фирма, предлагаща цялостно проектиране и 
изграждане на индустриални камери за дробеструйно 
почистване на метални конструкции, както и изгражда-
нето на камери за боядисване.

МГ Аноди Интернешънъл АД ще представи своите про-
дукти: магнезиева катодна защита на бойлери, катодна 
защита на бойлери с външно захранване, подземна ка-
тодна защита на резервоари и тръби, катодна защита на 
кораби, индустриални и офшорни съоръжения, катодна 
защита с цинк и алуминий. 

Енерик ООД е официален дистрибутор на немската 
фирма Steffel - автоматична и полуавтоматична система 
за катодна защита на металите от корозия. Визуализация 
и отдалечен контрол на системата  -информацията се 
взима от всяка катодна станция и се събира, обработва и 
анализира в сървър и от там се изкарват индивидуални-
те данни за състоянието на всяка станция с възможности 
за корекции, рапорти и анализи на обобщени данни.

Сред участниците е и фирма Оргахим с антикорозион-
ни и защитни покрития. Индустриалните й покрития 
успешно се прилагат в различни сфери на индустрията 
– инфраструктура (пътища, пристанищни комплекси, 
мостовеи др.), строителство(метални конструкции, 
летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции) 
енергетика (електропреносната мрежа, електроцентра-
ли- АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ), химическа промишленост, транспорт-
ни средства, металообработване и машиностроене.

Включете се в Corrosion Prevention Balkans. Научете как 
на: https://viaexpo.com/bg/pages/corrosion-prevention-
balkans

Вашият бизнес се нуждае от информация и знания, а не 
от излишни разходи за отстраняване на аварии и смяна 
на оборудване. Срещнете се експерти, колеги и клиенти, 
за да обмените опит и мнения.

Повече информация на www.viaexpo.com

ПРЕВЕНЦИЯ ОТ КОРОЗИЯ
международен форум и изложение
  

28 -29 юни
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Силен старт на  
74-ия Международен 
технически панаир

Организаторът на мащабното икономическо събитие 
- Международен панаир Пловдив, продължава своята 
програма в подкрепа на бизнеса, като предоставя атрак-
тивни преференции. Така по-широк кръг от фирми ще 
имат възможност да демонстрират своите продукти и 
услуги пред повече от 30 000 посетители специалисти от 
България и Европа, които всяка година идват на деловия 
форум.

Изложителите ще получат отстъпки за ранно плащане 
до 27 юли, както и обемни отстъпки за наема на площ. 
Програмата „Партньори“ предвижда  и преференциални 
условия  за поредно представяне, един жест към дълго-
годишните участници.  

Международният технически панаир  показва техно-
логии, машини и авангардни решения за индустрията. 
Той е успешна маркетингова платформа за компании, 

Със силен старт започна подготовката за 74-ия Международен технически панаир, който 
ще се проведе от 24 до 29 септември в Пловдив. Десетки компании вече подават заявки за 
участие в най-голямата технологична среща на Балканите, чието предстоящо издание 
ще бъде по-различно и с по-силно чуждестранно присъствие. 
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работещи в областта на електрониката и електротехни-
ката, енергетиката и екологията, водния сектор, инфор-
мационните технологии, роботиката и автоматизацията, 
транспорта и автосервизното оборудване, машиностро-
енето, строителството, химическата и минната промиш-
леност, автомобилната индустрия.

Участниците в ЕСЕН 2018 могат да ползват и разнообраз-
ни рекламни услуги. Включването в печатния каталог 
прави компанията известна сред хиляди мениджъри и 
специалисти. Зоните, където се поставят билбордове и 
се реализират модерни рекламни  проекти, се намират в 
най-оживените места на панаирния комплекс и привли-

чат вниманието на най-много посетители.  Двата LED 
екрана позволяват да се използва целият потенциал на 
аудио-визуалната комуникация. Онлайн платформите на 
Панаира – Интернет страницата, профила във Фейсбук 
и онлайн каталога, имат следните  предимства: голяма 
аудитория, дълготрайно въздействие и възможност за 
актуализация.

Съчетаването на преференциите  за участие с разноо-
бразните рекламни инструменти правят още по-ефек-
тивно представянето на фирмите в един от  най-авто-
ритетните делови форуми за инвестиционни стоки и 
технологии в Югоизточна Европа. 
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Интересът на българския 
бизнес към Light+Building 
постоянно расте

Развитието на всеки икономически сектор е пряко свър-
зано с директния обмен на опит, знания, технологични 
постижения и визии за бъдещето. Съвременният свят 
безспорно е в невиждан за човешката история подем, 
дължащ се на бързия и прецизен обмен на информация. 
Като най-ефективен инструмент за получаването й са 
международните изложения, събиращи заедно про-
фесионалистите и световни лидери във всеки отрасъл, 
основен сред които е секторът на осветлението, елек-
тротехниката, автоматизацията на дома и сградите. Към 
него е насочен и най-големият световен специализиран 
панаир за сектора - Light+Building, провеждащ се на 

всеки две години в Мессе Франкфурт. През тази година 
той се състоя от 18 до 23 март, а мотото му беше "Свър-
зано - сигурно - удобно".

„На последното си издание през 2016 г. изложение 
Light+Building събра 2626 изложители, чиито щандове 
заеха площ от 249 100 кв.м и бе посетено от 216 610 
посетители.“, каза Ивайло Иванов, управител на Интер 
Експо Център-София. Изложбеният център в България 
е официален представител на Мессе Франкфурт за 
страната.

Тазгодишното издание на Light+Building беше белязано 

Компаниите от България показаха smart контакти и осветление, осветителни тела,  
LED технологии, сензори и много други
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от 5% ръст в броя на изложителите спрямо предходното 
издание. Най-много бяха компаниите от Италия, Китай, 
Австрия, Полша, Великобритания, Белгия, Холандия, 
Турция.

Light+Building е с основно значение за архитектите, 
дизайнерите, проектантите, инженерите, интериорните 
архитекти, занаятчиите и дистрибуторите от целия свят. 
В световен мащаб събитията на Мессе Франкфурт за 
осветление и строителни технологии се разпростират на 

три континента – Европа, Азия и Южна Америка. Включ-
ват 13 панаира, простиращи се на 600 000 кв.м площ; 
изложителите са 7200, а посетителите – 503 000.

Световният форум, който чертае бъдещето

За пореден път в световния форум през 2018 г. със 
свои щандове се включиха български компании. Общо 
14-те фирми показаха продукти от областта на smart 
контактите и осветлението, осветителните тела и LED 
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технологиите, компонентите за осветление, светодиоди, 
електронни продукти, кабелни снопове, сензори, елек-
трически табла и прожектори. Интересът на българския 
бизнес към Light+Building расте постоянно. Няблюдава 
се тенденцията на всяко негово следващо издание свои 
щандове да имат все повече компании. А това доказва, 
че българския бизнес е насочен не само към Балкан-
ския регион, но и към европейския и световен пазар. 

За изданието през 2018 г. се наблюдава устойчив ръст 
на българските посетители от близо 20%. Всъщност 
Light+Building е вторият най-посещаван от българските 
компании панаир във Франкфурт след Automechanika.

А сега си представете, как би изглеждал светът без мо-
дерно осветление, електротехника и автоматиация... Не 
можете, нали? Благодарение на най-големият световен 
специализиран панаир за сектора - Light+Building.



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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Вдъхновение, идеи и контакти 
за развитие на бизнеса 
предложиха Техномебел и 
Светът на мебелите 

В разгара на пролетта, от 24 до 28 април, над 10 500 души 
посетиха изложбените зали на Интер Експо Център. При-
чината за това бяха машините и материалите за мебелната 
индустрия, актуалните тенденции в интериорния дизайн и 
обзавеждането, които през тези пет дни бяха представени 
на изложенията Техномебел и Светът на мебелите. Орга-
низирани от Интер Експо Център и Браншовата камара на 
дървообработващата и мебелната промишленост (БК-
ДМП), те събраха под един покрив повече от 190 фирми 
изложители. 

Компаниите изпълниха залите до краен предел и бе дос-
тигнат пълният капацитет на изложбения център. На площ, 
надхвърляща 14 500 кв.м, щандовете си разположиха фир-
ми от общо 11 държави: България, Беларус, Германия, Гър-
ция, Италия, Полша, Румъния, Португалия, Сърбия, Турция 
и Украйна. Голяма част от изложителите са дистрибутори 

на българския пазар на водещи световни производители. 
На изложенията бяха представени повече от 350 фирми от 
над 30 държави. Светът на мебелите отново даде възмож-
ност за вдъхновение с нови идеи чрез богатството си от 
предложения от корпусна и тапицирана мебел, матраци 
и подматрачни рамки, осветителни тела, маси и столове, 
офис обзавеждане, градински мебели, аксесоари, интери-
орен текстил и много други. Благодарение на Техномебел 
всички над 10 500 посетители се запознаха с последните 
новости при машините за мебелната индустрия, работни 
плотове и декори на плочи, мебелни вратички, дизайнер-
ски обков и механизми, лепила, лакове, байцове и кухнен-
ски уреди за вграждане. 

„Радостен е фактът, че сред изложителите има фирми, 
които са участвали на всяко едно от изданията на двете 
изложения“, каза по време на откриването Ивайло Иванов, 

Петте изложбени дни предложиха на присъстващите всичко за мебелите и тяхното 
производство 



17ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

управител на Интер Експо Център. Галин Господинов, пред-
седател на УС на БКДМП, напомни, че Техномебел и Светът 
на мебелите са сред най-големите изложения у нас и имат 
основно значение за бранша.

Креативност в щандовото строителство

Следвайки тенденциите от водещите световни изложе-
ния в бранша, фирмите са все по-креативни с дизайна и 
използваните материали за изграждането на щандовете 

си. Това бе видимо и при излъчването на победителите във 
второто издание на конкурса „щандЪТ“, отличаващ фирми-
те с най-атрактивното и функционално щандово строител-
ство в Техномебел и Светът на мебелите. След „ожесточена“ 
надпревара отличени бяха съответно GS Строймаркет и 
„Некрато“. В рамките на изложенията бяха наградени и най-
добрите в конкурса „Българска мебел на годината“. Профе-
сионалното жури отличи закачалката „Sense“, създадена от 
фирма Love 2 Design/„Е енд  Д Логистикс“(първо място), а 
посетителите определиха като най-добра маса „String“ на 
компания  ФИЛМАР 74. 
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Екзекуторът на „петлите“

Светът на мебелите и Техномебел се превърнаха във 
вдъхновение за всеки почитател и любител на футбола, 
връщайки ни към епичната дата 17 ноември от знаменита-
та 1993 г. Всеки посетител можеше лично да премери сили 
с Емил Костадинов. Със своите харизма и умения, Екзеку-
торът на „петлите“ накара присъстващите да си спомнят за 
онова „лудо американско лято“ на 1994 г. и златния българ-
ски отбор по футбол.

Богатата съпътстваща програма изпълваше залите на Ин-
тер Експо Център през всички пет изложбени дни. В рамки-
те на Техномебел и Светът на мебелите се проведе  диску-
сионен форум „Дизайнът среща интериора“, организиран 
по инициатива на сп.“Идеален дом“. Изданието раздаде и 
наградите си в традиционния конкурс „Къща на годината“. 
Мениджърът бизнес развитие за България на ИКЕА се 
срещна с фирми от мебелния бранш, които имат желание 

за партньорство и доставка на изделия за най-голямата ме-
белна верига в света. Перспективите и предизвикателства-
та пред дървообработващата и мебелна промишленост 
бяха обсъдени на кръгла маса под надслов „Индустрия 4“. 
Към учениците от професионалните гимназии и студентите 
от ЛТУ бе насочена инициативата „Надпревара за знания“. 
Бъдещите кадри получиха възможността да се обучават 
посредством най-добре доказания метод – практическия. 
За пореден път за най-малките имаше конкурс за рисунка – 
тази година темата беше „Моята любима мебел“, а участни-
ците в него бяха над 720.

Последният изложбен ден зарадва петима от посетители-
те, гласували за „Българска мебел на годината“ и един от 
включилите се във фейсбук играта с арт инсталацията на 
метростанция Сердика. Всеки от тях получи ваучер за заку-
пуване на продукти от фирми-изложители в Техномебел и 
Светът на мебелите. 

Бизнес и успехи с Hosted buyers program

За поредна година своята ефективност доказа Hosted 
buyers program. Давайки възможност за развитие на 
бизнеса чрез създаване на нови контакти и провеждане 
на В2В срещи, тя събра представители на български и 
чуждестранни компании, които се запознаха на живо с 
възможностите и условията за развитие и разширяване на 
дейността си.

Техномебел и Светът на мебелите за пореден път доказаха 
своята ефективност, предоставяйки на бизнеса и крайния 
потребител възможността да видят всичко за мебелната 
индустрия, събрано на едно място – от машините и обо-
рудването, през материалите и аксесоарите, до готовия 
продукт. Това ще се случи отново от 26 до 30 март 2019 г.
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Фабриката на 
бъдещето - визията на 
Bosch Rexroth
Представете си фабрика, където само в рамките на ня-
колко дни или дори часове можете да промените всичко 
освен пода, тавана и стените? Пълна гъвкавост, инди-
видуалност и мащабируемост. Това е точно фабриката 
на бъдещето. Изискванията по отношение на бъдещото 
производство се характеризират с все по-кратки про-
дуктови цикли, по-малки размери на партидите, както и 
такива с индивидуален дизайн на продукта. Неизбежно 
е развитието към ефективно и адаптивно производство.
На Hannover Messe 2018 Bosch и Bosch Rexroth ще 
покажат какво е на разположение днес, какво ще бъде 
стандарт утре и какви промени могат да се очакват в 
бъдеще.

Лесно свързване на вече инсталираните машини
Първата стъпка включва свързването на всички сен-
зори, машини, системи и процеси, т.е. всичко, което 
предоставя информация в индустриалната среда. 
Решения като Rexroth IoT Gateway Products свързват 
само с няколко стъпки всички области на производство 
от сензорите до данните на машината, което позволява 
прозрачност и мониторинг на цялостната система. Това 
осигурява основа за решения за наблюдение на със-
тоянието и когато е съчетано със специфични познания 
води до високоефективни механизми за прогнозна 
поддръжка (predictive maintenance).
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Децентрализираните концепции за автоматизация 
от Rexroth, като например системи за задвижване и 
управление без контролни шкафове, вече позволяват 
разширяване по модулен начин на машините и систе-
мите според нуждите. Комуникацията се осъществява 
чрез отворени стандарти като IO Link, Multi Ethernet и 
все по-често OPC UA за трансфер на данни от машина 
към машина. Интелигентните работни станции, като 
Bosch Rexroth Active Assist, идентифицират монтажните 
елементи, извикват съответните работни инструкции, 
напътстват работника през процеса на сглобяване и 
оптимизират работните стъпки и качеството. Благода-
рение на ясните инструкции, те дават възможност да се 
направляват дори неопитни служители през различните 
процеси на сглобяване и да се намалят грешките с до 
40%.

Цифровите близнаци (digital twins) набират скорост
Работейки в тясно сътрудничество с производителите 
на машини, крайните потребители, изследователските 
институции и ИТ компаниите, Bosch и Bosch Rexroth 
развиват употребата на цифровите близнаци като 
виртуални копия на всички компоненти и модули по 
веригата на създаване на добавена стойност. В Хановер, 

Bosch Rexroth заедно със софтуерния доставчик Dassault 
Systèmes и производителя на машини Gnutti Transfer ще 
покажат възможностите предлагани чрез използването 
на цифров близнак за планиране, проектиране, симу-
лация и оптимизация на инженерни процеси в маши-
ностроенето и планиране на производството. Заедно 
с Rampf Group, Bosch Rexroth разработи интелигентен 
корпус на машина, в който вградени сензори измерват 
и влияят върху температурата и налягането в охлади-
телната система по време на работа. Bosch Rexroth ще 
демонстрира и как могат да бъдат анализирани произ-
водствените процеси, открити и оптимизирани промени 
и идентифицирани своевременно вариации или износ-
ване.
Като въведение към свързаността, анализа и наблюде-
нието на състоянието на производствените данни Bosch 
Rexroth разработи SCD (Sense Connect Detect) - ново, 
достъпно и лесно за интегриране решение на сензо-
ри. Заедно с приложение за iOS или Android или IoT 
Gateway, той събира и обработва допълнителни данни 
за още по-добро наблюдение на състоянието.
На панаира ще бъдат показани на практика как данните 
от определен брой SCD сензори могат да бъдат съби-
рани, анализирани и управлявани в облака. Ще бъде 
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демонстрирано на потребителите различните възмож-
ности и колко лесно е да се постигнат резултати. Целта 
е да бъдат осигурени производствени и сензорни данни 
в рамките на няколко часа и всички да използват и да 
изпитат Industry 4.0 в реално време.

Прозрачна логистика
Bosch и Bosch Rexroth ще покажат и решения в областта 
на интралогистиката, която в момента е само частично 
свързана. Със системата Nexeed Intralogistics Execution 
информацията за цялата логистична система се предла-
га практически в реално време: от мястото на съхра-
нение на материала или състоянието на превозните 
средства и транспортните маршрути до дела на празни-
те и пълните писти. Дори и при intralogistics, софтуерът 
осигурява ниво на прозрачност, което вече е стандарт-
но в производствените системи. С помощта на софту-
ера за локализиране на лазери (LLC) , Bosch предоставя 
основна технология за автономни превозни средства в 
интралогистиката. С помощта на лазерния сензор, LLC 
записва и определя с голяма прецизност позицията на 
съответното превозно средство и разтоварените стоки. 
За разлика от други подходи, LLC не изисква сложна 
инфраструктура с магнитни релси или рефлектори. 
Вместо това, решението се ръководи самостоятелно 
и непрекъснато, дори и в динамично променящи се 
среди.
В момента Bosch Rexroth развива и Active Shuttle, 
първото автономно превозно средство от ниво 5 за 
транспорт в рамките на производствени помещения.
Nexeed Track and Trace се използва за наблюдение и 
проследяване на потока от стоки извън компанията. 
С помощта на сензори стоките автоматично качват 
информация за тяхната позиция и състояние в облака 
през мобилната комуникационна мрежа, което поз-
волява на логистичния персонал да знае точната дата 
на доставка в зависимост от действителната позиция 
и да оптимизира планирането на своите материали и 
капацитет.

Създават се нови бизнес модели
В обозримо бъдеще само стените, подът и таванът в 
заводите ще бъдат непроменими. Ще бъде възможно 
бързо да преконфигурирате всички машини и системи 
за да създадете нови линии, а производството ще се 
осъществява не само в реалния свят, но и във виртуал-
ния с цифровите близнаци, осигуряващи абсолютно реа-
листично копие. Производствените ресурси ще комуни-
кират помежду си през различни нива - безжично чрез 
новия стандарт 5G за мобилни комуникации и в реално 
време чрез OPC UA с TSN. Това ще доведе до нови бизнес 
модели за производителите на машини и системните 
интегратори. Крайните потребители от индустрията ще 
инвестират все по-малко капитал в машини. Вместо това 
те ще плащат за да извършат отделни стъпки на процеса, 
временно ще наемат машини или ще купуват съответ-
ната система като услуга. И тук Bosch и Bosch Rexroth 
вече работят с клиенти, за да измислят първите такива 
модели.
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шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови 
серии, тъй като бракът преди пускането им може да ока-
же голямо влияние на предвидената печалба. 

Подобрено CAD взаимодействие 

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

Обновена библиотека с материали

Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизи-
рана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични 
материалиот 435 производителии 185 термореактивни 
материали от 44 производители.
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СпейсКАД ООД представя: 
SIMATIC IT UA DM – Завършено 
MES/MOM решение за дискретно 
производство и NX CAM Robotics
Siemens предлага SIMATIC 
IT Unified Architecture for 
Discrete Manufacturing - 
завършено MES решение за 
управление и автоматизация 
на производството, отго-
варящо 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) гаран-
тира ефективността и оперативната съвместимост 
на всички компоненти на производствената автома-
тизация. 

•  За фазата на управление на производството, 
Siemens осигурява цялостно портфолио от реше-
ния за управление на производствените операции 
(MES/MES/MOM), чрез свързване на PLM и авто-
матизацията, за предоставяне на възможност на 
производителите да избират и прилагат стратегии 
за пълното дигитализиране и интегриране на жиз-
нените цикли на техния продукт.

Подобрена гъвкавост и време за пускане на паза-
ра. 
С използване на Siemens MES/MOM портфолиото, 
производителите са в състояние да моделират, 
проследяват, визуализират, анализират, оптимизи-
рат, актуализират и хармонизират производствените 
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процеси, за да реагират на производствени събития 
в реално време. Интеграцията и автоматизация на 
процедурите за обмен на данни  с PLM и (ERP) осигу-
ряват гъвкавостта и мащабируемост, необходими за 
максималното реагиране на изискванията на клиен-
тите и пазара. 
Управление на дискретно производство
В производството на високотехнологични продукти 
трябва да се управлява сложността на производ-
ствения 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 функ-
ции:
•  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 несъответ-

ствия
•  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 производ-

ствени операции, стъпки, материали и ресурси
•  Точно управление на поръчките в ход, операции, 

партиди и серийни номера
•  Разпределете работното натоварване между опе-

раторите при стартиране на смени с отчитане на 
правата и уменията на оператора.

 

 MES/MOM интегриран с PLM
•  Възможност за получаване на технологичните поре-

дици на производствени процеси - обикновени или 
вложени - готови за изпълнение от PLM система

•  Възможност за анализ на въздействието на проме-
ните върху планираните и изпълнявани работни 
поръчки

•  Обратна връзка към PLM  за открити технологични 
несъответствия към PLM 

•  Възможност за изпращане на данни производстве-
ни 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 стъпки-
те 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 сис-

тема 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 ори-
ентирани модули за да покрие специфични ключови 
функционалности. Този модулен подход дава пре-
димства, включително: 
•  Приспособяване на решението към изискванията на 

клиента 
•  Подобряване на конкурентоспособността чрез на-

маляване на цените
•  Мащабируемост

SIMATIC IT  се предлага в следните модулни кон-
фигурации:
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•  Стандарт (задължително) 
•  Управление на операторите
•  DM EWI и DC

Ползи за бизнеса
•  Уникалният подход на SIMATIC IT за Дискретно 

Производство позволява на производствените сис-
теми 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 поз-
волява на производителите да адаптират решение-
то за управление на производството по начин, съо-
бразен в най-голяма степен с тяхната специфика.  

•  Като вертикално решение с насоченост към дис-
кретно производство и конкретен пазар, SIMATIC 
IT за Дискретно Производство  е предварително 
конфигурирано и заредено с най-добрите произ-
водствени практики и процеси. 

Ползи за производството
•  Затворя, подравнява и синхронизира съответстви-

ята 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 своевремен-
но и правилно изпълнение на производствените 
процеси 

•  Осигурява проследимост, родословие и видимост 
на незавършената работа (WIP), които са от същест-
вено значение за разбирането на текущото състоя-
ние на производството и вземане на решения.

•  Позволява по-ефективно управление на несъответ-
ствията чрез обвързване на персонални предписа-
ния за процесите на преработка. 

•  Подкрепа за мобилност, тъй като може да има ши-
рок 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 спо-
ред изискванията за всеки отделен случай 

•  Възможност за свързване и взаимодействие с външ-
но и наследени ИТ системи.

NX CAM Robotics - off-line програмиране на про-
мишлени роботи
NX CAM Robotics автоматизира процесите на про-
ектиране, симулация, валидиране, оптимизирне и 
offline програмиране на промишлени роботи. Съче-
тавайки в един продукт NX CAD, NX CAM и NX CAM 
Robotics за off-line програмиране на роботи и про-
цедури за измерване, SIEMENS предлага уникалните 
функционални възможности на високия клас реше-
ния, иначе предлагани в три отделни продукта.  

 Функции:
•  Поддържа роботи от широк кръг производители

•  Поддръжка на всички типове промишлени опера-
ции:

o  повдигане,

o  позициониране,

o  боядистване

o  заваряване

o  фрезоване

o  шлифоване

o  обрязване

o  смилане

o  изрязване

o  полиране

o  залепване

o  други.

•  Поддръжка на роботи с позициониране по 6 оси и 
поддръжка на външни оси, като регулиращи меха-
низми и релси

•  3D кинематично моделиране на асемблирания 
модел дефиниране на глави, държачи, позициони-
ращи, релси и други роботизирани периферия

•  Статичен и динамичен анализ на сблъсъци, достъп и 
ексцентричности

•  Правила на роботоката за контрол ориентацията на 
иснтрумента, конфигурацията на робота, начало и 
край, позициониране на  робот по релси и поведе-
ние при OLP команди

•  Интуитивен интерфесй на програмиране, иденти-
чен по вид и усещане за NX CAD, NX CAM и NX CAM 
Robotics 

•  Автоматизация чрез шаблони за бързо генериране 
на пътища и прилагане на правила



27CAD/CAM/CAE

Ползи за потребителя:
•  Бързо създаване на комплексни програми за упра-

вление операциите на робота
•  Лесно графично валидиране на новите програми с 

проверка на обхват, достъп и избягване на сблъсъ-
ци

•  Удобни възможности за бързо реагиране при про-
мени в поръчките с чрез поддръжка на асоциатив-
ни траектории на движение

•  Премахване на стъпки за транслиране на кодове и 

команди за намаляване на разходите
•  Икономия на ресурси чрез използване на една 

единствена IT платформа за CAD, CAM и роботика
•  Възможности за въвеждане на собствени правила 

за роботика с цел поддържане на гъвкавост
•  Оптимизиране на процеса на програмиране чрез 

автоматизация на процесите на всички нива

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



www.iscar.com
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Сменяеми инструменти 
вместо монолитни 
твърдосплавни при 
обработка на малки 
диаметри
Въртящите монолитни твърдосплавни инструменти 
традиционно доминират за диаметри до 20 mm (.75”) и 
производителите на инструменти със сменяеми пласти-
нивсе още не са успели да превземат тяхната територия. 
Няколко важни фактора допринасят за възприемането 
на монолитните твърдосплавни като един по-добър 
залог  за надеждна обработка.

Точността на монолитният твърдосплавен инструмент е 
по-благоприятна, в частност за палцовите фрези с малки 
диаметри, където ролята на точността се увеличава 
значително, като фактор за ефективната трайност на 
инструмента.

Сменяемият инструмент се състои от тяло, сменяеми 
пластини и механически части,като закрепващи болто-
ве или клинове, които закрепват пластините в тялото. 
Намаляването на диаметъра на инструмента води до 
намаление размерите на монтажните компоненти. 
Намаляването на техните размери пък води до снижа-
ване на тяхната якост и инструмента като цяло не може 
да издържи на режещите сили при едни нормални 
условия. Това сериозно ограничава приложението на 
инструмента.

Опцията инструменти със сменяеми пластини

Тези инструменти притежават няколко отделни пре-
димства, което прави прилагането им много атрактивно 
в очите на клиента. В много случаи, специално при 
грубите обработки, смяната само на износения режещ 
ръб е икономически по-ефективно, отколкото смяната 
на целия монолитен инструмент с нов. В допълнение 
няма нужда от време и средства за повторно заточване, 
шлайфане и покритие на износения.

Производителите направиха значителен прогрес в 
развитието на надеждни конструкции, които биха могли 
да се противопоставят на монолитната твърдосплавна 
концепция. Работата в тази посока вече дава резултати 
и съставните фрези и свредла със сменяеми режещи 
глави се доказаха като  реална алтернатива на монолит-
ните твърдосплавни инструменти.

Конкурентно изпълнение

Представянето на инструменти със сменяеми твър-
досплавни режещи глави означава една смяна на 
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фокуса. ИСКАР предлага два примера на тази концепция 
с фрезовата линия ISCAR MULTI-MASTER и CHAMDRILL 
линията за свредла.

Начина на работа и точността на новите инструменти ги 
прави функционално конкурентни на монолитните твър-
досплавни. Многостранността на тези линии, където 
една глава може да бъде монтирана на различни тела и 
едно тяло може да носи различни глави, прави възмож-
ни различни комбинации и допринася за намалението 
на складовите наличности.

Другото важно преимущество – „не е нужно време за 
настройка”/“no set-up time”/ - характеризира тези линии, 
тъй като износената глава не изисква допълнително 
време за настройка и може да бъде сменена, докато 
държача е в шпиндела на машината. Това скъсява ма-
шинния цикъл и съответно намалява производствените 
разходи. Обратно, смяната на износената монолитна 
твърдосплавна фреза или свредло неизбежно води до 
нова настройка.

Факторът LOGIQ

Напоследък ИСКАР представи една нова  линия на малки 
въртящи се инструменти под името на своята нова ре-
кламна кампания LOGIQ. Компанията предлага няколко 
линии от фрези с номинален  диаметър до 20 мм. Един 
кратък поглед на тези линии дава ясна представа дали 
новите инструменти ще могат да завладеят територията 
на монолитните.

Новите линии от фрези със сменяеми пластини с ди-
аметри от 8-16 мм. привличат голям интерес. Те имат 
няколко общи белега: държачът носи триъгълни пласти-
ни с три режещи ръба и механична част, която осигурява 
закрепването на пластините. Линиите са предназначени 
за фрезоване на квадратни стени или за фрезоване с 
високи подавания. Но тук подобието свършва и започва 
разликата. Докато дизайнът на HELI3MILL и MICRO3FEED 
линиите за диаметри 10-16 мм. е близък до класическия 
принцип  на закрепване - чрез закрепване през централ-
ния отвор на пластината, NANMILL и NANFEED линиите 
за диаметри 8-10 мм. имат друга концепция.

За такива малки диаметри закрепването през централ-
ния отвор, както бе отбелязано преди, не е приемливо 
решение. Съгласно новата концепция болтът е разпо-
ложен над пластината и неговата глава играе ролята 
на клин /фиг.1/. Това  решение осигурява надеждно и 
здраво закрепване и хомогенна структура на пластината 
без отвор и разрешава бърза и проста смяна.

Предсказуемо, е че тези нови линии ще бъдат особено 
ефективни в производството на компактни части и обра-
ботката на малки вдлъбнатини, джобове и малки детайли. 

Малка промяна, голям ефект

1 мм. промяна в размера – малко или много е това? За 
инструменти със сменяеми пластини с малки диаметри 
това е значителна разлика. Новата SUMOCHAM 5 mm. 
пробивна глава на ИСКАР представлява важна крачка 
напред  в разширяването на полето на приложение на 
сменяемите свредла /фиг.2/

В обхвата на малките диаметри, съставният инструмент 
може да предложи прецизност и предимства в обработ-
ката, които го поставят успешно срещу по-традиционни-
те монолитни твърдосплавни инструменти. Съставните 
инструменти започват да заемат своето място в метало-
обработващата практика – и това е вече забележимо!
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Ретраците  
на Jungheinrich

Системата Reachtrack® е патентована и разработена от 
самия доктор Jungheinrich. Всеки трети ретрак по света 
е произверден от Jungheinrich. След поемане на товара 
вилиците се прибират към кабината, което съкращава 
размерите на повдигача и позволява по-сигурно прена-
сяне на товара.
Компактни, ергономични и иновативни ретраците пред-
лагат оптимални условия за бърза и ефективна работа. 

Първа серия (ETV 110/ 112) се характеризира с компакт-
ното си шаси с ширина 1 120 mm, подходящо за тесни 
коридори до 2 494 mm. Товароподемността е 1 съот-
ветно 1,2 тона, а висoчината на повдигане достига 7 100 
mm.
Втора серия (ETV 214/ 216) позволява максимален обем 
на работа при минимален разход на енергия. Подхо-
дящи за коридори с минимален размер 2 569 mm и 

Водещият германски производител на складова и логистична подемна техника 
Jungheinrich представя серията ретраци ETV 1/2/3 с товароподемност от 1 до 2,5 тона. 
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съответно 2 589 mm, с товароподемност 1,4 и 1,6 тона, 
височината на повдигане достига 10 700 mm.
Трета серия (ETV 318/ 320/ 325)повдига най-тежки това-
ри на голяма височина при коридори с минимални раз-
мери 2 605/2 625/2 742 mm, товароподемност 1,8/2/2,5 
тона и максимална височина на повдигане до 13 000 mm.
Системата Curve CONTROL намалява автоматично ско-
ростта при влизане в завои – според силата на завър-
тане на волана, което дава максимална сигурност при 
оптимална работа.
Ергономичният кокпит и регулируемата управляваща 
конзола позволяват на кариста да се чувства комфортно 

и удобно дори при продължително седене. Пултът за 
управление solo PILOT осигурява интуитивно и лесно 
боравене с машината, което позволява бързо извършва-
не на дейностите с нея.
Оптимизираната енергийна концепция позволява на 
машината да работи две смени с едно зареждане на 
стандартната батерия – това спестява време и разходи.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов 
– търговски и маркетингов дирек¬тор на „Готи Петру-
нов“ ООД, представи¬тел на ЮНГХАЙНРИХ за България, 
Албания и Косово.
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Иновации в здравеопазването 
и лабораторната медицина
Част 2

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.

Обратна иновация или къде и кога възникват иновациите
Първите описани случаи на т.нар. „обратна иновация“ илюс-
трират водещото желание на един лидер да намери начин за 
решаване на определен проблем или да задоволи изявена 
потребност. Той не може да бъде спрян от това, че живее в по-
ниско развита и индустриализирана страна, работи за една 
по-слаба организация или не разполага с достатъчно сред-
ства. Обратната иновация е пример за това, че всеки един от 
нас може да стане двигател на съществена промяна, която да 
започне от позиция с малко възможности и средства.
Логично е това, че много от първите описани случаи на об-
ратна иновация са в сферата на здравеопазването, защото 
качеството на живот на много хора е свързано с намирането 
на нови решения и създаването на възможности. Това само 
доказва, че иновативните решения се осъществяват, когато 
един човек има непреодолимото желание да промени въз-
можностите в света около себе си и усещането, че трябва да 
го направи въпреки всичко.

Най-често обратни иновации се осъществяват в резултат от 
търсенето на по-евтин начин за правене на вече известни 
неща. Водещо е силното желание за предоставяне на ме-
дицинска услуга или продукт за местното население, което 
не би било възможно на цените, на които тази услуга или 
продукт се предлага от външни високоразвити здравни ор-
ганизации. Веднъж създадена, обаче, обратната иновация 
предизвиква интерес във високоразвитите организации и 
държави, които от своя страна също така търсят по-ефектив-
ни решения. Водеща при обратната иновация е иновативната 
идея, която изисква малко средства. Става дума за поглед към 
нещо добре известно с нови очи, водени от силното желание 
да се намери начин/подход/технология то да стане достъп-
но за по-широк кръг от хора. Обратната иновация възниква 
също така от дъното или периферията на пазара, но това не 
пречи тя да намери своята пълна реализация на нови пазари, 
високоразвити организации и държави. Няма ограничения 
за мястото, откъдето ще започне движението си промяната и 
създаването на нови възможности за осъществяване на ино-
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вацията. Това е силно мотивиращо за младите предприемачи 
и лидери. 

Отворена иновация или как възникват иновациите
Отворената иновация предполага използване на входящи 
и изходящи потоци от знания, продукти и технологии, съче-
таването им и добавянето на свои, и на тази основа, създа-
ване на иновативни подходи, които обслужват целите на ор-
ганизацията за ускоряване на производството на иновации и 
разширяване на външното им приложение. Организациите 
могат и трябва да използват външни, както и вътрешни нови 
идеи, нови вътрешни и външни пътища към пазара, за да на-
мерят начин да усъвършенстват своя продукт и технология 
(Chesbrough, 2003).
Защо отворените иновации стават водещи? Какво определи 
появата и развитието им в здравеопазването? Ето няколко 
отговора: i - изобилието от знания, свободния достъп, дви-
жението и обмена на знания (и хора) налагат представата за 
изобилие от образовани, квалифицирани и компетентни но-
ватори – не трябва да се забравя, че знанието се носи от чове-
ка, при това няма как един човек да събере в себе си цялото 
знание, необходимо да обслужи създаването на иновация; ii 
– мобилността на хора от организация в организация, от ре-
гион в регион или от страна в страна, позволява те да натру-
пат знания, умения и опит, които могат да споделят на новото 
си работно място; iii – рисковият капитал, и по-точно венчър-
ният капитал, е увеличил своя обем и достъпност, което поз-
волява осъществяването на иновации вън от традиционната 
организация; iv – „глада“ за иновации, определен от краткия 
живот и късото време за навлизане на продуктите на паза-
ра, и ускоряването на темпа на промяна, определящ натиска 
върху организациите за развитие и внедряване на иновации.
С по-доброто разбиране на това, „какво-има-някъде-там”, ор-
ганизациите вече са в състояние да намалят риска чрез ком-
биниране на външни възможности с вътрешни иновационни 
ресурси. Нещо повече, отворените иновации осигуряват: 
приоритет на пазарно ориентираните научни изследвания, 
възможности за развитие на малките фирми за иновации, 
„бързите ползи“ от иновациите и изключителната мобилност 
при разширяване на приложенията.

Иновацията е процес, който може да бъде управляван
Същността на иновацията не може да бъде разбрана, ако тя 
не се разглежда като процес, който включва логически обо-
собени, но свързани помежду си дейности и етапи на осъ-
ществяване, за да се създаде нов продукт, услуга или процес. 
В много източници, иновацията се разглежда като процес, с 
което се обръща внимание на това, че иновацията се развива 
като дейност във времето и има ясно изразени стадии на раз-
витие и изисква изграждането на система за управление. Раз-
витието на управлението на иновации, от средата на миналия 
век до днес, може да се възприеме като преход от случайни 
иновации и моментни управленски решения към въвеждане 
на строга система от процедури.
Иновационният процес е процесът на целенасочено привеж-
дане на всички нови идеи (такива за решаване на проблеми 
или за задоволяване на потребности) в употреба, действие, 

използване, експлоатация и разпространение за произвеж-
дането на иновационен резултат. Винаги в началото стои ино-
вативната (и носеща креативен заряд) идея, а в края - инова-
ционният резултат като продукт, т.е. процесният и системният 
подход се прилагат при изучаването и използването на всяка 
иновация. Иновационният процес включва в себе си мно-
жество иновативни дейности, представляващи всички науч-
ни, технологични, организационни, финансови и търговски 
стъпки, които действително водят, или са насочени, към осъ-
ществяването на иновации. Крайна цел на управлението на 
иновациите е повишаването на ефективността на използване 
на ресурсите и осигуряването на рационално функциониране 
на всички дейности, свързани с иновациите. 

Система за управление на иновации
Системата за управление на иновациите съчетава системата 
“етап-контролна точка“ (англ.: stage-gate) с добре известния 
ни кръг на управлението и продължаващото подобряване, 
с PDCA- структура (Plan-Do-Chek-Act/Adjust: планиране - 
реализация - проверка - действие/корекция), за изграждане 
на нов действен стандартизиран модел на управление. 
Тази система се представя от БСД CEN-TC 16555-1, развита и 
допълнена е със следващи части (от 1 до 7), които разработват 
и допълват съществени елементи от представената система, 
табл. 1. Този подход позволява на изградената по модела 
система за управление на иновациите да се интегрира ус-
пешно в други стандартизирани системи за управление на 
бизнеса в здравните организации, включително с БДС EN ISO 
9001, БДС EN ISO 15189, БДС EN ISO 14001, и други.
Важно е да се разбере и отговори на въпроса: кое е това, кое-
то предизвиква появата на иновации в областта на здраве-
опазването . Въпросът може да бъде зададен по друг начин: 
иновациите ли преследват потребностите на пациента 
или обратното, потребностите на пациента преследват 
иновациите. В първия случай, нова или съществуваща техно-
логия търси проблем, който може да реши, докато във втория 
случай, нови или съществуващи проблеми търсят решения 
под формата на иновации. Казано по друг начин, става въ-
прос за решения, които търсят проблеми за решаване, срещу 
проблеми, които търсят решения за усвояване.
Много от иновациите в здравеопазването се инициират от 
заинтересованите страни в здравеопазването (пациенти, 
адвокати за защита на пациентите, здравни организации, 
лекари, професионалисти в здравеопазване). В някои слу-
чаи, правителството, в опит да смекчи опасенията и предиз-
викателствата пред здравеопазването, налагат на здравните 
организации промяна. Веднъж определени потребностите, 
необходимо е да се реши дали те могат да бъдат посрещнати 
вътрешно или външно, т.е. чрез друга здравна иновативна 
организация. Ако иновацията произхожда от самата здрав-
на организация, тя се тества, модифицира и приема. Ако тя 
не произхожда от здравната организация, потребността се 
удовлетворява от друга здравна технологична организация, 
която разработва, тества и изнася технологията на пазара. 
В някои случаи, здравната организация приема иновацията, 
дори когато това е недотам съвършен опит за осъществява-
не и го подобрява; след това започва да го продава на други 
здравни организации, фиг. 6.
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Важното е да се разбере иновационния процес вътре в таки-
ва здравни организации, като болницата, старческия дом, до-
машния патронаж или организацията за здравни грижи. Тези 
организации, обикновено, не разполагат с голямо звено за 
извършване на изследователска и технологична (развойна) 
дейност, поради което трябва да разчитат на таланта и креа-
тивността на собствения си персонал и работни екипи. Една 
организация за здравни грижи може да разчита на обратна 
връзка от собствените си служители в областта на продажби-
те и маркетинга; една болница - от своя страна, може да раз-
чита на пациенти, лекари и персонал; и двете групи могат да 
разчитат на информация относно конкурентите, за да започ-
нат търсенето на подобрения, фиг. 7. 
В някои случаи, именно ограниченията в ресурсите, с които 
разполагат здравните организации, ги принуждават да си 
партнират със здравни организации за иновации, за да съз-
дадат продукт, който отговаря на техните нужди. На фиг. 7 е 
представена система за управление на иновациите според 
тристепенния модел на управление, изграден върху орга-
низационното обслужване (Omachonu и Einspruch, 2009). На 
първия етап, организацията създава услуга според нуждите 
на пазара, а на втория, тя подобрява услугата, за да отговори 
на изискванията на пазара (Beckwith, 1997). Още на този втори 
етап, много от компаниите смятат, че са постигнали целта си. 
Но някои от тях се придвижват отвъд втория етап, те внедря-
ват и разработват услуги, за които никога не биха могли да 
твърдят, че ще се търсят от клиента. Те създават услуга, която 
е възможно да бъде създадена от тях. Тази услуга не може да 
отговори на въпроса – „Какво искат клиентите ми?“, а трябва 
да отговори по-скоро на друг въпрос – „Какво биха очаквали 
те?“. Това подчертава идеята, че иновациите в услугите не ви-
наги се определят от потребностите на клиентите.
За да получат отговор на този въпрос, здравните организации 
трябва да проучат взаимодействието между услугите и техно-
логиите. Отговорите трябва да се търсят в един от четирите 
квадранта, показани на фиг.  7: иновациите (от етап 3) могат 
да бъдат подкрепени чрез прилагането на нова технология 

за нови услуги (1), нова технология за съществуваща услуга 
(2), съществуваща технология за съществуваща услуга (3) и 
съществуваща технология за нова услуга (4).

От решаващо значение е това да се посочи измерителя на 
иновациите в областта на здравеопазването, за да бъде 
разбран правилно процеса на иновации. Друг начин за 
оценяване на иновациите е задаването на следните два въ-
проса: „Иновациите ли преследват потребности?“ и „По-
требностите ли преследват иновации?“. В първия случай, 
нова или съществуваща технология търси проблем, който 
да разреши, докато във втория случай, нов или съществуващ 
проблем преследва решение под формата на иновации. 
Казано по друг начин, става въпрос за готови решения, 
които търсят проблемите, които могат да бъдат решени, или 
проблеми, които търсят решения за възприемане и приложе-
ние. Във всеки случай, технологията играе централна роля, за 
да улесни този процес, фиг. 7.

Заинтересовани страни и иновации в здравеопазването
Много се пише за сложността на здравеопазването и свър-
заните с него заинтересовани страни и организации. При 
това, всяка заинтересована страна трябва да се разглежда, 
като страна, заявяваща интерес към здравеопазването и 
неговото развитие, и като страна, очакваща полза, изгода, 
облага от развитието на здравеопазването. От гледна точка 
на осъществяване на иновациите, във бъдещо време, могат 
да бъдат обособени две основни групи от заинтересовани 
страни: тези, които търсят пряко участие в предоставянето 
на медицински грижи и услуги, и други, които разкриват, раз-
работват и обезпечават технология/техника, използвана при 
доставянето на медицински грижи. Всяка от тях се намира в 
договорни отношения от вида „доставчик-клиент“ с другата, 
всяка със своите потребности и очаквания от осъществява-
нето на иновацията.
Заинтересованите страни, имащи отношение към доставяне-

изнася технологията на пазара. В някои случаи, здравната организация приема 
иновацията, дори когато това е недотам съвършен опит за осъществяване и го 
подобрява; след това започва да го продава на други здравни организации, фиг. 6. 
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никога не биха могли да твърдят, че ще се търсят от клиента. Те създават услуга, 
която е възможно да бъде създадена от тях. Тази услуга не може да отговори на 
въпроса – „Какво искат клиентите ми?", а трябва да отговори по-скоро на друг 
въпрос – „Какво биха очаквали те?". Това подчертава идеята, че иновациите в 
услугите не винаги се определят от потребностите на клиентите. 

За да получат отговор на този въпрос, здравните организации трябва да проучат 
взаимодействието между услугите и технологиите. Отговорите трябва да се търсят в 
един от четирите квадранта, показани на фиг. 7: иновациите (от етап 3) могат да бъдат 
подкрепени чрез прилагането на нова технология за нови услуги (1), нова технология 
за съществуваща услуга (2), съществуваща технология за съществуваща услуга (3) и 
съществуваща технология за нова услуга (4). 
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то на иновативни медицински услуги, са: i) пациентите; ii) ор-
ганизациите, полагащи медицински грижи; iii) организациите, 
предоставяща медицински грижи; iv) организациите, закупу-
ващи медицински грижи (т.е. доставчика, застрахователя или 
платеца) и v) обществото. От своя страна, заинтересованите 
страни, свързани с разработване на иновативни технологии 
за доставяне на медицински грижи, включват: i) изобретате-
лите; ii) изследователите/разработващите; iii) организации-
те, осигуряващи производството, маркетинга и продажбите, 
iv)  организациите, предоставящи медицински грижи. Струк-
турната схема, разкриваща най-общите „договорни отноше-
ния“ между заинтересованите страни, при доставянето на 
медицински грижи в здравеопазването, e показана на фиг. 8 
(Omachonu и Einspruch, 2009). 
Вляво са разположени тези заинтересовани страни, които 
имат отношение към доставянето на медицински грижи, а 
вдясно - тези, които участват в процеса на разработване на 
иновации. Възможните алтернативни отношения са показани 
с прекъсната линия: 1 - услуги, доставени директно от пола-
гащия грижи, т.е. чрез общопрактикуващия лекар; 2 - тестове 
или устройства (апарати), закупувани директно от пациенти-
те.
Много важно е да се разкрият всички заинтересовани от една 
иновация страни, тъй като именно те биха получили ползи от 
нея. Появата на една нова технология, в една определена об-
ласт, обаче, влияе съществено, но по различен начин в полето 

на интерес на останалите заинтересовани страни. Това може 
да създаде съществени напрежения между заинтересовани-
те страни, тъй като, в резултат на осъществяване на иноваци-
ята, в една област могат да се увеличат предоставените гри-
жи, докато в други области активността да намалее, заедно с 
доставяните грижи.

 
Фиг. 7 

От решаващо значение е това да се посочи измерителя на иновациите в 
областта на здравеопазването, за да бъде разбран правилно процеса на 
иновации. Друг начин за оценяване на иновациите е задаването на следните 
два въпроса: „Иновациите ли преследват потребности?“ и „Потребностите 
ли преследват иновации?“. В първия случай, нова или съществуваща 
технология търси проблем, който да разреши, докато във втория случай, нов 
или съществуващ проблем преследва решение под формата на иновации. 
Казано по друг начин, става въпрос за готови решения, които търсят 
проблемите, които могат да бъдат решени, или проблеми, които търсят 
решения за възприемане и приложение. Във всеки случай, технологията играе 
централна роля, за да улесни този процес, фиг. 7. 

Заинтересовани страни и иновации в здравеопазването 
Много се пише за сложността на здравеопазването и свързаните с него 

заинтересовани страни и организации. При това, всяка заинтересована страна 
трябва да се разглежда, като страна, заявяваща интерес към здравеопазването 
и неговото развитие, и като страна, очакваща полза, изгода, облага от 
развитието на здравеопазването. От гледна точка на осъществяване на 
иновациите, във бъдещо време, могат да бъдат обособени две основни групи 
от заинтересовани страни: тези, които търсят пряко участие в предоставянето 
на медицински грижи и услуги, и други, които разкриват, разработват и 
обезпечават технология/техника, използвана при доставянето на медицински 
грижи. Всяка от тях се намира в договорни отношения от вида „доставчик-
клиент“ с другата, всяка със своите потребности и очаквания от 
осъществяването на иновацията. 
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Заинтересованите страни, имащи отношение към доставянето на 
иновативни медицински услуги, са: i) пациентите; ii) организациите, полагащи 
медицински грижи; iii) организациите, предоставяща медицински грижи; iv) 
организациите, закупуващи медицински грижи (т.е. доставчика, застрахователя 
или платеца) и v) обществото. От своя страна, заинтересованите страни, 
свързани с разработване на иновативни технологии за доставяне на 
медицински грижи, включват: i) изобретателите; ii) 
изследователите/разработващите; iii) организациите, осигуряващи 
производството, маркетинга и продажбите, iv) организациите, предоставящи 
медицински грижи. Структурната схема, разкриваща най-общите „договорни 
отношения“ между заинтересованите страни, при доставянето на медицински 
грижи в здравеопазването, e показана на фиг. 8 (Omachonu и Einspruch, 2009).  

Вляво са разположени тези заинтересовани страни, които имат отношение 
към доставянето на медицински грижи, а вдясно - тези, които участват в 
процеса на разработване на иновации. Възможните алтернативни отношения 
са показани с прекъсната линия: 1 - услуги, доставени директно от полагащия 
грижи, т.е. чрез общопрактикуващия лекар; 2 - тестове или устройства 
(апарати), закупувани директно от пациентите. 

 
Фиг. 8 

Много важно е да се разкрият всички заинтересовани от една иновация 
страни, тъй като именно те биха получили ползи от нея. Появата на една нова 
технология, в една определена област, обаче, влияе съществено, но по 
различен начин в полето на интерес на останалите заинтересовани страни. 
Това може да създаде съществени напрежения между заинтересованите 
страни, тъй като, в резултат на осъществяване на иновацията, в една област 
могат да се увеличат предоставените грижи, докато в други области 
активността да намалее, заедно с доставяните грижи. 

За стандартизацията в здравеопазването и лабораторната медицина 
В свое решение от 28 октомври 1999 год. (OJ С 141/01: 2000), Съветът на Европа 

се обръща към обществените власти да признаят стратегическото значение на 
стандартизацията (чл. 19). Това следва да се извърши чрез поддържането на 
прозрачна законова, политическа и финансова рамка, на европейско, международно и 
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За стандартизацията в здравеопазването и лабораторна-
та медицина
В свое решение от 28 октомври 1999 год. (OJ С 141/01: 2000), 
Съветът на Европа се обръща към обществените власти да 
признаят стратегическото значение на стандартизацията 
(чл. 19). Това следва да се извърши чрез поддържането на 

прозрачна законова, политическа и финансова рамка, на 
европейско, международно и национално ниво, в която 
рамка стандартизацията да може да се развива по-нататък 
в съответствие със собствените си принципи. Съветът 
призовава още обществените власти и държавите - членки 
да оказват необходимото съдействие на стандартизационния 

национално ниво, в която рамка стандартизацията да може да се развива по-нататък в 
съответствие със собствените си принципи. Съветът призовава още обществените 
власти и държавите - членки да оказват необходимото съдействие на 
стандартизационния процес, особено когато стандартизацията е в подкрепа на 
политиката на общността или в името на обществения интерес (чл. 26). За 
разглежданата тема, това е политиката на иновации в здравеопазването и 
лабораторната медицина. 

Доброволният характер на прилагането на стандартите в България, след отмяната 
на задължително им действие, доведе не само до тяхното „забравяне“, но до нещо 
твърде тревожно - до тяхното необосновано отхвърляне като добри и доказани 
международни практики. Използването на тези практики изисква от обществото и 
бизнеса минимални усилия и ресурси, а в много от случаите само едно обосновано 
политическо или бизнес-решение. Ефектът от прилагането на тези практики, обаче, 
може да бъде впечатляващ спрямо вложените усилия и ресурси. 

За да се превърнат иновациите в здравеопазването и лабораторната медицина в 
национална стратегия, трябва посочените международни стандарти, табл. 2, да бъдат 
прилагани „задължително“. Що се отнася до стандартизационните документи, те 
отново трябва да останат с препоръчителен характер, но с допълнително дефиниран 
минимален обем на задължително прилагане. Превръщането на „доброволните“ 
стандарти в „задължителни“ следва да стане чрез актуализация на подходящи 
наредби, отнасящи се до предоставянето на финансови средства от Националната 
здравно-осигурителна каса (НЗОК).  

Таблица 1. Стандарти и технически спецификации. 
 

№ по 
ред № на стандарта Наименование 

1. БДС EN ISO 
9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания. 

2. 
БДС EN ISO 
15224:2017 

Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 
9001:2015 в здравеопазването. 

3. 
БДС EN ISO 
9004:2009 

Управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход за 
управление чрез качеството. 

4.  
СД CEN/TR 
15592:2007 

Здравни услуги. Системи за управление на качеството. 
Ръководство за използването на EN ISO 9004:2000 за 
непрекъснато подобряване на постиженията в здравните услуги. 

5. 
ISO/DIS 45001: 
проект 

Системи за управление на здравето и безопасността при работа. 
Изисквания с указания за внедряване. 

6. 
БДС EN ISO 
15189:2012 

Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност 
(ISO 15189:2012, коригирана версия от 2014-08-15). 

7. 
БДС EN ISO 
22870:2017 

Изследване на мястото на обгрижване на пациента (POCT). 
Изисквания за качество и компетентност (ISO 22870:2016). 

8. 
БДС EN ISO 
15197:2015 

Системи за изследване при in vitro диагностика. Изисквания за 
системите за наблюдение на кръвната захар за самотестване при 
контрол на захарния диабет (ISO 15197:2013). 

9. ISO 17593:2007 
Clinical laboratory testing and in vitro medical devices. Requirements 
for in vitro monitoring systems for self-testing of oral anticoagulant 
therapy. 

10. 
СД CEN ISO/TS 
22367:2010 

Медицински лаборатории. Намаление на грешките от управление 
на риска и продължение на подобряването им (ISO/TS 22367:2008, 
включително Cor 1:2009). 

11. 
СД CEN/TS 
16555-1:2014 

Управление на иновации. Част 1: Система за управление на 
иновации 

12. 
СД CEN/TS 
16555-2:2015 

Управление на иновации. Част 2: Управление на стратегическа 
информация 

13. 
СД CEN/TS 
16555-3:2015 Управление на иновации. Част 3: Иновативно мислене. 

14. 
СД CEN/TS 
16555-4:2015 

Управление на иновации. Част 4: Управление на интелектуална 
собственост. 

15. СД CEN/TS 
16555-5:2015 Управление на иновации. Част 5: Управление на сътрудничество. 

16. СД CEN/TS 
16555-6:2015 Управление на иновации. Част 6: Управление на творчески процес. 

17. СД CEN/TS 
16555-7:2016 

Управление на иновации. Част 7: Оценяване на управлението на 
иновации. 

Влязлата в действие (2014) техническа спецификация СД CEN/TS 16555-1:2014 
дава насоки за създаването и поддържането на система за управление на иновации. 
Този документ е приложим във всички публични и частни здравни организации, 
независимо от сектор, тип или размер. Системата за управление на иновации, според 
този документ, заимства структурата PDCA (Plan-Do-Check-Act), което позволява тя да 
се интегрира в рамките на други системи за стандартизирано управление на бизнеса, 
съществуващи в здравните организации, например EN ISO 9001, EN ISO 14001 и т.н. 

Този документ дава насоки за: i - разбирането на контекста на организацията; ii - 
установяването на лидерство и ангажираност на висшето ръководство; iii - 
планирането на успеха в иновациите; iv - идентифицирането на движещите фактори и 
насърчаване на тези, благоприятстващи иновациите; v - разработването на процес за 
управление на иновации; vi - оценяването и подобряването на ефективността на 
системата за управление на иновации; vii - разбирането и използването на техники за 
управление на иновациите. Чрез този документ, здравните организации и 
медицинските лаборатории могат да повишат осведомеността си за значението на 
системата за управление на иновации, да изградят такава система, да разширят своя 
капацитет за иновации, и в крайна сметка да генерират по-голяма стойност, както в 
здравната организация, така и сред заинтересованите страни. 

Здравеопазването в България се намира в критично състояние  
Здравната система в България е изправена пред много големи предизвикателства, 

заяви Европейската комисия (ЕК) през 2017 година (State of Health in the EU. България. 
Здравен профил на страната, 2017).  

Кои са те?  
1. България има силно централизирана системата на социално здравно 

осигуряване (СЗО). За политиката и цялостна организация отговаря Министерството 
на здравеопазването (МЗ), а основният купувач в системата остава Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК). Нов вид доставчик на здравни грижи е разрешен 
(2015), но той все още не се е появил на пазара. 

2. Делът на неосигурените граждани се запазва висок, а достъпът до 
здравната система е затруднен. По закон, всички граждани са задължително 
здравно осигурени и имат достъп до здравната система. Въпреки това, 12 % от 
населението не е обхванато от СЗО. Така, достъпът до здравни услуги става много 
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процес, особено когато стандартизацията е в подкрепа 
на политиката на общността или в името на обществения 
интерес (чл. 26). За разглежданата тема, това е политика-
та на иновации в здравеопазването и лабораторната меди-
цина.
Доброволният характер на прилагането на стандартите в 
България, след отмяната на задължително им действие, до-
веде не само до тяхното „забравяне“, но до нещо твърде тре-
вожно - до тяхното необосновано отхвърляне като добри и 
доказани международни практики. Използването на тези 
практики изисква от обществото и бизнеса минимални уси-
лия и ресурси, а в много от случаите само едно обосновано 
политическо или бизнес-решение. Ефектът от прилагането на 
тези практики, обаче, може да бъде впечатляващ спрямо вло-
жените усилия и ресурси.
За да се превърнат иновациите в здравеопазването и лабо-
раторната медицина в национална стратегия, трябва посоче-
ните международни стандарти, табл. 2, да бъдат прилагани 
„задължително“. Що се отнася до стандартизационните до-
кументи, те отново трябва да останат с препоръчителен ха-
рактер, но с допълнително дефиниран минимален обем на 
задължително прилагане. Превръщането на „доброволните“ 
стандарти в „задължителни“ следва да стане чрез актуализа-
ция на подходящи наредби, отнасящи се до предоставянето 
на финансови средства от Националната здравно-осигури-
телна каса (НЗОК). 

Влязлата в действие (2014) техническа спецификация СД CEN/
TS 16555-1:2014 дава насоки за създаването и поддържането 
на система за управление на иновации. Този документ е при-
ложим във всички публични и частни здравни организации, 
независимо от сектор, тип или размер. Системата за управле-
ние на иновации, според този документ, заимства структурата 
PDCA (Plan-Do-Check-Act), което позволява тя да се интегрира 
в рамките на други системи за стандартизирано управление 
на бизнеса, съществуващи в здравните организации, напри-
мер EN ISO 9001, EN ISO 14001 и т.н.
Този документ дава насоки за: i - разбирането на контекста 
на организацията; ii - установяването на лидерство и ангажи-
раност на висшето ръководство; iii - планирането на успеха в 
иновациите; iv - идентифицирането на движещите фактори и 
насърчаване на тези, благоприятстващи иновациите; v - раз-
работването на процес за управление на иновации; vi - оце-
няването и подобряването на ефективността на системата за 
управление на иновации; vii - разбирането и използването на 
техники за управление на иновациите. Чрез този документ, 
здравните организации и медицинските лаборатории могат 
да повишат осведомеността си за значението на системата за 
управление на иновации, да изградят такава система, да раз-
ширят своя капацитет за иновации, и в крайна сметка да ге-
нерират по-голяма стойност, както в здравната организация, 
така и сред заинтересованите страни.

Здравеопазването в България се намира в критично със-
тояние 
Здравната система в България е изправена пред много голе-
ми предизвикателства, заяви Европейската комисия (ЕК) през 
2017 година (State of Health in the EU. България. Здравен про-

фил на страната, 2017). 
Кои са те? 
1. България има силно централизирана системата на соци-
ално здравно осигуряване (СЗО). За политиката и цялостна 
организация отговаря Министерството на здравеопазването 
(МЗ), а основният купувач в системата остава Национална-
та здравноосигурителна каса (НЗОК). Нов вид доставчик на 
здравни грижи е разрешен (2015), но той все още не се е по-
явил на пазара.
2. Делът на неосигурените граждани се запазва висок, а дос-
тъпът до здравната система е затруднен. По закон, всички 
граждани са задължително здравно осигурени и имат достъп 
до здравната система. Въпреки това, 12 % от населението не 
е обхванато от СЗО. Така, достъпът до здравни услуги става 
много труден за част от населението, като доплащането за ме-
дицински услуги затруднява домакинствата с ниски доходи, 
дългосрочно безработните и възрастните хора. Голяма част 
(35 %) от т.нар. ромско население не е здравно осигурено. 
Има три направления, в които трябва да се търсят пробле-
мите: не всички плащат; здравната осигуровка остава ниска и 
увеличаването на парите не води до по-висока ефективност. 
3. Разходите за здравеопазване са много ниски и са в пряка 
зависимост от преките плащания. Разходите за здравео-
пазване, в размер от 1117 EUR, на глава от населението, са 
третите най-ниски в ЕС (2015), което съответства на 8,2 % от 
БВП и остава доста по-ниско от средната стойност - ЕU:9,9 %. 
Само около половината (51 %) идват от публични източници, 
което е вторият най-нисък дял в ЕС. Равнището на преките 
плащания (48 % от разходите за здравеопазване) в България 
е най-високото в ЕС. Прадокс, българинът плаща най-много 
за здраве, а в резултат българите имат най-висока смъртност. 
4. Закупуването на здравни услуги трябва да бъде подобре-
но, както и координацията на здравните грижи. Болничната 
помощ запазва своето водещо място при предоставянето на 
здравни услуги. България е абсолютен шампион по хоспита-
лизации - над 320 на 1000 души население. На второ място 
е Австрия с малко над 250/1000 хоспитализации, а средно в 
ЕС този показател е около 170/1000. Страната ни има един от 
най-големите брой легла за активно лечение в ЕС – 6/1000 
(средно 4,2/1000 за ЕС).
Бюджетът на болничната помощ за 2017 година достига 1,5 
млрд. лева, докато извънболничната помощ е „сравнително 
слаба“ и слабо финансирана – с бюджет от 630 хил. лева. От 
създаването на НЗОК (2001) до ден днешен, бюджетът за здра-
веопазване нараства бързо. От 2009 година насам, бюджетът 
е нараснал с 39 % или с приблизително 1 млрд. лева, за да 
достигне 3,45 млрд. лева, днес. Въпреки ежегодното увелича-
ване на бюджета, ефективността на здравното осигуряване 
не се е повишила.
Свръхфинансирането на болничната помощ създава пороч-
ната практика всеки пациент да бъде хоспитализиран за 
заболявания, за които няма нужда или от които не е болен. 
Друга причина за многото хоспитализации е това, че болният 
няма достъп до скъпи изследвания в амбулаторни условия 
и затова той влиза в болница. Хоспитализациите в повечето 
случаи са „на хартия“, а пациентът дори не предполага. Бро-
ят на хоспитализациите, дължащи се на хронични болести, е 
сред най-високите в ЕС. Този брой не е признак за качествено 
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здравеопазването, той е изкуствено увеличен: вместо да бъ-
дат повторно приемани в болница, пациенти с тези състояния 
може да се лекуват ефективно в амбулаторната помощ. Ана-
лизът на хоспитализациите (2013) сочи, че най-малко 20 % от 
болничните процедури биха могли да се провеждат в извън-
болнични условия. Независимо от това секторът на болнич-
ната помощ продължава да нараства.
Това е белег за слабо развито доболнично здравеопазване – 
отчитат се едва 5,9 посещения на глава от населението в до-
болничната помощ, което е далече под средното в ЕС – 7,5. 

5. Работната сила в здравеопазването е изправена пред те-
жък недостиг и постоянен проблем с миграцията. България 
има висок дял на лекарите, но вторият най-нисък дял на ме-
дицинските сестри в ЕС. Въпреки, че делът на лекарите е ви-
сок, то само 15,6 % са общопрактикуващи лекари (EU: 30,2 %). 
Ниското заплащане и недостатъчното признание кара много 
от завършилите в България лекари да напуснат страната – 
2636 лекари са работили в чужбина (2015), това се превръща 
в устойчива тенденция.
Може да се продължи с изреждането на предизвикателства-
та, които стоят пред здравната система на България. За нас, 
обаче, от особена важност е това, че осигуряването на качест-
вото в здравеопазването остава предизвикателство. Инфор-
мацията за качеството е оскъдна, не съществува надеждна 
система за мониторинг и осигуряване на качеството. Факт 
е това, че множество болници (често малки) не разполагат с 
необходимия квалифициран персонал и технологично обо-
рудване, за да осигурят качествена грижа и не обменят данни 
помежду си. Проблеми с качеството се докладват, както за 
локални болнични, така и за локални извънболнични услуги. 
Електронизацията все още предстои, електронните здравни 
досиета, електронните рецепти и електронните направления 
все още остава една предстояща инициатива. Системата ос-
тава неефективна, трудно достъпна и неустойчива в средно 
и дългосрочен план.
Така, България има втората най-ниска средна продължител-
ност на живота (74,5 години) в ЕС след Литва, тревожно висо-
ки поведенчески рискови фактори – тютюнопушене, употре-
ба на алкохол, затлъстяване, съчетани с бързо застаряващото 
население, недостига на работна сила и ниските разходи за 
здравеопазване. Това налага България да избира разумно 
пътя за развитие на своята здравна система, за да изразходва 
стратегически правилно ограничените си ресурси и запази 
устойчивостта на здравната система.
Докладът на ЕК показва ясно проблемите на здравната сис-
тема, но не дава конкретни решения. В края на годината, в 
публичното пространство, се чуха много идеи как да бъдат 
туширани описаните проблеми, всички очаквано предлага-
щи „още от същото“ - повече държавна намеса в здравеопаз-
ването, покачване на здравната осигуровка и увеличаване на 
регулациите. Всичко това не е по-различно от това, което е 
правено досега и е допринесло в голяма степен за критично-
то й състояние. Време е за нова стратегия в здравното оси-
гуряване – време е за добри практики и управление на ка-
чеството, време е за електронизация, време е за иновации. 
Наистина е време за иновации.

Какво трябва да се знае, преди да се говори за иновации?
Съвременното развитие на иновациите в здравеопазването 
задължително трябва отчита следното: i - човешкото измере-
ние остава основен ориентир и мяра за оценяване на инова-
циите; ii – всяка иновация е плод на споделени ценности и на 
направен избор в обществото, което я превръща в съществен 
елемент на културата; iii – иновациите се появяват по-скоро 
от социална потребност, отколкото от технологично разви-
тие; iv – истинската промяна идва от пациентите, които вече 
проследяват своето здраве и търсят възможности за подо-
бряване на здравната система; v - здравните системи трябва 
да възприемат иновациите като основен инструмент за по-
стигане на стабилни и ефективни решения; vi – при изграж-
дането на ефективни, безопасни и с високо качество здравни 
служби трябва да се зачитат основни европейски ценности, 
като универсалност, равнопоставеност и солидарност; vii - 
потребност от иновации има, както в здравното застраховане 
и реимбурсирането, така и в организацията на медицинската 
помощ, в използването на технологиите, в лекарствената 
политика, в обучението на медицински специалисти и спе-
циалисти по здравни грижи; viii – потребността от яснота за 
това, кой какви дейности извършва в една здравна система; 
ix – всяка иновация е резултат от развитието на естествените 
науки, които се обръщат с лице към социалните проблеми и 
промените в начина на живот; x - необходимостта от знания, 
резултати от научни изследвания, инвестиции и практическо-
то им приложение за индустриализация и комерсиализация 
на нови идеи; xi - нарастващата роля на информационните 
и комуникационните технологии за разпространяване и ум-
ножаване на знанията и иновациите; xii - необходимостта от 
съществуване на възприемчива среда и ясна иновационна 
политика; xiii - необходимостта от среда, която едновременно 
да насърчава научните изследвания и развитието на инова-
циите.

Заключение
В заключение, авторите заявяват своята готовност да съ-
действат на НЗОК за актуализиране на нормативната база 
чрез въвеждането на стандартите, свързани с качеството 
в здравеопазването, като „задължителни“. За тези здравни 
заведения и медицински лаборатории, които искат да запо-
чнат сега тяхното прилагане в дейността на своята организа-
ция, се предлагат обучения по тематиката за „сертификация 
по ISO 9001 на здравни заведения“ и „акредитация по ISO 
15189 за медицински лаборатории“. На интернет-страницата 
на фондация „Качество 21-ви век“ (www.kachestvo-21.com) са 
посочени много нови възможности за обучение и/или кон-
султантска помощ
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