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Стоимен Горов на 36 години, роден е в Благоевград.
От пет години е директор на ЗИИУ Стандарт АД. 
Средно образование завършва със специалност счето-
водство и контрол. Висшето си образование завършва 
в ХТМУ – София със специалност „ Автоматизация и 
оптимизация на производствени процеси”. Тези две спе-
циалности са му много полезни при управлението на 
предприятието. Преди да поеме управлението на ЗИИУ 
Стандарт АД е имал собствен бизнес и е бил управи-
тел на две винарски изби. 

ЗИИУ Стандарт АД - едно от малкото 
останали предприятия в Европа, които 
произвеждат измервателни инструменти 
за линейни и ъглови размери

- През какви етапи на развитие е преминало предприяти-
ето в своята 50 годишна история? 
ЗИИУ Стандарт е създаден по модел на московски завод 
за производство на калибри. Изграждането на сградите е 
започнало на 3.06.1966г. Предприятието е пуснато в действие 
в периода 1966 – 1970 год. Тогава български и руски инже-
нери изграждат завода и поетапно започват да внедряват в 
производство различни изделия. Започва се с калибри, пре-
минава се през измервателни стойки, нониусни инструменти: 
шублери, чертилки, дълбокомери, високомери, дебеломери, 
ъгломери и др.  До 1975г. ЗИИУ Стандарт АД се разраства 
до 750 души средно списъчен състав и се утвърждава като 
единственото предприятие за производство на инструмен-
ти и уреди за контрол на линейни и ъглови измервания в 
България.
В най-добрите му времена в предприятието са работили 1000 
души. Простирало се е на площ от 100 дка, от които застро-
ена над 20 000 кв. м.. Това само по себе си е значително и в 
рамките на града е било едно от най-големите предприятия. 
Благодарение на този факт е започнало изграждането на 
съпътстващи производства в съседните населени места -  в 
градовете Разлог, Банско, Петрич, село Кочане  и др., които 
освен, че са обезпечавали нуждите на нашето производство, 
са осигурявали и работни места на местното население. В 
предприятието е имало и изследователски център, в който са 
се разработвали и нови изделия, като например внедряване-
то на линеен индукционен датчик тип „идуктосин”, терморегу-
латори, електронна сиситема за линейни премествания и др., 
които са били иновативни по онова време и са били на ниво-
то на водещите западни производители. Част от тези процеси 
са спрели, защото настъпват промените в обществото и 
нещата коренно се изменят. Вече няма възлагане на държав-
ни поръчки. Центърът за иновации естествено е бил първото 
звено, което е било закрито поради липса на средства.

- Какво се случи със завода по-време на прехода?
Съдбата ни беше като на всички други предприятия! Пре-
минава през приватизационни сделки, препродажби, но за 
късмет успява да попадне в ръцете на хора, които желаят да 
развиват предприятието и да реализират печалби и най-ва-

Разговор с инж. Стоимен Горов – изпълнителен директор на ЗИИУ Стандарт АД
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жното - да печелят от основната дейност на завода, а не от 
разпродажба на активи, скрап, наеми и др. Собственици са 
акционерни дружества, които изкупуват дялове от предпри-
ятието и до ден днешен имат основни пакети от акциите. 
Голяма част от работниците все още притежават малки дя-
лове от акциите на дружеството и това е мотивиращо за тях. 
По време на кризата 2008 – 2012 г. завода претърпя доста 
загуби, много производства бяха спрени. В периода до 2002 
– 2003 г., съставът на завода е бил около 300 души, което за 
този етап на развитие на страната никак не е малко. В пери-
ода 2008 – 2012 год. са предприети големи съкращенията 
на персонал. Към днешна дата персоналът ни е 55 човека, 
които изработват само специализирани изделия.  Свиване-
то на производството и насочването му към изработка на 
специализирани уреди се дължи на масовото навлизане на 
китайски стоки, които отнеха нашите пазари по време на 
така нареченият период на преход в България и на липсата 
на инвестиции за иновации и нови разработки. Поради тази 
причина в завода останаха на работа най-добрите специали-
сти и професионалисти за всяка една от областите, в които 
той се развива. Запазихме се като стабилно  предприятие. 

- Каква част от продукцията ви е за износ?
Голяма част от нашата продукция заминава за Западна Евро-
па. Над 75% от изделията ни са за износ, основно за Италия 
и Германия. Това става чрез фирми, които имат изградена 
търговска мрежа освен в техните, също и в други държави. 
Изделията ни се продават и под наша, и под тяхна марка, 
според договорката и изискванията на клиента. 

- Разработвате ли нови изделия?
Непрекъснато работим върху нови разработки. В послед-
ните години успяхме да разработим няколко нови изделия. 
Част от тях са за нуждите на БДЖ и служат за измерване на 
профилите на бандажите на колелата на подвижния състав, 
на профилите на релсите и др.. Това са изцяло проектирани 
от нас изделия по задание на клиента. Продължаваме да 
разработваме и нониусни инструменти, разбира се съвмест-
но с нашите партньори. Това е пътят – работа с търговските 
отдели на клиентите ни – така получаваме обратна връзка за 
това, какво търси крайният потребител. 

- Колко души с инженерно образование работят в заво-
да?
 Инженерите, които работят в производството, са пет човека 
с изключение на мен. Аз се числя към управленския персо-
нал и не съм пряко свързан с производствената дейност, т.е. 
не участвам пряко в развойната дейност и производствени-
те процеси.

- Кадрите? Какъв е профилът на хората, които работят 
при вас ?
Както споменах, при нас работят петима инженери. На-
чалниците на смени са много квалифицирани, с над 30 
годишен опит в предприятието. Опитваме се да назначим и 
млади хора, но за съжаление в последните 7-8 години, след 
закриване на Техникумите по механотехника и електротех-
ника в град Благоевград, ние останахме без възможност да 
получаваме подготвени работници. Много ни е трудно да 
намерим подходящи хора, а имаме огромна нуджа от такива. 
Според мен след всеки изминал ден ще става все по трудно, 
проблемът с намиране на кадри ще се задълбочава. Това 
мнение се споделя и от другите мои колеги. 

- Машини и инвестиции?
Закупихме няколко машини и успяхме да реновираме и 
някои от наличните. Технологиите, които успяхме да запазим 
през годините, са достатъчно добре оптимизирани. Закупу-
ването на машини с цифрово програмно управление, като 
например обработващи центри и др., не могат да доприне-
сат много за оптимизация на производствените процеси в 
нашето предприятие. Основното при нас е работата на май-
стора, който финализира изделието. Стремим се да оптими-
зираме работата на помощните звена. В момента приключ-
ваме внедряването на ERP система, която ще ни позволи да 
оптимизираме работата на административния персонал, 
който е  тежест за всяко едно предприятие. Нашата цел е 
не да съкратим персонал, а да оптимизираме работното му 
време, да съкратим времето от получаване на поръчката до 
обработката и изпращането на стоката до клиента. В новия 
век това ще бъде водещо, наравно със съотношението 
качество/цена. Имаме обновен сайт с онлайн магазин, който 
е свързан с нашата ERP система. В резултат на това с много 
малко хора предлагаме на пазара над 2000 изделия. Това е 



 

04
/2

01
8

6 ИНТЕРВЮ

огромен обем от работа, която е доста сложна. Инженерите 
ни постоянно се шегуват, че фирми, които работят на иш-
леме за други компании, са по-добре от нас, защото те имат 
малък брой детайли, които пускат в серийно производство 
и следят само за срокове, приходи и разходи. Стремим 
се да пласираме колкото е възможно по-голяма част от про-
дуктите си с нашата марка и лого ZIIU Standart и сме едно от 
малкото останали предприятия в Европа, които произвеж-
дат измервателни инструменти.
Всяко производство има нужда от постоянство на поръч-
ките, постоянство на заетост на персонала, а това налага 
търсене и работа със сериозни компании както у нас, така 
и в чужбина. 
Еднократните поръчки не са водещото при нас, но въпреки 
това ние им обръщаме необходимото внимание. Смятам, че 
предприятието ни има перспектива, развиваме се добре, 
постоянно оптимизираме и автоматизираме процесите, 
доколкото това ни е възможно. 

- Какво е впечатлението Ви от изложението 
MachTech&InnoTech?
Въпреки, че сме от най-старите компании, които присъст-
ваха на изложението, ЗИИУ Стандарт АД съществува повече 
от 52 години, участваме за първи път. Това се дължи на 
факта, че трябваше да подобрим нашата организация, за да 
можем да се представим по най-добрия начин пред нашите 
клиенти. Имам предвид не само качеството на нашите 
изделия, а и като организация и отношение към потребите-
лите на нашите продукти. Според мен изложението е добре 
организирано и получихме добри резултати. Доволни сме 
от качеството на предлаганите услуги от страна на органи-
заторите. Считам, че възможността, която ни се предлага 
да поканим свои партньори и клиенти, е много добро 
начинание. По този начин ние сами можем да преценим, 
кои са важните за нас настоящи и бъдещи партньори и да 
покажем специално отношение към тях. Тази инициатива, 
трябва да се развива, защото ние каним фирми, които са в 
нашата сфера и в нашата среда, и когато другите изложите-
ли направят същото, форумът става интересен и полезен. 
Отношението на организаторите е гъвкаво и персонално, 
което  на мен много ми харесва. 
И на това изложение срещаме наши изделия, които са про-
пътували до Италия и са представени тук под чужда марка.

- Посещавате ли изложения извън страната?
 Последните три години сме изложители на специализира-
ното световно изложение CONTROL в гр. Щутгарт, Германия. 
То е за техника, която изцяло контролира качеството или 
определени параметри в процесите на работа във всяко 
едно производство. За нашето предприятие това е най-до-
брото изложение в Европа. Там присъстваме като изло-
жители. Форумът е доста голям и отношението към всеки 
изложител е доста по стегнато и безлично, за разлика от 
MachTech&InnoTech, където отношението е индивидуално 
и организаторите са изключително отзивчиви. Това е много 
хубаво и така трябва да бъде. Ако  организаторите искат да 

се развива този форум, трябва да се държат по този начин. 
Посещаваме и други изложения в Европа, като гости на 
наши търговски партньори.

- Какво е отношението Ви към Европейските програми 
за финансиране?
Европейските фондове са една голяма възможност за 
нас. Както знаем българската икономика не е в цветущо 
състояние. Нашите предприятия не разполагат със сво-
бодни средства за сериозни инвестиции, за закупуване на 
нови и скъпи машини и технологии. Тъй, че Европейските 
фондове определено са много добро нещо за нас, особе-
но в последните години, когато се въведоха системите за 
дигитално кандидатстване, при които човешкият фактор 
е сведен до минимум. За мен това е нещо положително и 
пътят е правилен. Казвам го като човек, който се занимава с 
бизнес повече от 10 години. Развитието на бизнеса винаги е 
свързано с политическото спокойствие в държавата. Това е 
много важно и би трябвало да е основната цел на прави-
телството, а именно да регулира процесите и да бъде техен 
независим оценител. Държавата не трябва да бъде съдник 
по търговски сделки. Компаниите трябва да са независими, 
но всички трябва да спазват законите и правилата, а пък 
те да са еднакви за всички.  Според мен, европейските и 
националните финансирания за развитие на икономиката, 
трябва да са насочени към стимулиране на растежа и пови-
шаването на конкурентоспособността на традиционни за 
нашата държава отрасли. Няма смисъл да се полагат усилия 
за развитие на икономически отрасли, неприсъщи за дър-
жавата ни. В епохата на социализма са създадени традиции 
в машиностроенето, в металообработката и не трябва да 
отстъпваме, не трябва да рушим основите, които вече са 
изградени. Според мен трябва да надграждаме и нямам 
предвид само тези сектори, а и много други, върху които 
имам наблюдения. Един от тях  винопроизводството.

- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор, 
как виждате бъдещето на завода?
Бъдещето не само на нашия завода, а и на повечето българ-
ски предприятия е в развитието и внедряването на инова-
ции, в развитието на нови тясно специализирани и скъпи 
изделия, тъй като дълги години ще останем под сянката на 
китайското производство, това е неминуемо. Нашият бранш 
не е лесен, конкуренцията е много сериозна, но пък е ин-
тересен. Интересен е, защото винаги има нещо ново, което 
може да се донаправи, да се доразвие. Оптимисти сме за 
бъдещето ни!
www.ziiu-bg.com
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Дигитализацията на индустрията, енергетиката и логисти-
ката набира скорост. Промишлените граници се размиват, 
увеличават се производителността, възникват нови бизнес 
модели. През април 2018 г. HANNOVER MESSE и CeMAT 
маркираха следващото ниво на Industry 4.0. Дигитализира-
нето на производството, мрежовите енергийни системи и 
интелигентните логистични решения ще променят радикал-
но начина, по който работим, управляваме и живеем.
Човек и машина - това са крайъгълните камъни на завода 
на бъдещето. Въпреки това, те използват пълния си потен-
циал само с изграждането на мрежи. "Взаимодействието на 
технологиите за автоматизация, платформите и машинното 
обучение изкачват Industry 4.0 на следващото ниво", казва 
д-р инж. Йохен Кьоклер, председател на борда на Deutsche 
Messe AG. "В рамките на темата" Интегрирана индустрия - 
Connect & Сътрудничество "обмениха опит, посетители от 
цял свят, като например как мрежи в индустрията създават 
нови форми на икономическа дейност, на работа и на съ-
трудничество. Резултатът: по-висока производителност и 
устойчиви работни места и нови бизнес модели ."
Машинно обучение, платформи и мрежови роботи за ин-
дустрията производствената технология става все по-ефек-
тивна, индустриалните ИТ платформи навлизат на пазара 
и доставчиците са дигитално свързани с техните клиенти. 
Има и подходи за машинно обучение, които позволяват на 
машините и роботите да вземат решения.
"HANNOVER MESSE е мястото, където можете да наблюдава-
те бързото развитие на Industrie 4.0 и неговите предимства", 
подчертава Кьоклер. "Водещите създатели на технологии 
за автоматизация, най-важните световни компании за ро-
ботика, както и глобални ИТ и софтуерни компании правят 
Хановер глобалната гореща точка за индустрията 4.0".

Бързо свързване на производствените и логистичните 
процеси 
Дигитализирането вече е един от основните двигатели на 
логистиката. Става въпрос за овладяване на сложни процеси 
и за ефективността им. "Клиентът иска всичко - и за предпочи-
тане веднага", казва Кьоклер, описвайки предизвикателството, 
пред което се изправя търговията на дребно. В тази сфера 
процесите досега са слабо автоматизирани. В бъдеще обаче 
ще са необходими нови логистични системи, за да се отговори 
на високата сложност на веригите за доставки. Това започва с 
автоматизираното складиране, където софтуерните програми 
се контролират, роботите се придвижват през халетата дено-
нощно и доставят стоките до местоназначението в точното 
количество в точното време.
Също така процесите на производство и логистика все повече 
се свързват помежду си по все по-интелигентен начин, за да 
могат да се произвежда още по-ефикасно и гъвкаво и по този 
начин икономически по - ефективно. В CeMAT този синтез 
можеше да бъде наблюдаван директно. "Предвид бързата 
интеграция на логистиката и производствените процеси, ние 
предлагожихме на посетителите от цял свят безпрецедентен 
преглед на решения за бъдещето на логистиката", казва Кьок-
лер.
Енергия за производство и електроенергийни мрежи за 
електромобилност
Дигитализирането също така променя енергийния пазар. Ино-
вационните технологии правят електроенергийната система 
по-гъвкава, интелигентно свързвайки секторите и ангажи-
райки новите участници. С енергийния си сектор HANNOVER 
MESSE не само показва как индустриалните компании пестят 
огромни разходи чрез ефективното използване на енергия и 
имат важен принос за опазването на климата, но и как енер-
гийният обрат може да успее.
"Всеки говори за промени в мобилността, но фактът е, че елек-
трическата мрежа не е подготвена за електромобили", казва 
Кьоклер. Енергийната индустрия предполага, че в бъдеще ще 
има значително по-високи върхове на натоварване, откол-
кото преди. Освен това управлението на електромобилите 
е екологосъобразно и устойчиво, когато електричеството 
идва от възобновяеми източници. Доставчиците на енергия 
и общинските предприятия разчитат на тази тенденция и 
започват да изграждат необходимата енергийна инфра-
структура. Те включват национално предлагане на станции 
за зареждане, разширяване на разпределителните мрежи и 
електрическите магистрали. И тук също има начин за работа в 
мрежа: предизвикателството е интелигентно да се оптимизира 

HANNOVER MESSE 2018 и 
CeMAT 2018: следващото 
ниво на индустрията 4.0
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взаимодействието между възобновяемите енергийни източ-
ници, съхранението и електромобилите. "Дигитализирането 
на промишлеността, енергетиката и логистиката напредва с 
бързи темпове", казва Кьоклер. "Последиците от това развитие 
не са ограничени до отделните отрасли и пазари. Те се отнасят 
както до нашето общество, така и до световната икономика и 
до бъдещия пазар на труда. Който е искал да се възползва от 
възможността да допринесе за формирането на бъдещето, не 
е липсвал от Хановер. Само в HANNOVER MESSE можеше да се 
наблюдава цифровизацията и свързването в мрежа на про-
мишлеността, енергетиката и логистиката. "
HANNOVER FAIR – Запознай се първи с новите технологии!
 По темата "Интегрирана индустрия" HANNOVER MESSE е 
мястото където можехте да се запознаете с най-новите по-
стижения свързани с цифровизацията на производството 
(промишленост 4.0), както и в областта на енергийните сис-
теми. Той обедини пет водещи търговски панаира на едно 
място: Индустриална автоматизация, Motion & Drives, цифров 
завод, енергетика, индустриално снабдяване и изследвания и 
технологии. Мексико беше партньорска страна на HANNOVER 
MESSE 2018.
CeMAT - водещият световен търговски панаир за интрало-
гистика и управление на веригата за доставки
Изложението се организира на всеки две години заедно с 
HANNOVER MESSE. Там браншът се представя в цялото му 
многообразие. Излагат се иновативни и енергоспестяващи 
мотокари и електрокари, сложни напълно автоматизирани 

транспортни системи, кранове, телфери и подемни плат-
форми, стелажи и системи за съхранение и контрол, както и 
развитието на логистиката в ИТ сектора. На CеMAT в Хановер 
бяха представени всички области на логистиката. Системите 
за автоматично идентифициране, логистиката на роботите 
и технологията за опаковане за интралогистика допълниха 
картината.
Deutsche Messe AG
Deutsche Messe AG е водещ световен организатор на изложе-
ния за инвестиционни стоки в Германия и чужбина. С оборот 
от около 357 милиона евро през 2017 г. той е една от петте 
най-големи немски изложбени компании. За специализирани 
събития портфолиото включва водещи международни тър-
говски панаири, като например: CEBIT (бизнес фестивал за 
иновации и цифровизация), CеMAT ( интралогистика и ве-
риги за доставки и за управление), Дидакта (образование), 
DOMOTEX (килими и подови настилки) HANNOVER MESSE 
(промишлени технологии), INTERSCHUTZ (пожар, спася-
ване, гражданската защита и сигурност), на LABVOLUTION 
(лабораторно оборудване) и LIGNA (дървообработване и 
горско стопанство технология). В допълнение, изложбеният 
център е редовно сцена на гостуващи събития, водещите 
панаири на клоновете му са: AGRITECHNICA (DLG, селскосто-
панска техника) и EUR животно (DLG; добитък), ЕМО (VDW, 
металорежещи машини). С повече от 1200 служители и 58 
търговски партньори, Deutsche Messe присъства в около 
100 държави.



 

04
/2

01
8

10 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Дигитализацията навлиза все повече и в сектора на горско-
то стопанство. На INTERFORST, който ще се проведе от 18 
до 22 юли 2018 г. на територията на изложбените площи на 
град Мюнхен, темата ще присъства в научния конгрес, спе-
циалните демонстрации, както и в щандовете на изложите-
лите. Петдневното изложение за сектора обединява всички 
заинтересовани групи в областта на горското стопанство и 
горската техника и наука, политика и практика.

Видове дървесина, обем от данни, база данни
Не само в промишлеността, но и в горското стопанство, 
темата за дигитализацията става все по-актуална. Устойчи-
вото поддържане и управление на горите, в съответствие 
с модерните принципи на горското стопанство, е голямо 
предизвикателство, което въпреки съвременните техноло-
гии не става по-опростено, а напротив става все по-сложно. 
Обемът данни, който се обработва в сферата на горското 

стопанство днес, е огромен – например географските, 
геоложките, лесовъдните, природозащитни или биоло-
гични данни, които се използват при инвентаризацията. 
Освен това съществуват оперативни данни, проучвания за 
осъществимост, анализи на риска, статистически данни за 
произшествия, проучвания за щетите върху горите, мони-
торинг, събиране и продажба на дървесина, както и много 
други. Обширният анализ на тези данни помага за по-добра 
защита и управление на горите.
Процесите на вземане на решения в областта на горското 
стопанство включват много различни компоненти и, както 
в промишлеността, те трябва постоянно да се оптимизират 
едновременно. Значението на информационните и комуни-
кационните технологии в този контекст става все по-важно 
за лицата, вземащи решения, независимо дали са частни, 
или публични структури на горската собственост. Справя-
нето и анализирането на това множество от данни изисква 

Forst 4.0 – 
Дигитализация в гората
• Иновативна техника за прогреси превенция
• Интернет връзки, трансфер на данни и сътрудничество 
• INTERFORST- Конгрес: Дигитализацията като основна тема
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големи бази данни. Наред с това, използването на мобилни 
мрежи, т.нар. "мобилен офис" в горското стопанство, става 
все по широкообхватно, въпреки че периметърът на сел-
ските райони все още не е напълно покрит.
"Дигитализацията в горските асоциации предлага голям по-
тенциал за спестяване на време", казва Dipl. „Новите инфор-
мационни и комуникационни технологии означават разши-
ряване на капацитета на съществуващия персонал, стига да 
се използва дигитализацията. Важно е и не винаги е лесно 
да се събуди желанието на потенциалните потребители да 
създават и поддържат необходимата база данни. Ако успее, 
този инструмент ще бъде използван успешно“, казва упра-
вителят на Асоциацията на собствениците на гори - WBV, 
Gerhard Penninger. Той ще представи дигитални решения за 
собствениците на гори в своя доклад на конгреса по време 
на изложението INTERFORST.

Въвеждане на мобилни данни и използване на дронове
Скокът от писането на бележки до употребата на мобилните 
устройства, с цел въвеждане на данни, не е толкова назад 
във времето, но ръчните записи в сферата на горското сто-
панство вече са към своя край. Днес данните на събирачите 
на данни са свързани директно с дървесното счетоводство 
и следващият скок, икономически ефективният метод, 
свързан с измерването на шума и използващ фото-оптични 
техники, вече е минал експерименталната фаза и набира 
все по-голямо одобрение и приложение. За дистанционно-
то проучване на горите, сложните процеси на планиране, 

както и за документирането, като например на операциите 
по рязане, вече успешно са внедрени дронове, което от 
своя страна води до разнообразни технически приложения.
Въпреки че използването на дронове в горското стопан-
ство все още е на ранен етап, технологията определено 
ще има голям потенциал в близкото бъдеще, казва Martin 
Herkommer. „Дроновете опростяват планирането на упра-
влението на горите и фактически дават възможност за 
осъществяването на горската инвентаризация от въздуха. 
Освен това могат да бъдат документирани мерки и дейст-
вия, като например опустошителни бури или унищожаване 
на реколтата от превозни средства. Друга област на прило-
жение е установяването  вредители и болести. С помощта 
на дронната технология огнищата могат да бъдат открити 
на ранен етап, така че да могат да бъдат предприети неза-
бавни мерки за противодействие. С това знание собствени-
ците на земя могат да предприемат и превантивни мерки“, 
обяснява мениджърът по продажбите на Quantum-Systems. 
Martin Herkommer ще обясни какви дронове могат да се 
направят за горското стопанство на втория ден от изложе-
нието, по време на конгреса който ще се проведе по време 
назложението INTERFORST.

Системи за ранно предупреждение и предотвратяване 
на горски пожари
Иновативната технология намери своето място и в други 
области. Заплахата от големи пожари се е увеличила вслед-
ствие на изменението на климата. Вместо работниците в 
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областта на горското стопанство и доброволците, които на-
стояват за наблюдение на горите, днес за ранното откриване 
на горските пожари се грижат денонощно автоматизирани 
системи, базирани на сензори. Освен това използването на 
дронове е много ефективен начин за намиране на горещите 
точки, които биха могли да предизвикат възобновяване на 
горските пожари, казва Herkommer.
Чрез приложенията туристите и горските спасителите вече 
могат да се ориентират в терена и да посещават аварийни 
точки, тъй като е добре известно, че гората не е просто 
работно място, а се използва също така и за отдих, спорт и 
туризъм.

Шансове и рискове
Нарастващото технологично развитие в зелената гора също 
така създава и нови проблеми. Какво ще кажете за точността 
на измерените данни и кой определя вида и обхвата на оцен-
ката? Това е въпрос на правната сигурност на резултатите от 
изследванията, например, ако те служат като основа за отчет. 
Кой получава достъп или права за използване на данните в 
предприятието, как стои въпросът относно авторските пра-
ва, например за снимковия материал?
В този контекст задачата да се осигури подходяща информи-
раност на служителите и предлагането на съответни по-ната-
тъшни квалификации придобива все по-голямо значение. Но 
не всеки в зелената индустрия се чувства призван да бъде 
ИТ-експерт, което води до въпроса дали в бъдеще ще има 
нужда от повече външни експерти в гората.

Междуотраслово сътрудничество
В много области на високите технологии горските институти 
и организации вече работят успешно със съответните компа-
нии. Новите технологии, като например проследяването на 
суровини или продукти, предоставят ценни услуги в борбата 

срещу престъпността в индустрията (незаконна сеч, кражба 
на дървесина и др.). Пример за това е разработването на вид 
дигитален отпечатък на дърво (Повторно идентифициране 
на дърветата).
Новите приложения помагат, по-специално за по нататъшно 
подобряване на логистичната верига. Дърводобивните ком-
пании очакват целогодишно снабдяване с дървен материал. 
Мрежата на предприятието за горски стопанства от пред-
приемача през превозвача и накрая до дъскорезната маши-
на, изисква свързването на различни източници на данни и 
системи. В допълнение към чисто техническата осъществи-
мост, тази чувствителна система ще изисква и достатъчни 
мерки за изграждане на доверие и добро ниво на комуника-
ция между всички партньори. 
Martin Müller от Баварските държавни гори ще изнесе до-
клад на тема "Промишленост 4.0 в логистиката" в рамките 
на конгреса по време на INTERFORST. Мениджърът на отдел 
„Логистика, инженеринг и техническо производство“ виж-
да най-големия шанс за горската и дървообработващата 
промишленост 4.0 с по-висока ефективност чрез по-бързи 
и по-точни данни. „Всяка организационно-икономическа 
единица работи за подобряването и стандартизирането на 
работните процеси, за подготовката на данни, както и  за 
вземането на по-добри решения. По този начин осигуряваме 
своята собствена устойчивост. Дигитализирането в нашата 
индустрия е свързано с по-добро взаимодействие помежду 
ни. Дигитализирането ще ни помогне да свързваме хората, 
горите и машините по-добре от всякога!“

За повече информация: 
Кремена Вълчева 
Мюнхенски панаир България 
тел.:  02/ 816 3027 
kremena.valcheva@ahk.bg 
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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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Bosch Rexroth  
направи демонстрация 
на интелигентна 
машинна основа
В рамките на тазгодишното издание 
на Hannover Messe Bosch Rexroth 
показа интелигентно решение за 
управление на машини, разработе-
но в сътрудничество с Rampf Group, 
съобщават от Бюро за Развитие 
Техника, основен търговски и сер-
визен партньор на Bosch Rexroth 

за България. Различни сензори са 
интегрирани в машинната основа 
по време на процеса на леене. Те 
записват стойностите на температу-
рата и налягането на охладителната 
система по време работа. Впослед-
ствие на база тези данни дебитът на 
охлаждащата вода се оптимизира с 

много високо ниво на точност. Това 
предотвратява възникването на 
изменения в материала в резултат 
на температурни вариации, които 
могат да повлияят негативно на 
процеса. Същевременно оптими-
зираното управление повишава 
и енергийната ефективност на 
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охладителната система, обясняват 
от БР Техника.

Танкетите на използваните оси 
също са оборудвани със сензори. 
За целта на демонстрацията едната 
ос е правилно смазана, а втората 
функционира без смазване. Анали-
зът на данните показва отчетливи 
разлики в стойностите на темпе-
ратурата и вибрациите, които се 
сравняват с данните от машинната 
основа. Сензорната технология в 
направляващите релси позволява 
ранно засичане на потенциални 
признаци на износване по танке-
тите и осигурява възможност за 
предприемане на мерки преди 
възникването на неизправност.

"Bosch Rexroth свързва интелигент-
ната машинна основа с прецизен 

струг с дистанционно активиране 
на достъпа Weisser VERTOR C-1, обо-
рудван със CNC системното реше-
ние MTX. Всички производствени 
етапи могат да бъдат изцяло доку-
ментирани и проследени, което все 
по-често се изисква от големите 
крайни клиенти, например тези от 
автомобилостроенето. Детайлите 
преминават през RFID разчитаща 
станция за недвузначна идентифи-
кация. Софтуер на Bosch Rexroth 
събира цялата информация за про-
цеса, машината и детайла. Непо-
средствено след производствения 
процес и в рамките на работното 
пространство на машината лазерен 
сензор измерва произведената 
част, позволявайки откриването на 
отклонения в реално време. Bosch 
Rexroth използва Протокола за 
следене на експлоатационните ха-
рактеристики на Bosch (Production 
Performance Monitoring Protocol, 

PPMP) за предаване на данните 
между машинната основа и маши-
ната, както и за последващата им 
обработка. Отворената междума-
шинна (M2M) комуникация позво-
лява безпроблемната вертикална 
интеграция от сензора до облака", 
поясняват от БР Техника.

Прогнозната поддръжка, оптими-
зацията на процесите и проследи-
мостта допринасят за съществено 
подобрение на общата ефективност 
на оборудването. Комбинираното 
решение на Bosch Rexroth, Rampf 
и Weisser показва как машинната 
основа, системата за управление 
и мониторингът на процеса могат 
да бъдат свързани ефективно 
помежду си с помощта на сензорна 
технология и отворени протоко-
ли, допълват още от българската 
компания.
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Управление на 
инструментално 
стопанство от Gühring

Акцентите на новия GTMS:

Традиционната концепция за производство подлежи на 
дълбоки промени: оптимизацията има за цел да комбини-
ра промишленото производство с комуникационните и 
информационните технологии, като по този начин допри-
нася за увеличаване на производителността и гъвкавост-
та. В рамките на услугата за управление на инструментал-
ното стопанство, Gühring предоставя на своите клиенти 
необходимите данни за прозрачен процес на обработка 
и неговата оптимизация. Софтуерът за управление на ин-
струменти на Gühring е неразделна част от това. Новият 

софтуера за управление GTMS се допълва от системите за 
подаване на инструменти на Gühring в ревизиран, лесен 
за ползване вариант и дизайн. Това се изразява в:

Персонализирано табло за управление

• Индивидуално проектирано работно пространство 

• Директна връзка с често изискваните модули 

• Отчет в реално време

• По-голямо удобство за потребителя

Gühring е не само един от водещите производители на прецизни металорежещи 
инструменти, но е и една от водещите компании, които предлагат и възможности за 
тяхното управление. Независимо дали става въпрос за хардуер под формата на системи за 
подаване на инструменти, IT-базирано управление на наличните инструменти, използвайки 
софтуера за управление на Gühring (GTMS) или цялостна логистика - Gühring предоставя 
повече от предлаганите услуги. 

Компанията прави това управление повече от просто
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Концепциите за управление на инструментите Gühring 
са проектирани според изискванията на клиентите. 
Многогодишният опит в управлението и технологията 
на инструментите, професионалното боравене с про-
изводствените процеси и клиентските данни предста-
вляват оптималната база за надеждно и индивидуално 
сътрудничество с Gühring като партньор. Интелигент-
ното управление на инструментите е разделено на 
следните концепции:

GTMS

Модерният и практически ориентиран софтуер за 
управление на инструменти от Gühring е двигателят на 
управлението на инструменталното стопанство.

Логистика

Ако е необходимо, GTMS задейства предложения за 
поръчки и координира условията за доставка и прена-
реждане.

Услугата

Чрез координираната услуга за закупуване и доставка 
на всички работни материали и инструменти, свързани 
с производството, се предоставят съобразно с времето 
на тяхното приложение.

Интегриране

Чрез интегрирането на софтуера в съществуващата 
клиентска инфраструктура, той поддържа и контро-
лира всички съответстващи процеси за управление на 
инструменталното стопанство.

Интерфейсите

GTMS взаимодейства с всички ERP / PPS, CAD и IT сис-
теми, така също и всички логистични системи, могат да 
бъдат контролирани и управлявани.

Идентификация 

Регистрацията в системата може да бъде направена 
или чрез баркод, ПИН, RFID или биометрични данни.

Онлайн

Комуникация с GTMS позволява обмен на данни чрез 
интернет, уеб приложения на таблети, смартфони и 
персонални компютри.

Машинните

Мултиплексорни изходни системи осигуряват решения 
за различни приложения и нива на сигурност.

Концептуалните модули

Сериен номер за управление 

• Администриране на отделни инструменти чрез задаване 
на серийни номера 

• Постоянно и точно картографиране на мястото на из-
ползване на инструментите

• Целият жизнен цикъл на инструмента е документиран и 
може да бъде оценен с цел анализ и оптимизация.

Разширени възможности за планиране при управле-
нието на инструменталните наличности

• Управление на вътрешни съобщения с коментар за все-
ки изходящ инструмент

• Целево управление на компоненти / действително срав-
нение на производствените данни или производствените 
разходи

• Списък с видове инструменти и наличности

• Предоставяне на данни за оптимизиране на процесите

• Час

• Тестово оборудване

• Входяща инспекция по свободно определени критерии

Администриране и отчети към машини

• Машинен парк

• Документация за аномалии 

• Планиране на дейности свързани с управлението

• Графики за поддръжка на системата за подаване на 
инструменти

• Общ период на престои / разходи

• Персонализирана реална оценка 

• Нови графични възможности за подготовка - също в 
прегледен и удобен дизайн.

ГЮРИНГ България ЕООД 1164 СОФИЯ,  
ул. Цанко Церковски 58  
тел.: 02/ 963 00 13, факс: 02/ 963 56 36  
e-mail: m.marinova@guehring-bg.net, info@guehring-bg.net

ГЮРИНГ България ЕООД  
5300 ГАБРОВО, ул. Райчо Каролев 1, офис: 312  
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Корозията нанася щети в икономически и екологичен 
аспект във всяка индустрия. Те възлизат на 3-4% от 
БВП на индустриализираните страни, а 30% (660 млр. 
долара) биха могли да бъдат спестени чрез прилагане 
на ефективни решения за защита. Налице е глобална 
необходимост от разпространение на знания за контрол 
на корозията.

Тази актуална тема беше във фокуса на Corrosion 
Prevention Balkans - международна конференция и пара-
лелна изложбена част, които се проведе от 28-и до 29-и 
юни в Пловдив. За първи път у нас водещи експерти от 
Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, 
Гърция, Италия, Полша, Чехия и Хърватия представиха 
технологии, методи и продукти за защита от корозия. 

Форумът беше под егидата на Община Пловдив, а 
официален партньор беше Европейската федерация по 
инженерна химия. Сред лекторите бяха специалисти от 
Международния съвет по корозията, Федерален инсти-

тут за изследване и тестване на материали (Германия), 
OFI - Австрийски изследователски институт по химия и 
технологии, МГ Аноди Интернешънъл АД, EC Quadro Srl 
(Италия), Полско дружество по корозия, Технопарк Кра-
лупи (Чехия), PA-EL d.o.o (Хърватска), Cathodic Corrosion 
Control Ltd. (Великобритания), Оргахим, Бласт Инжене-
ринг, Zingametal (Белгия), Elemko (Гърция).

Изявата беше отлична възможност за получаване на 
информация относно: кога протича корозията, как да се 
предотврати, какви са предимствата на различните сис-
теми за превенция, а от друга - за създаване на бизнес 
контакти, обмяна на опит и идеи. Това помогна на спе-
циалистите за намиране на решения как да се удължи 
срокът на експлоатация на съоръжения, инсталации и 
сгради.  

Бизнесът се нуждае от знания и нови решения, не от 
разходи за ремонти и поддръжка.

За първи път  
в България експерти  
от 10 държави 
представиха нови методи 
за защита от корозия
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Модерната индустрия изисква бързи и ефективни решения за 
масовото производство. Новата генерация многошпинделни 
машинни центри отговаря на тези нужди; те могат да повишат 
производителността чрез едновременна обработка на два до 
четири детайла. ИСКАР съответно създаде инструментални 
рeшeния за този тип машини, за да осигури прецизност и ка-
чество с минимално време за настройка. 
Производителите на инструменти трябва също така да се 
адаптират към развитието на авиационната, космическата и 
медицинска индустрии, които налагат обработката на високо 
температуро-устойчиви или екзотични материали с максимал-
на ефективност. В частност, прилагането на охлаждане с ви-
соко /или ултра високо/налягане, директно в работната зона 
за намаление на ефективността и отделянето на стружките, 
изисква подходящо инструментално решение.

Инструменти за мулти-шпинделни машинни центри
Мулти-шпинделните машинни центри спестяват място и нама-
ляват броя на необходимите инструменти чрез използване на 
комбинирани инструменти за отделните операции и намаля-
ват времето за монтаж и настройка на един и същ инструмент 
за всеки шпиндел.

Има няколко съществуващи метода за тази цел:
- Ограничитилни втулки, обикновино използвани в челните 
фрези за просто регулиране по дължина
- Клинове за настройка на пластините при финишно стру-
говане/понякога като допълнение към ограничителните 
втулки/,обикновено използвани за финишно  челно фрезоване
- Инструменти за пробивни или разстъргващи операции за 
точни отвори,които могат да се настройват с касети/има също 
така възможност за радиална настройка/.

Фиг.1: Регулируеми касети

- Комплексни инстументи, съчетаващи различни типове 
инструменти, които могат да бъдат отнесени към някои/или 
всички/ споменати методи. Фиг.2 показва един пример за 
инструмент, който извършва пробиване, изработва фаски и 
фрезоване на канали и се регулира с втулка,клинове и на-
стройващи винтчета.

Фиг.2: Комбинирана система за настройка

Настройката на сложни технически системи, отговарящи на 
изискванията на клиента, изискват допълнително време и 
усилие за монтаж и процедури за настройка. 
По принцип водещите производители на инструменти за 
многошпинделни машини предпочитат да доставят решения, 
включващи всичко за един случай или цял проект.
Тези изчерпателни схеми пестят време и човешки ресурс, 
необходими за началните процедури, специално за по-големи 
проекти. Като водещ доставчик на режещи инструменти и съ-
ответните принадлежности ИСКАР доставя изцяло завършени, 
монтирани, балансирани и добре опаковани инструменти.

Приложения за охлаждане с минимално количество /MQL/
MQL- технологията е широко прилагана в инструментите за  
многошпинделните машини, тъй като тя заобикаля проблема 
с теча от машината и не изисква допълнително оборудване за 
връщане на течността. Също така помага за поддръжката на 

Новa генерация 
инструменти за нова 
генерация машинни центри
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машината при непрекъснатото й използване, подобрява отде-
лянето на стружките и опазва околната среда.
Инструментите, работещи с MQL имат различен дизайн и 
принадлежности в сравнение с тези, които работят с обикно-
вено охлаждане. Като производител на инструменти, който 
използва тази концепция ИСКАР създава подходящи  MQL – 
инструментални решения, които постигат високо качество в 
металорежещите процеси.

Инструменти за охлаждане с високо налягане /НР/
Прилагането на охлаждане с високо налягане в отрезните опе-
рации и за канали осигурява много добро чупене на стружки-
те за всички материали, намалявайки или даже елиминирайки 
феномена приваряване на режещия ръб, особено когато 
се обработват неръждаеми или термоустойчиви сплави. Да 
достигне тези възможности ИСКАР създаде широка гама от 
инструменти за струговане, канали и отрязване с охлаждане с 
високо налягане с различни размери, адаптации и свързване 
към машините.

Системата MODULAR-GRIP за охлаждане с високо налягане 
беше създадена да намали разходите за инструмент и складо-
вите наличности, изполвайки като източник  многото години 
работа с водещите производители на машини.

Кооперирането с най-значимите „играчи” на пазара на про-
изводителите на машини, доведе до развитие на стандартни 
линии от специализирани инструменти за всяка система, като  
VDI, DT, CAPTO и широка гама от спицифични системи. /Фиг.3/

Фиг.3 Едно завършено решение от режещ ръб до машина

CNC-машините с дискова револверна глава използват разли-
чен интерфейс и често изискват регулиране на дължината на 
окачване, както е показано на фиг.4. ИСКАР дава един отговор 

на тези нужди с многофункционалната връзка- (MC) – JHP 
линията за струговане, отрязване, канали и резби, монтирана 
на държачи с охлаждаща система, която разрешава просто и 
стабилно закрепване и е широко използвана в Европа, Япо-
ния, Корея, САЩ, Китай и Тайван. Многофункционалните ин-
струменти разрешават закрепване върху бързо сменяващ се 
държач, а също така директно на главата с различни връзки за 
охлаждане. Инструменти с джет охлаждане-(JHP)-също пред-
лагат едно предимство пред конвенционалните.

Фиг.4 Регулиране на провисването /конзолата/

Решение за UHP
Инструментите за охлаждане с ултрависоко налягане  
/UHP/ улесняват ефективното обработване на титанови и тер-
моустойчиви материали, използвани в космическата индус-
трия, за да се постигнат високи параметри на обработка при 
малки стружки. ИСКАР предлага разнообразни решения за 
различни интерфейси и приложения.

Инструменти за CAPTO връзки без автоматична смяна/
АТС/
Стругове с вертикална револверна глава могат да бъдат 
оборудвани с инструменти без АТС, което разрешава да се 
произвеждат  инструменти с минимална конзолна част. Това 
осигурява една по-голяма стабилност при обработката и по-
ниска стойност.
ИСКАР разработи специални САРТО заготовки без АТС фланец 
и вътрешна резба, специално за този тип инструменти.  

Фиг.5 Пример за инструмент без АТС
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Microcrystalline alloys are of great interest because of their 
unique physical and technological properties due to the 
extremely small grain size. The synthesis of materials with 
microcrystalline structure can be achieved in two ways. 
The one way involves the application of significant plastic 
deformation at relatively low temperatures. The other way 
consists of microcrystalline structure obtaining by non-
equilibrum crystallization. This allows a unique structural 
state of improved strength and plasticity to be achieved. 

The rapid crystallization of microcrystalline alloys allows 
the creation of a new generation of high strength alloys 
with strength comparable to that of titanium. Whereas, the 
maximum strength of conventional aluminum alloys does 
not exceed 550 MPa, titanium starts with a strength level 
from 750 MPa. Rapidly crystallized aluminum alloys allow 
filling the gap between aluminum and titanium. In addition 
to strengths, other properties such as thermal expansion, 
wear resistance and high-temperature strength can be 
significantly improved [1].

The recent achievments in the field of rapid solifidication 
of metal alloys is characterized by widening of the range of 
new alloys with structure and composition outside standard 
foundary and deformble alloys. Of particular importance is 
the possibility of processing of the aluminium scrap [2].

However, the preparation of a microcrystalline structure of 
aluminum alloys requires the application of high cooling 
rates of ≥ 104K.s-1, which results in alloys in a highly non-
equilibrum state in the form of supersatureted solid 
solution of alloying and inpurity elements. This leads to 
a significant improvement in the homogeneity of the 
composition and structure of obtained microcrystalline 
alloy. It is characterized by reduced grain, colony, dendrite 
and individual phase sizes, which also determines the 
increased mechanical and anti-corrosion properties [3].

However, the product obtained in the rapid crystallization 
is usually in the form of ribbons less than 100 μm thick. 
This necessitates further consolidation of the ribbons in 
view of the industrial application of the material. Typically, 
consolidation is achieved by hot pressing or hot extrusion 
at relatively high temperatures (≥ 400 °C) in which phase 
transformations (decomposition of the supersatursted solid 
solution) and coarsening of the structure occur and this 
results in deterioration of the properties.

The purpose of recent work is to study the structure formation 
at temperatures close to those required for compacting of mi-
crocrystalline ribbons. These data will allow the development 
of technologies that save the fine grained two phase structure 
as much as possible after applied heat treatment action.

N.Stoychev, M.Lolov, S.Yaneva, N.Dyulgerov, S.Velev, 

ABSTRACT
Microcrystalline aluminum-silicon alloys obtained by rapid crystallization are studied. 
Obtained fine ribbons are subjected to consolidation by hot compaction process, which results in the coarsening of the 
structure. Coarsening process can be devided in two stages. During the second stage a substancial increasing of the size 
of silicon phase is observed that lowers the mechanical characteristics. Special measures are required for reduction of the 
microstructure coarsening. 

Key words: rapid crystalization, microcrystalline alloys, aluminum-silicon alloys
 
 

Study structure formation 
of microcrystalline 
aluminum-silicon alloys 
subject to compaction
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MATERIALS AND METHODOLOGY 
Microcrystalline ribbons of alloy with composition closed 
to AlSi11 are obtained in a one wheel facility for planer flow 
casting (PFC) used in our previous studies [4]. The contact 
surfaces of cooling wheel were made of copper. The strips 
have width of 7-12 mm and a thickness of 50-100 μm.

 Compacting of the metal strips was carried out in two 
stages:

 1.  Cold isostatic compaction at a specific pressure of 
600-650 MPa to blanks with a diameter of Ø 40 mm and a 
density of 70-75% of the theoretical one for these alloys.

2. Final compaction to massive blanks by hot extrusion. For 
this purpose a die with its own heater and the possibility for 
changing the degree of reduction is used. The extrusion was 
carried out at 723K and a reduction degree of 1/12. 

The heat treatment of the ribbon samples was carried out in 
a laboratory electrical resistance furnace with low thermal 
inertia and high precision of addjustment. The rapid reach 
of the operating temperatures (up to 500 °C for 60 s) was 
facilitated by the small mass of the tested samples. They 
were packed in aluminum foil and were in good contact 
with the NiCr-Ni thermocouple.

The microstructures of the strips after annealing as well as 
the compacted alloys were examined with a Reichert MeF2 
optical microscope. The average area of the silicon particles 
(S, μm2) was determined as a measure of the structure 
dispersion. 

Particular stages in structural change were determined, 
both by X-ray analysis of crystal lattice parameters of the 
alluminium solid solution, and by the Perkin-Elmer DSC-2 
Differential Scanning Calorimeter, with transient heating. 
X-ray tests were performed with a powder diffractometer 
DRON-3 (CuKα filtered emission, scintillation registrtion, 
continuous recording on a chart band). The lattice cell 
parameters of the elemental cell of Al solid solution were 
determined by the angular position of the α1 component 
(λCuKα1α1 = 1.54056 Å) of the line (422) recorded at an 
angular velocity of 1/8 [ο2θmin-1]. Polycrystalline silicon 
standard with lattice parameter aet = 5.43088Å was used 
as an external standard. The analysis of the effects of 
microdeformations and the dimensions of coherent 
scattering blocks on the widths of the diffraction lines was 
performed by Hall‘s relation [11]. 

cos θ (Δ2θ)/λ = 1/<L> +Δa/a.2sinθ/λ

where: λ is the wavelength, Δ2θ is the semi-width of the 
diffraction line, θ is the Breg angle, <L> is the average 
size of the coherent scattering blocks, Δa/a is the relative 
microdeformation.

 The profiles of the diffraction lines (111), (200) and (220) 
recorded using CuKβ radiation were investigated. The 
choice of radiation was made in order to avoid systematic 
errors in the determination of Δ2θ, which normally arise 
when using CuKα1, α2 doublet radiation.

 The degree of supersaturation of the aluminum matrix was 
determined by the concentration dependence of the lattice 
parameter a = f (CSi) of the Al-solid solution in the ribbons. 
Data from other authors was used for the calibration curve 
[5]. 

EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION
 In our experiments (at cooling rates >104 Ks-1), the 
aluminum matrix was supersaturted with silicon by 
between 2 and 4 weight percent. This was determined 
at room temperature by the reduction of the lattice 
parameter of the aluminium solid solution in comparison its 
equilibrium value [2]. In the process of heating above 120 
°C of binary Al-Si microcrystalline alloys, the excess silicon 
leaves the solid solution, and the lattice parameter increases 
to a value of 4.0494 Å, which is very close to that of pure 
aluminum.

 The lattice parameter variation can be used to examine 
the kinetics of structural changes in the microcrystalline 
state. Fig. 1 shows experimental data obtained at four 
temperatures in the range 150-195 °C.

Fig.1 Aluminum matrix lattice parameter increase in 
microcrystalline AlSi11 alloy at isothermal annealing 
temperatures of 150, 165, 180 and 195 °C.

 From the curve shape it can be suggested that the lattice 
parameter follows a parabolic dependence of the type an = 
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cons‘.t. Fig. 2 presents data in linearized coordinates a2 / t. 
The exponent n = 2 suggests a diffusion mechanism of the 
process. The good linear relation (Fig. 2) makes it possible 
to study the variation of the lattice parameter during 
isothermal heating. From the temperature dependence 
of cons‘ in the parabolic dependence represented in 
the Areunius coordinates, it is possible to determine the 
activation energy of the decomposition process of the 
supersaturated solid solution.

A value of 94.6 kJ.mol-1 is obtained for activation energy. I.e. the 
decomposition of the solid solution proceeds at a significantly 
lower activation energy than the 135 kJ.mol-1 obtained by 
other authors for Si-diffusion in massive alloys [9]. This value 
is comparable to that determined in [7] for temperature-
activated processes in microcrystalline alloys, as well as that 
defined in [6] for the case of sprayed thin films. We accept the 
explanation made in [6] and [7] that the acceleration of the Si 
diffusion process is due to the defects in the structure of the 
aluminum matrix received during material preparation.

Fig.2. Increase of the lattice parameter of the aluminium matrix 
at 150, 165, 180 and 195 °C

Fig.3. Temperature dependence of the constants of Fig. 2 in 
Arentus coordinates 

 The dependence of the widths of the diffraction lines on 
the wave length is shown in Fig. 4. The widening of the X-
ray diffraction lines of the  initial ribbon (as-cast) is is due to 
the presence of the microdeformations (Δa/a ≈ 0.2%) as well 
as to the final dimension of the coherent scattering blocks 
(L~520Å) which approximates the size of the dendrites 
of aluminum solid solution in the initial microcrystalline 
alloy.. The heating of the microcrystalline ribbon at 450 
°C is accompanied by annihilation of the defects of the 
packing and the increase of the dimensions of the coherent 
dispersion blocks. Low temperature annealing allows 
realization of the silicon segregation from supersaturated 
initial matix at a sub-micron level. Furthermore, the 
coherent X-ray scattering blocks effectively reduce and the 
temperatures for matrix recrystallization and the respective 
Si particles growth are low. 

Fig.4. Dependence of the widths of the diffraction lines on the 
X-ray wavelength in the test ribbons in the initial (a) and the 
heat treated (b) at 450 °C condition

 

According to [8], in the case of high temperature 
annealing at 400-500 oC, a coarsening of the structure is 
observed. The activation energy of the process is 135kJ.
mol-1, a value reported also by other authors [9]. It can 
be assumed that, at high temperatures, the defects 
significantly reduce and the diffusion delay, as the 
activation energy reaches the stated higher value. Two 
major stages in forming the structure are distinguished: 
1 - decomposition of the supersaturated solid solution 
and 2 - coarsening of the structure. These stages are 
characterized by different values of activation energy 
(Fig. 5) and contribute to formation of the final structure 
of massive specimens.

During the first stage the structure changes substantially. 
Initial structure is a typical hypoeutectic. Si particals 
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have a size of several nanometers and they a located at 
dendrite boundaries of the aluminium phase which has 
an avarage size of 500 nm.  At the end of the first stage 
a Si phase is already segregated with a size of dozens 
nanometers - Fig. 6 a, b, c. At these temperatures, the 
main thermal effect of the decomposition process of 
the supersaturated solid solution is also observed - DSC 
analysis data [10].

 During the second stage an increase of the secondary 
phase particles is noted - Fig. 6d.

Fig.5. Dependence of the activation energy from the annealing 

Fig.6

 

CONCLUSIONS
 

The rapid solidified microcrystalline AlSi alloys have a 
typical hypoeutectic structure with Si particles segregated 
on dendrite boundary. The size of the particals is in the 
range of 5-6 nm. This structure guarantees mechanical 
characteristics suitable for further plastic deformation 
treatment. In the compaction process, the ribbons undergo 
a thermal action, resulting in a substantial increase in Si 
particles size. The process of coarsening of the structure can 
be divided into two stages: during the first particles reach 
size of several tens of nm. During the second stage, the 
average size of the silicon phase is in the micronial area. The 
temperature efect requiers special measures for reduction 
of the microstructure coarsening. One of the possible ways 
is an additional alloying which is object of a further investi-
gation.
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Автомобилният бранш трудно се справя с електромобил-
ността, този германски концерн обаче е пионер в тази об-
ласт – вече е успял да премине границата от един милион. 
Една от причините за това е: той работи от 60 години над 
това.
Филип Тийлман сочи гордо с ръка изложените от логистич-
ния концерн Jungheinrich батерийни системи с елементи на 
управление, както и зарядни устройства за своите електро-
кари. „Един милион електроподемника имаме вече“, казва 
той. Амбициозната цел e да се продадат на клиенти до 2020 
г. един милион електроавтомобила, над която от дизеловия 
скандал до момента автомобилния бранш работи усилено, 
инженерите от Jungheinrich в завода в Нордерщет, разполо-

жен пред портите на Хамбург, са изпълнили в техния бранш 
отдавна. Днес около 95% от карите, които предприятието 
продава по цял свят, са електрокари.
Jungheinrich произвежда и продава междуверменно от 
година на година повече кари задвижвани с батерии, откол-
кото целия германски автомобилен бранш заедно. Книгата 
за поръчки е пълна, производството в Нордерщет сега се 
разширява при работни условия. Клаус-Дитер Розенбах, 
член на Управителния съвет,  отговарящ за логистичните 
системи, е доволен. Той казва това, за което много автомо-
билни мениджъри все още само сънуват: „при електриче-
ските мотори ние сме номер едно на много пазари. И ние 
растем по-бързо от конкуренцията.”

Успешният модел - 
Електрокар
От Carsten Germis, FAZ, Norderstedt

Изобретение от Германия
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Още преди 60 години към електрическата мобилност
Всъщност растежа на Jungheinrich при електрификацията на 
логистичния бранш от години е впечатляващ. Почти с 12% се 
е повишило производството само през първите 9 месеца на 
2017 г. в сравнение с предишната година – от 78 900 броя на 
88 300 броя. Предприятието в Хамбург е облагодетелствано от 
растежа при онлайн търговията. „Нашият бранш расте, защото 
логистиката расте“, казва Розенбах. Сега се отплаща факта, 
че в Jungheinrich още преди 60 години са предприели първи 
стъпки към електрическата мобилност. В затворени складове 
електрокарите винаги са били алтернатива спрямо кари зад-
вижвани от двигатели с вътрешно горене.
„Първата офанзива във връзка с елктрификацията беше още 
през 1967 г. Нашата фирма разработва непрекъснато инова-
ции“, докладва Розенбах. Тогава електрокарите са се задвиж-
вали главно с оловно-киселинни батерии, които се използват 
и до днес за съхранение на енергия. Със смартфоните и 
лаптопите през последните години се появиха и литиевойон-
ните батерии, които са по-мощни. През 2011 г. Jungheinrich 
беше първата фирма, която излезе на пазара с електрокар с 
тази батерия серийно производство. Само в отдел електро-
ника, разработващ задвижващи агрегати, товарни системи, 
както и батерии, работят около 300 служители.
Тийлман отговаря в Jungheinrich за отдел „Енергия и задвиж-
ващи системи“. Заводът в Нордерщет е най-големият в рам-
ките на концерна, 1 400 човека работят в него и ежедневно 
се произвеждат около 200 машини. Роботите изпълняват 
важна роля в производството, автономното движение често 
пъти е стандарт. Предприятието е разположено върху площ 
с размер от 200 000 квадратни метрa и се пресича от железо-
пътната линия за Хамбург. От едната страна на ж.п. линията 
са администрацията и монтажа, а от другата, до която се дос-
тига по закрит мост за пешеходци и монтажни линии, се на-
мира „Електрониката“. „Нашите електрически подемници се 
конструират, развиват и произвеждат. Ние развиваме всичко 
сами“, сподели Тийлман. Системите за управление пасват 
точно за задвижваните с батерии кари. Поради тази причина 
те са поне 10% по-енергийноефективни, казва Тийлман.

Клетки от Китай
През лятото на 2017 г. Jungheinrich спечели поръчка за 
повече от 1 000 кара захранвани с литиевойонни батерии. 
Това е най-голямата подобна поръчка в световен мащаб, 
както и най-голямата поръчка за Jungheinrich през 65 го-
дишната история на дружеството. През последните 3 години 
Jungheinrich утрои оборота си във връзка с литиевойонните 
батерии.
Германската автомобилна индустрия обмисля изграждането 
на производства на клетки за батерии за бъдещите елек-
трически автомобили в Германия. Техниците в Нордерщет 
получават клетките за батерии от Китай. Цялата батерия, 
системите за управление както и зарядните устройства се 
произвеждат обаче в Германия.
Въпреки растежа на бизнеса на Jungheinrich, собствено 
производство на клетки за батерии не е рентабилно за пред-
приятието, разказва Розенбах. Бройката на произведените 

подемници е прекалено малка в сравнение с автомобилната 
индустрия по света. Как обаче един производител на машини 
като Jungheinrich успя да е във водеща позиция при електри-
ческата мобилност, докато германската автомобилна индус-
трия изостава? Тийлман напомня, че Jungheinrich изследва 
електрическата мобилност от 60 години. След въвеждането 
на литиевойонните батерии, търсенето се покачва стремгла-
во.
Енергийната ефективност е много по-добра и живота на 
литиевойонните батерии е много по дълъг отколкото на 
обичайните оловно-киселинни батерии. „За 30 минути за-
реждане батерията е наполовина пълна. Това един служител 
може да направи по време на почивката“, разказва Тийлман. 
Това позволява употреба на флотилията 24 часа на ден, 7 дни 
в седмицата. Освен това батериите имат по-дълъг живот и 
позволяват по-лесна поддръжка.
На инженерите от Jungheinrich им беше по-лесно да постиг-
нат необходимата конкурентоспособност на електрокарите 
си. За разлика от автомобилната индустрия тук разстоянията 
са по-къси, защото подемниците се движат главно в складове 
и прилежащи площи. Поради тази причина въвеждането на 
автономното движение е по-лесно.
Най-важната разлика между автомобили и кари е, че послед-
ните имат нужда от тежки батерии, за да повдигат стабилно 
тежки товари, докато батериите за автомобили трябва да 
бъдат по възможност по-леки. Jungheinrich използва за 
машините си литиеви батерии с железен фосфат, които не 
са подходящи за автомобили. Тяхното предимство е, че не 
могат да се самозапалят, както се е случвало например с 
литиевойонни батерии в смартфони. За сметка на това тези 
батерии са тежки. Jungheinrich не трябва да се притеснява за 
недостатъчни ресурси, както е при батериите за автомоби-
ли. „Редките суровини не са проблем за нас, като например 
никел и кобалт. А съдържанието на литий е по-малко от 2%“, 
според Тийлман.

„Това просто се направи“
Силата на Jungheinrich на пазара е, че фирмата разработи 
за електрокарите си изцяло свързана система за комуника-
ция на батерията, кара и зарядното устройство, като всичко 
това се произвежда на едно място в Нордерщет. Може да се 
каже, че батерията управлява себе си. Състоянието на бате-
рията, наличността на зарядните устройства или зарежда-
нето на батериите може да се управлява за цялата флотилия 
чрез смартфон.
Розенбах обича да напомня на посетители на музея в Нор-
дерщет, че една от причините Jungheinrich днес да е на 
върха на електрическата мобилност, е защото през 50-те и 
60-те години са били взети решаващите основополагащи 
решения – да се върви по този път. „Тогава не го наричахме 
с днешните имена, просто го правихме“, казва той.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
търговски и маркетингов директор на „Готи Петрунов“ 
ООД, представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания 
и Косово.
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1.  Заключения и препоръки

ЕИСК приветства съобщението относно интелигентното, 
иновационно и устойчиво развитие и подхода на пре-
доставяне на възможности за хората и бизнеса. Въпреки 
това:

- трябва да се гарантират по-дългосрочната приемстве-
ност и предвидимост на политиката. Комисията следва 
да разработи настоящата политика, или по-скоро набор 
от политики, в последователна и дългосрочна стратегия;
- освен това ЕИСК се обръща и към Съвета, тъй като дър-
жавите членки са компетентни по повечето въпроси от 
областта на промишлената политика и поради това тряб-
ва да се ангажират със съгласувани действия. Нито една 
държава членка не разполага с капацитет да се справи 
самостоятелно с глобалните предизвикателства пред 
промишлеността;
- общите цели и рамка за промишлената политика могат 
да бъдат основата на бъдещето на Европа. За тази цел 
трябва да се подобри управлението на ЕС за постигане 
на резултати;
- необходими са неотложни действия предвид безпреце-
дентните и непредвидими предизвикателства на цифро-
вите технологии, декарбонизирането и политическите 
промени в световен мащаб.

По отношение на съобщението ЕИСК заключава, че:

1.1 Комисията е възприела подход на интегриране на 
действията в редица области на политика с цел създа-
ване на условия, които допринасят за конкурентоспосо-
бността и развитието на промишлеността в съответствие 
с това, което ЕИСК предлага от години;

1.2 промяната на парадигмата в ерата на цифровите 
технологии оказва дестабилизиращ ефект върху всички 
предприятия и цялото общество;

1.3 предприятията са изправени пред безпрецедентно 
предизвикателство бързо да преобразуват новите тех-
нологии в иновации и успехи на все по-конкурентните 
пазари. Заемането на централно място в световната 
верига за създаване на стойност е от голямо значение за 
много от тях;

1.4 в основата на промените са хората. Необходимо е 
политиките относно пазара на труда да се адаптират към 
променящите се обстоятелства. Справедливият преход 
означава да се подпомагат хората и регионите, изправе-
ни пред структурни промени;

Европейски икономически и социален комитет
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1.5 образованието и обучението са необходими фак-
тори и движещи сили, допринасящи за индустриалния 
преход. Всички работници се нуждаят от повишаване на 
уменията, особено на цифровите умения, а много от тях 
имат нужда от нови професии;

1.6 за изпълнението на целите за устойчиво развитие в 
областта на околната среда, изменението на климата и 
др. са необходими значителни промени на цялата иконо-
мика. Възникват нови възможности за осъществяване на 
стопанска дейност. В същото време преходът към без-
въглеродно промишлено производство изисква големи 
инвестиции в принципно нови безвъглеродни техноло-
гии и много повече екологично чиста електроенергия на 
конкурентни цени;

1.7 изискванията по отношение на околната среда и 
изменението на климата засягат всички сектори. Възник-
ват нови възможности за осъществяване на стопанска 
дейност, но също и предизвикателства, произтичащи от 
скъпоструващите инвестиции за изпълнението на цели-
те на политиките в областта на климата и околната среда 
и дългите периоди на изпълнение, което може да доведе 
до изместване на въглеродни емисии;

1.8 равнището на инвестициите в европейската промиш-
леност е ниско, но се наблюдават известни признаци на 
положително развитие. Във всеки случай инвеститорите 
могат да бъдат привлечени само от подходящите рамко-
ви условия за промишлеността;

1.9 достъпът до световните пазари е изключително ва-
жен за промишлеността, поради което мрежата от тър-
говски споразумения трябва да бъде доизградена въз 
основа на принципа на справедливата търговия.

ЕИСК препоръчва:

1.10 общата цел на действията на ЕС да бъде доразвива-
нето на добре функциониращ инструментариум от хори-
зонтални политики и предвидима правна рамка, с цел да 
се стимулират иновациите, да се подкрепят инвестици-
ите и да се помогне на промишлеността да предостави 
решения на обществените предизвикателства. Това 
следва да създаде добавена стойност с измеримо въз-
действие върху растежа и заетостта, да бъде свързано с 
минимална административна тежест и да донесе ползи 
за обществото като цяло;

1.11 следва да се предприемат всички действия за за-
вършването на единния пазар с акцент върху изпълне-
нието от държавите членки. Внимателното изпълнение 
на политиката на конкуренция, която е необходима като 

движеща сила на иновациите и справедливостта, не 
следва обаче да възпрепятства растежа на предприяти-
ята;

1.12 трябва неотложно да се изпълни стратегията за ци-
фровия пазар, която да бъде придружена от целенасоче-
на политика по заетостта;

1.13 следва да се възприеме открита и реалистична на-
гласа спрямо новите революционни технологии и биз-
нес модели, като се акцентира върху това да се позволи 
на обществото, включително на предприятията, да се 
възползва от новите възможности;

1.14 следва да се поднови и засили социалният диалог и 
диалогът с гражданското общество на всички равнища 
с оглед на улесняването на промените, управлението на 
социалните проблеми и предотвратяването на конфли-
кти;

1.15 необходими са гъвкави начини за преминаване от 
работа към образование, като например чиракуване и 
учене в процеса на работа. В много държави членки про-
фесионалното обучение следва да се цени по-високо;

1.16 водещата позиция в нисковъглеродната и кръговата 
икономика следва да е от полза за нашите икономики. 
Политиките би трябвало да подкрепят развитието на 
иновационни нови предприятия и скъпоструващото 
преобразуване на енергоемкото производство, за да се 
предотврати изместването на инвестиции и въглеродни 
емисии;

1.17 следва да се проучат пречките пред превръщането 
на настоящите големи излишъци на частни спестявания 
в продуктивни инвестиции в промишлеността и инфра-
структурата;

1.18 подкрепата от ЕС следва да бъде насочена главно 
към насърчаване на иновациите, разрастване на МСП, 
подпомагане на регионите в затруднено положение и 
предоставяне на възможности на хората. Важен крите-
рий би трябвало да бъде ефектът на ливъридж върху 
частното финансиране;

1.19 в следващата финансова рамка трябва да се гаран-
тират допълнителни ресурси за политиките в областта 
на НИРД и иновациите. Тези политики следва да бъдат 
насочени в по-голяма степен към възприемането на 
нови технологии, разрастването и успешната реализа-
ция на пазара и не би трябвало да изключват предприя-
тия, независимо от техния размер;
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1.20 официалната статистика следва да отразява по-
добре променените характеристики на икономиката, 
например размиването на секторните граници и новите 
форми на икономическа дейност. Необходим е общ ме-
тод за изчисляване на добавената стойност от промиш-
леността и услугите;

1.21 в допълнение към целта от 20 % е необходимо до-
пълнително открито обсъждане на най-важните цели и 
показатели за промишлената политика на макроиконо-
мическо и по-малко агрегирано равнище;

1.22 трябва да се подобри управлението с оглед на ин-
тегрирането на политиките и гарантирането на съгла-
суваност по време на процеса на вземане на решения, 
било то с по-силен Съвет по конкурентоспособност или 
по друг начин;

1.23 ежегодният „Ден на промишлеността“ и Кръглата 
маса на високо равнище по въпросите на промишленос-
тта следва да бъдат приветствани, тъй като увеличават 
ангажираността със стратегията сред заинтересованите 
страни. Диалогът с промишлеността обаче не следва да 
се ограничава до тези договорености.

2.  Въведение

2.1 Промишлеността е гръбнакът на европейската ико-
номика. Тя осигурява 24 % от работните места в ЕС — 
32 млн. пряко и 21 млн. непряко, предимно под формата 
на услуги. Тези работни места са с относително високи 
възнаграждения както за висококвалифицираните ра-
ботници, така и за тези с по-ниска квалификация. Про-
изведените стоки съставляват 75 % от износа. Промиш-
леният растеж обхваща всички части на икономиката. 
Промишлеността е и люлка на иновациите във всички 
сектори, включително за решения на много обществени 
предизвикателства. Същността на добавената стойност 
в нашата икономика обаче се формира от по-силните 
взаимовръзки между производството и услугите, както 
и от интеграцията в рамките на веригите за създаване на 
стойност.

2.2 След много години на упадък промишленото произ-
водство, износът и заетостта в Европа изглежда вече са 
поели по пътя на възстановяването. Все пак това въз-
становяване е непълно и конкурентоспособността на 
европейската промишленост е незадоволителна. Често 
се сигнализира за сравнително високи данъци и цени на 
енергията, недостатъчни инвестиции — както реални, 
така и нематериални, бавен ръст на производителността 
и изоставане спрямо конкурентите в областта на инова-
циите, недостиг на умения, както и намалено вътрешно 

търсене.

2.3 Мегатенденциите, които оказват влияние върху про-
мишлеността, са по-специално:

- революционното технологично развитие; цифровиза-
цията с всичките ѝ приложения, но също и нанотехно-
логиите, новите материали, технологиите, основани на 
науките за живота, и др.;
- нарастващите изисквания по отношение на околната 
среда, включително смекчаването на последиците от 
изменението на климата;
- разпространението на по-висок жизнен стандарт, зас-
таряващото население и урбанизацията;
- глобализацията с отворените пазари и верига за съз-
даване на стойност, но също и агресивното държавно 
предприемачество и протекционизмът.

Тези добре познати тенденции предоставят огромни 
възможности за европейската промишленост. Те биха 
могли да представляват и сериозни рискове за обще-
ството и промишлеността при липсата на подходяща и 
ефективна реакция.

3. Общи бележки

3.1 ЕИСК приветства съобщението на Комисията и до 
голяма степен е съгласен с нейния анализ на ситуацията 
и предизвикателствата, пред които е изправена евро-
пейската промишленост. Съобщението представлява 
преди всичко актуализация на съществуващи предложе-
ния с редица нови действия, които да бъдат представени 
от настоящата Комисия. Трябва обаче да се гарантират 
по-дългосрочната приемственост и предвидимост на 
политиката. Комисията следва да разработи спешно по-
дългосрочна стратегия, с която да се ангажират напълно 
всички държави членки.

3.2 ЕИСК отбелязва с удовлетворение, че Комисията 
е последователна при представянето на подход към 
промишлената политика, който Комитетът предлага от 
години. Вместо да се разработва законодателство в мно-
гобройни области на политика, които засягат промишле-
ността, без да се обръща особено внимание на тяхното 
въздействие върху нея и на нейния принос, сега подхо-
дът е тези области на политиката да се интегрират, като 
се отдава приоритет на промишленото развитие.

3.3 През последните няколко години ЕИСК представи 
становища във връзка с предложенията на Комисията 
за различни сектори на промишлеността и области на 
политика1. В контекста на настоящото съобщение тези 

1  Например CCMI/108, CCMI/121, CCMI/141, INT/733, TEN/568.
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становища до голяма степен са все още актуални. В на-
стоящото становище ЕИСК би искал да подчертае някои 
актуални към момента аспекти на промишлената поли-
тика и да добави някои нови бележки.

3.4 Предприятията са изправени пред безпрецедентна 
необходимост да се адаптират, често по радикален на-
чин. Те трябва да възприемат бързо нови технологии, 
които да доведат до по-висока производителност и 
иновации и да им позволят успешна реализация на все 
поконкурентните пазари. За много предприятия е на-
ложително да заемат добра позиция, за предпочитане 
в центъра на международната верига за създаване на 
стойност. МСП могат и следва да се стремят да играят 
важна иновационна роля в тези вериги, които се създа-
ват предимно около големи предприятия, разполагащи с 
необходимите ресурси и мрежи.

3.5 Ще възникнат нови промишлени отрасли. Цифрови-
зацията поражда безброй нови мрежи и взаимодейст-
вия, като насърчава нов спектър от продукти и услуги, 
съобразени във все по-голяма степен с нуждите на кли-
ентите. С помощта на съответните политики на равнище-
то на ЕС трябва да се даде възможност за разрастването 
на производството, на технологиите за продукти и услу-
ги, както и за растежа на стартиращите предприятия, тъй 
като веригите за създаване на стойност не са ограниче-
ни до отделните държави. От друга страна, различията 
между държавите членки и регионите изискват мерки, 
съобразени със съответните условия.

3.6 Всички предприятия трябва непрекъснато да модер-
низират своите дейности. Остарелите и нерентабилни 
предприятия не могат да бъдат запазени с помощта на 
субсидии. Европа обаче се нуждае от широк спектър от 
промишлени сектори за задоволяване на потребностите 
на обществото и поради това следва да се разработят 
конкретни стратегии за секторите, които са изправени 
пред особени предизвикателства.

3.7 В центъра на промените са хората. Без квалифи-
цирани и всеотдайни работещи не може да има про-
мишленост. Възможностите, предоставяни от новите 
технологии и иновациите, трябва да се използват, но 
цифровизацията и другите преломни технологии ще ока-
жат въздействие върху структурата на пазара на труда, 
като намалят броя на работните места в производството 
и увеличат този на специалистите в областта на инфор-
мационните технологии. Освен това ще се променят и 
понятията за организация и управление на работата и 
това ще окаже въздействие върху качеството на работ-
ните места, които ще станат по-малко опасни, но също и 
по-интензивни и гъвкави.

3.8 Трябва да бъде надлежно оценено въздействието на 
преломните технологии върху заетостта и да се укрепи 
наборът от инструменти за предвиждане на промените. 
Приспособяването на трудовите пазари към структур-
ната промяна ще бъде огромно предизвикателство: оси-
гуряването на сигурност на заетостта или – доколкото е 
възможно – на нови възможности за работни места, со-
циална закрила за нуждаещите се и предотвратяването 
на упадъка на цели региони. Европейският фонд за прис-
пособяване към глобализацията се нуждае от допълни-
телни ресурси и трябва да се разшири приложното му 
поле, така че да обхваща и въздействието от технологич-
ната промяна. Колективните трудови правоотношения 
на всички равнища и по-специално социалният диалог 
на равнището на предприятието и приобщаването на 
работниците са фактори от решаващо значение, които 
допринасят за индустриалните промени, като в същото 
време спомагат за приемането на промените и предо-
твратяването на конфликти.

3.9 Образованието и обучението са необходими инстру-
менти и движещи сили на индустриалния преход. Всички 
работници трябва да повишат уменията си, особено 
цифровите умения. Много от тях се нуждаят от обучение 
в съвсем нови професии. Бързината на технологичното 
развитие е голямо предизвикателство за поддържането 
на образователните програми и критерии в съответ-
ствие с променящите се нужди на промишлеността. 
Следва да се прилагат в много по-широка степен реше-
нията, основаващи се на учене в процеса на работа, като 
например успешната дуална система на обучение в Гер-
мания. Поне в някои държави членки професионалното 
обучение следва да получи по-високо признание. Би 
трябвало да се повиши и привлекателността на предме-
тите НТИМ.

3.10 Макроикономическата и промишлената политика 
са подсилват взаимно. Настоящият икономически подем 
създава възможност за модернизиране на транспортна-
та, енергийната и цифровата инфраструктура, подобря-
ване на научноизследователската и развойната дейност 
и преобразуването ѝ в успешни иновации, и балансира-
не на регионалното развитие. Подходящото съчетаване 
на макроикономическата и промишлената политика би 
трябвало да допринесе за продължаване на възстановя-
ването и да предпази икономиката и промишлеността от 
евентуален бъдещ спад.

3.11 Инвестициите в европейската промишленост все 
още са на тревожно ниско равнище, като същевременно 
в ЕС има голям излишък на спестявания, който не е пре-
върнат в продуктивни инвестиции. Причините за това 
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следва да бъдат проучени задълбочено, найвече поради 
факта, че за преобразуването на промишлеността са не-
обходими огромни инвестиции. Едно е ясно обаче: както 
вътрешните, така и международните инвеститори биват 
привличани само от рамкови условия, които допринасят 
за достатъчна конкурентоспособност.

3.12 Все пак се наблюдават някои признаци на възможни 
положителни тенденции по отношение на инвестициите. 
В един свят, изправен пред огромна политическа неста-
билност, ЕС е безопасно и стабилно място за инвестиции. 
Поради нарастващото търсене, производството в някои 
отрасли достига до пълно използване на производстве-
ните мощности. Това ще насърчи инвестициите в нов 
капацитет — да се надяваме в Европа.

3.13 Свързаните с околната среда и климата ограниче-
ния, а именно Парижкото споразумение относно изме-
нението на климата, засягат всички предприятия. В нис-
ковъглеродната и кръговата икономика възникват много 
нови възможности за осъществяване на стопанска дей-
ност. Амбициите на Европа за водеща позиция могат да 
бъдат от полза за европейските промишлени сектори на 
световните пазари. По-специално в промишлените сек-
тори с високо потребление на ресурси и енергия трябва 
да бъдат извършени основни технологични промени, 
изискващи амбициозна политическа подкрепа, с цел да 
се предотврати изместването на инвестиции и въглерод-
ни емисии. Преходът към производство и транспорт без 
изкопаеми горива ще увеличи значително търсенето на 
електроенергия на конкурентни цени.

3.14 Сътрудничеството между всички участници — ЕС, 
правителствата на държавите членки, властите, регио-
ните, университетите и училищата, заинтересованите 
страни и предприятията — би могло и следва да бъде 
по-добро. Така например трябва да се подобри сътруд-
ничеството между предприятията и университетите. 
Училищата следва да се обръщат за помощ към пред-
приятията във връзка с осъвременяването на учебните 
програми и професионалната подготовка. Най-важното е 
държавите членки да си сътрудничат посредством бързо 
въвеждане и изпълнение на приетите политики и зако-
нодателство.

3.15 Настоящите статистически методи не дават сво-
евременна и полезна представа за състоянието на 
промишлеността в Европа. Секторното разделение на 
производство, услуги и други производствени дейности 
е остаряло. Значителна част от икономическата дейност 
не е включена в изчисляването на БВП. Статистическите 
данни за вноса и износа не описват добре промишлена-
та дейност в ера, в която близо половината от промиш-

леното производство е част от световните вериги за съз-
даване на стойност. Съществува спешна необходимост 
от общ метод за изчисляване на добавената стойност и 
взаимовръзките между промишлеността и услугите.

3.16 ЕИСК е на мнение, че целта за 20 %-ен дял на про-
мишлеността в БВП трябва да бъде допълнена с по-под-
ходящи цели и показатели, които да отразяват по-добре 
всички аспекти на промишленото развитие.

3.17 Необходимо е да се укрепи управлението на интег-
рирането на политиките,  засягащи промишлената кон-
курентоспособност и развитие,също и между държавите 
членки. Важно е да се осигури по-добро регулиране 
— т.е. предвидимо, ефективно от гледна точка на разхо-
дите и основано на факти — както и предварителни и 
прозрачни оценки на въздействието. Съгласуваността 
по време на целия процес на вземане на решения след-
ва да се гарантира чрез засилване на ролята на Съвета 
по конкурентоспособност или с помощта на други ин-
ституционални механизми. Трябва да се премахне ша-
блонното мислене на равнището на ЕС и на национално 
равнище, за да се отговори на повишената динамика на 
световната икономика.

4. Конкретни бележки

4.1 За по-силна европейска промишленост: ЕИСК изразя-
ва съгласие с необходимостта от цялостна и далновидна 
визия за европейската промишленост. За да се укрепи 
европейската промишленост, общата цел на действията 
на ЕС следва да бъде създаването на добре функциони-
раща и предвидима правна рамка, която да стимулира 
иновациите и да помага на промишлеността да предос-
тавя решения на обществените предизвикателства. Тя 
следва да създава добавена стойност с измеримо въз-
действие върху растежа и заетостта, да бъде свързана с 
минимална административна тежест и да донесе ползи 
за обществото като цяло.

4.2 Единният пазар: ЕИСК приветства подхода на пре-
доставяне на повече възможности на хората и бизнеса 
и изразява съгласие с предложените действия за ук-
репване на единния пазар, в това число и капиталовия 
пазар. Важни области на действие са подобряването на 
стандартизацията и саморегулирането. Най-важното е 
държавите членки да изпълняват задължението си за 
привеждане в съответствие и прилагане. Внимателното 
изпълнение на политиката на конкуренция е от съ-
ществено значение за иновациите и ценообразуването. 
Бдителността на Комисията по отношение на големите 
световни участници се оценява високо. Не следва обаче 
да се възпрепятства растежът на европейските предпри-
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ятия — средният размер на дружествата, допуснати до 
борсова търговия в ЕС (с изключение на Обединеното 
кралство), е едва около половината от средния размер 
на дружествата в САЩ. Това е въпрос на тълкуване на 
определението на съответния пазар при прилагането на 
законодателството в областта на конкуренцията.

4.3 Ерата на цифровите технологии: цифровизацията 
води до истинска промяна на парадигмата с въздействие 
върху цялото общество включваща дори геополитиче-
ски особености. ЕИСК е представил подробно виждани-
ята си относно цифровизацията в други свои становища. 
В тях са разгледани въпроси от областта на големите 
информационни масиви, 5G, усъвършенстваните техно-
логии за производство, роботиката и т.н. От решаващо 
значение са стратегиите на ЕС за цифров единен пазар, 
цифровизация на европейската промишленост, киберси-
гурност и изкуствен интелект. Важен принципен въпрос 
е как да се постигне точният баланс между използването 
и оползотворяването на новите революционни техно-
логии, от една страна, и гарантирането на сигурност и 
справедливост — от друга. Акцентът следва да се по-
стави върху това да се даде възможност на обществото, 
включително на предприятията, да се възползват от но-
вите възможности, възприемайки открита и реалистична 
нагласа.

4.4 Общество с нисковъглеродна и кръгова икономика: 
запазването на водеща позиция в тези области е голямо 
предизвикателство в среда на нарастваща конкуренция. 
Тази водеща позиция обаче не следва да е самоцелна, 
а трябва да бъде от полза за нашите икономики и об-
щества. Енергийният преход трябва да се подпомага, 
но цените на енергията за промишлеността трябва да ѝ 
позволяват да бъде конкурентноспособна.

4.5 Инвестиции: многобройните инструменти на ЕС за 
подкрепа на инвестициите — както реалните, така и 
нематериалните — следва да бъдат насочени главно към 
насърчаване на иновациите, допринасяне за разраства-
нето на МСП, подпомагане на регионите в затруднено 
положение, подобряване на инфраструктурата и пре-
доставяне на възможности на хората посредством обра-
зование и обучение. МСП все още се нуждаят от повече 
помощ, за да открият подходящия източник сред мно-
гото различни възможности, както и от много по-лесни 
процедури за кандидатстване и отчитане. Важен крите-
рий следва да бъде ефектът на ливъридж върху частните 
инвестиции. Приветстват се всички предложения, вклю-
чително очакваните от Групата на високо равнище по 
въпросите на устойчивите финанси, за пренасочване на 
разпределението на капитал към дългосрочни инвести-

ции и принос за устойчив растеж2.

4.6 Иновации: ЕИСК изразява съгласие, че политики-
те следва да бъдат насочени в поголяма степен към 
възприемането на нови технологии, разрастването и 
успешната реализация на пазара, както и сътрудничест-
вото в рамките на регионалните клъстери и между тях. 
Не следва да се изключват предприятия, независимо от 
техния размер. В следващата финансова рамка следва да 
бъдат отпуснати радикално повече ресурси за програма-
та, която ще бъде приемник на „Хоризонт 2020“. Когато е 
възможно, първото промишлено приложение на финан-
сирана с публични средства НИРД следва да се осъщест-
вява в рамките на ЕС. Следва да се използва пълноценно 
потенциалът на обществените поръчки чрез въвеждане 
на иновационни, екологосъобразни и социални крите-
рии в процедурите за възлагане на обществени поръчки, 
като се прилага систематично принципът за избор на 
икономически най-изгодната оферта.

4.7 Международни измерения: търговията трябва да 
бъде отворена, но справедлива и устойчива. Достъпът 
до световните пазари и суровини е изключително важен 
за промишлеността, поради което мрежата от търговски 
споразумения трябва да бъде доизградена. ЕИСК призо-
вава Комисията да използва активно наличните инстру-
менти за справяне с нелоялните търговски практики. 
Специално внимание следва да се обърне на новите 
форми на протекционизъм от страна на държави извън 
ЕС. Европейският съюз следва да насърчава своите еко-
логични и социални стандарти в контекста на търговски-
те споразумения. Що се отнася до проверката на преките 
чуждестранни инвестиции, е важно да се установят 
рисковете от заплахи за сигурността или обществения 
ред. Същевременно, когато са необходими повече ин-
вестиции в предприятията от ЕС, преките чуждестранни 
инвестиции следва да се приветстват — те също са при-
знаци за потенциала на Европа.

4.8 Партньорства: ЕИСК приветства въвеждането на еже-
годен „Ден на промишлеността“ и Кръглата маса на висо-
ко равнище по въпросите на промишлеността и заявява 
силния си интерес за участие и в двете прояви. Този 
подход следва да обхване всички области на промишле-
ната политика, с цел да се засили ангажираността сред 
заинтересованите страни по отношение на стратегията. 
Диалогът с промишлеността обаче не следва да се огра-
ничава до тези договорености. Необходими са по-голяма 
прозрачност и сътрудничество, особено при започване-
то на оценките на въздействието.

____________

2  Вж. CCMI/147 ……..
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