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Постоянно се стремим да 
разработваме нови изделия и 
да сме на гребена на вълната
- Г-н Георгиев, бихте ли ни разказали как успяхте да опа-
зите предприятието в периода на прехода и до днес? 
Постоянно ни се налага да се борим с държавните институции 
за да оцелеем, борим се с бюрокрацията в нашата държава. 
Успяваме с много усилия, с отговори на многобройни въпро-
си, с които ни залива държавната администрация, с прео-
доляване на множество интриги и препятствия. По половин 
ден ми се е налагало да отговарям на множество доноси в 
стремежа на чиновниците да ме отстранят от управлението 
на завода. Смяната на политическата власт у нас обикновено 
води до смяна на директори, до съсипване на цели производ-
ства. Имаше много чиновници, които през годините работеха 
активно за унищожаването на военнопромишления ком-
плекс. 

- Все пак, каква е Вашата рецепта?
Точна рецепта за това как сме оцелели няма. Късметът ни 
беше, че мениджмънта на завода не беше сменен, от 1990 г. 
до ден днешен екипът не е променян. Имаме дългогодишни 
клиенти, които са едни от най-големите в бранша, с някои от 
тях поддържаме контакти от 1993 г.. Дори имаме случаи, ко-
гато наши клиенти от един и същи град осъществяват връзка 
при нас.

- Имате ли вече поръчки за новите бронирани машини за 
пехотата, които внедрихте в производство и бихте ли ни 
разказали малко повече за тях?
Надявам се да получим поръчки от чужбина, защото от Бълга-
рия не съм сигурен, че ще получим такива. Става дума за тър-
га, който се готви за този вид машини, който е огромен проект 
за милиард и четиристотин милиона лева. Той може да вдигне 
на крака много области от нашата индустрия. В него има 
много оптика, артилерия, електроника, балистика, механика 
и още много други индустриални приложения, които биха 
могли да издигнат много области от нашата индустрия на 
ново по – високо ниво. Предлагаме една нова машина, която 
бихме могли да изнасяме и в чужбина, към нея ще предложим 
евтина поддръжка и обучение на армията. Тези машини се 
нуждаят от редовно обслужване, защото работят при екс-
тремни условия. Идването на чуждестранен специалист у нас 
е много скъпо, разходите за него са около 400 евро на час, да 
не говорим за цените на ремонтите, резервните части и др.. 
Всичко това прави вноса на подобна машина от вън много по 
- нерентабилно отколкото, ако се произведе у нас. Ако проек-
та се реализира с европейски средства не би било проблем 
да се възложи, на който и да било изпълнител, но той реално 
ще се реализира с пари от нашия държавен бюджет и според 
мен би било грешно да се възложи на чужда фирма. 

- Този проект би ли могъл да бъде изпълнен само с бъл-
гарски ресурси?
Схемата за производство на една такава машина, за реализа-
цията на един такъв мащабен проект от всяка една компания, 
която произвежда подобни машини, в световен мащаб е тя 
да бъде произведена в държавата на крайния клиент. Дори 
сърбите си произведоха подобна машина, въпреки че водиха 
война. От 1990 г. до ден днешен военното министерство е 
похарчило милиарди левове от държавния бюджет и аз много 
се съмнявам дали и една малка част от тях са попаднали реал-
но в българска фирма.

- Каква част от производството на завода е за цивилни 
нужди?
 Половината от продукцията ни е с военно предназначение, а 
другата половина е за граждански цели. 

Инж. Петър Георгиев е завършил техническия универси-
тет със специалност радиотехника през 1976 година 
и от октомври същата година постъпва в „Самел  90 
АД”, където работи и до днес. Преминава през всички 
позиции в предприятието: технолог, конструктор, 
началник цех, заместник директор и от 1990 година е 
изпълнителен директор.

Разговор с инж. Петър Георгиев – изпълнителен директор на „Самел 90” АД
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- Кои са по – атрактивните продукти, които предлагате на 
пазара?
Едно от основните ни производства е LED осветлението. Ние 
бяхме едни от първите производители на това изделие на 
у нас, започнахме да го произвеждаме преди осем години. 
След това започна вноса от далечния изток на по - ниски 
цени и със съмнително качество. Все още не сме намерили 
пазар за него в чужбина, но у нас сме реализирали няколко 
сериозни проекта. В областта на специалната продукция сме 
една от водещите фирми за производство на радиосмутите-
ли. Ние произвеждаме най-мощният радиосмутител в света. 
Той се използва за охраната на президенти в няколко много 
големи страни. Тези клиенти мислят много за своята сигур-
ност и имат много сериозни изисквания към изделията, кои-
то произвеждаме за тях. В България сме доставили само две 
– три изделия от този вид, но за нашата армия нито едно. По 
света сме продали хиляди подобни изделия, в Африка, Азия, 
Близкия и Далечния изток. Единствената фирма в света сме, 
която произвежда артилерийски смутител, той се продава 
под името „ Стършел ”. Успяхме да направим подобрения на 
базовия модел и направихме доставки на китайската армия и 
след това на други клиенти. В нашата армия няма сила, която 
да накара военните да го приемат на въоръжение, а това 
нищо не им струва.

- Коя е основната причина да бъдат игнорирани българ-
ските фирми от големи проекти на нашата армия?
Нашите чиновници смятат, че не трябва да има протекцио-
нистична политика, защото България е член на на ЕС. Според 
мен това е абсолютно погрешно схващане и големите държа-

ви отстояват своите икономически интереси, като подкрепят 
местния бизнес. Чуждестранните инвестиции у нас също са 
застрашени именно поради тромавата и недостатъчно ефек-
тивна администрация. Ще дам един пример: имаме поръчка 
за компоненти за бронирани машини за швейцарска фирма. 
Това са само метални детайли и възли. За да ги изнеса трябва 
да искам разрешение от комисията за експортен контрол. 
Тя заседава веднъж месечно. Ние имаме срокове на достав-
ка, които рядко съвпадат с графика на комисията и това ни 
създава сериозни трудности и пречки. Процедурата може и 
трябва да бъде опростена, за да не ни се създават излишни 
проблеми.
Има голям интерес към нас от чуждестранни партньори, 
които освен, че се интересуват от сътрудничество с нас, 
като сериозен и надежден производител с възможности, се 
интересуват и от участие в проекта за бронираните машини 
за нашата пехота. А нашите военни не искат да повярват в 
нашите възможности. Заданието по проекта за тези машини е 
изпратено на поне 10 чужди фирми и на нито една българска.

- Какви специалисти работят при Вас? Вашето производ-
ство е доста сложно, как решавате кадровите си въпро-
си? 
Персоналът ни е около 500 души, 80 от тях са с инженерно 
образование и на тях се крепи фирмата. Проблемът с нами-
рането на подходящи кадри е голям и той може да се реши 
много просто, ако държавата изпълнява функциите си. Ако се 
възстановят нужните специалности в техникумите и във ВУЗ. 
Аз съм завършил механотехникума в гр. Самоков през 1969 г. 
Той продължава да съществува и до днес под името Профе-
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сионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“  и докато 
аз съм директор от 1990 г.  до ден днешен нито един младеж 
от него не е дошъл на работа при нас. Това до голяма степен 
се дължи на факта, че всички заговориха, че военнопроми-
шленият комплекс умира, че подобни производства не трябва 
да има у нас и тази кампания беше държавна политика. Това 
отблъсна младите хора, защото те не видяха перспектива в 
производство подобно на нашето, т.е. във фирма която всеки 
момент може да бъде закрита. Другата причина да изпитваме 
остър недостиг на кадри е липсата на дългосрочна държавна 
политика за създаване и задържане на специалисти. Един от 
примерите за това е съвсем пресния случай, който споменах 
по горе, ако този милиард и четиристотин милиона за военно 
оборудване се разпределят между български фирми те ще 
имат необходимия ресурс да осигурят на нашите деца допъл-
нително и специализирано обучение, както и привлекателни 
условия на труд и атрактивно заплащане. По този начин ще 
успеем и да ги задържим в страната. Проблемите с работната 
ръка могат много бързо и лесно да се решат, ако има дално-
видна държавна стратегия.
Въпреки всичко ние не стоим със скръстени ръце. Създа-
ли сме вътрешна система за обучение на ново постъпили 
работници и служители. Тази система се прилага и за про-
фесионално израстване на нашия персонал. Предстои ни да 
подобрим нашата система за обучение чрез привличане на 
преподаватели с необходимите знания и опит за индивиду-
ално и групово обучение на място в гр. Самоков. От страна на 
МИ има покана към бизнеса за подготовка на проекти в тази 
насока. Докато средното и висше образование се реформират 
в посока да отговорят на нуждите на бизнеса, „САМЕЛ 90“ АД 
не може да чака.

- Бихте ли ни разказали какви управленски стандарти 
и система за управление на качеството сте внедрили и 
какви конкурентни предимства носят те на Вашата ком-
пания?
Малко наши клиенти и управляващи знаят, че „САМЕЛ 90“ 
АД още през далечната 1992 година, първа от фирмите от 

отбранителната индустрия внедри система за управление на 
качеството по ISO 9001. Постепенно в рамките на 9-10 години 
ние внедрихме и останалите два управленски стандарта за 
бизнеса - ISO 14001 за управление на околната среда и OHSAS 
18001 за условията за безопасна работа. Сертифицирани сме 
и по натовския стандарт AQAP 2110. Тези системи и в момента 
работят като обща интегрирана система за управление, която 
много ни помага за поддържане на конкурентно качество. 
Другият елемент, който спомага за високото ни качество и 
конкурентоспособност, е акредитираната ни изпитателна 
лаборатория по стандарта ISO/IEC 17025. В момента работим 
за преминаване към последната му версия от 2017 г. В тази 
насока очакваме посещение от ИА БСА през месец март 2019 
година.

- Как виждате бъдещето на завода?
Постоянно се стремим да разработваме нови изделия и да 
сме на гребена на вълната. През изминалите години съм се 
стремил да не се шуми около предприятието, за да не си 
навлечем излишни неприятности. Сега вече предприятието 
е доста известно, особено след  като разкрихме новия цех 
за производство на бронирани машини. Целта ни беше да 
покажем, че и у нас може да има сериозно производство, така 
че парите на нашите данъкоплатци да не попадат в ръцете на 
чужди компании. Бъдещето за нас е в постоянното развитие, в 
търсенето на нови пазари в момента 90% от производството 
ни е за износ. Всичко това става с много усилия.

- Какво бихте казали за финал на нашия разговор?
В България е много трудно човек да бъде оптимист, но 
въпреки това, аз съм оптимист. На това се дължи фактът, че е 
запазен завода. Аз работя в него и за него вече 42 години.
Нашата държава може да бъде по – добре, с по - добър стан-
дарт дори от Швейцария, ние имаме повече дадености, пове-
че възможности, по - богата история, стига всички ние заедно 
с държавна администрация и управляващите да се обединим 
за нашите национални интереси.
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Работата в Самел 90 АД е 
сериозно предизвикателство 
- Разкажете ни за организацията на производството, с 
какво оборудване разполагате и кои са по – атрактивните 
изделия, които произвеждате?
 От началото на тази година внедряваме нови технологии с 
цел производството на специализирани изделия, най – вече 
на бронирани машини, както и на детайли, възли и компонен-
ти за тях. Имаме сключени договори с швейцарска фирма за 
производство на компоненти за такива машини, също така 
имаме и собствени разработки. Имаме договор за изработ-
ка на основни компоненти за седалки на кемпери с немска 
фирма. Заварената конструкция е конзола, която служи за 
закрепване на седалката. Произвеждаме и адаптер, който 
позволява 90 градусово завъртане на седалката. През него 
минават  и механизмите за управление на самата седалка – 
облегалка, подлакътници и др.. Обработката на металните 
конструкции завършва с прахово боядисване. Фирмата, с 
която си партнираме е специализирана в производството 
на седалки и работи за много и различни клиенти. Надяваме 
се скоро да започнем да изпълняваме и проекти за БМВ. 
Компанията възнамерява да започне производство на кем-
пери. Имат разработка, която догодина ще влезе в серийно 
производство. Произвеждаме и оборудване за магазини: 
стелажи, шкафове,  рафтове. В завода се изработват всички 
части за тях, притежаваме и дърводелски цех. Разполагаме и 
с обособен участък за шлосерски дейности за почистване на 
наши продукти след процеси на отливане, както и на постига-
не на зададените допуски на размерите и за фина настройка 
на сглобените единици, имаме и участък за ръчен монтаж. 
Изпълняваме интересна поръчка за гръцка компания, която 
произвежда радари за мореплавателни цели. Правим кор-
пусите от листов материал и те трябва да отговарят на някои 
специфични изисквания.
 Разполагаме с инструментален участък, където сами си про-
извеждаме инструменталната екипировка. Леярски инстру-
менти, щанцови инструменти, както за наши нужди така и за 
външни клиенти. Това е много специфична и прецизна работа 
и в последните години ни убягва възможността да запазим 
екипа.

- Как решавате кадровите си въпроси?
 Интереса от страна на младежите е изключително нисък към 
подобен вид работа. По - голямата част от екипа в инстру-
менталния участък са хора малко преди и след пенсионна 
възраст. За съжаление млади хора не се обръщат към този 
занаят, а той е сложен и добре платен. Младите хора нямат 
интерес към работата с метали, много трудно успяваме да ги  
привлечем, много трудно се задържат, но ние непрекъснато 
опитваме.
В Самоков имаше техникум, но в него от години няма нито 
една паралелка, която да има нещо общо с металообработка-
та или поне да е близко до нея. Питал съм се, защо след като 

няма желаещи и не може да се формира паралелка, не се 
организират някакви извън класни или свободно избираеми 
форми на обучение,  нещо което да даде визията на млади-
те хора, 90% от младежите не знаят за какво изобщо става 
въпрос. 

- С какви машини разполагате и кои са по – специалните 
от тях?
 Осъществяваме по голямата част от производството чрез, 
петосни обработващи центри, CNC щанцови машини, както 
и на CNC лазери. Процесите на огъване постигаме с обемни 
форми. Завършваме производствените цикли обикновено 
със заваряване. 
Нашият машинен парк е доста разнороден. От много стари 
машини до високо технологични обработващи машини от 

Г-н Росен Иванов започва работа в завода на 19 години. 
Завършил е специалност далеч от машиностроенето, 
завършва задочно телекомуникационна информати-
ка. Записва тази специалност без да има нужната 
ориентация за потребностите на компанията. През 
годините ръководството на фирмата го насочва към 
механиката. Стреми се да се самообразова и да придо-
бива необходимите му познания за да се справя с поста-
вените му задачи. Истинската му школа е в завода и в 
производството, в практиката. 

Разговор с г-н Росен Иванов – ръководител на механичното производство в Самел 90 АД
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последно поколение. 
Разполагаме с машина за лазерно рязане Trumpf. Това е из-
вестна марка скъпи немски машини.          Последната ни при-
добивка в листообработката е машина за  лазерно рязане на 
турската фирма DURMA. Фирмата само асемблира машини, 
генераторът на лазерния лъч е патент на световен лидер за 
производство и разработка на тези устройства. Притежаваме 
и вертикален обработващ център М500 на фирмата РАИС -  
българска машина, непретенциозна и върши добра работа за 
обработка на не особено отговорни детайли. 
Една от нашите най-добри машини е японският вертикален 
обработващ център ROBODRILL от ново поколение с 3+1 
обработващи оси, който изпълнява много и различни задачи. 
Започнали сме модернизация на халето с металообработва-
щите машини. Стъпка по стъпка, с малки но уверени крачки 
искаме да обновим машинния парк, предимно с обработва-
щи центри. Спрели сме се на един немско – японски кон-
сорциум, DMG MORI.  През последните 4 години и половина 
се стремим да се придържаме към един бранд с еднородни 
машини, това води до по - лесно обучаване на кадри, много 
са плюсовете. Останалата част от парка е много разнородна, 
но смятам за в бъдеще да поправим този факт за да се разви-
ваме малко по - ритмично. Една от най-високо технологични-
те ни машини е петосен обработващ център с пет едновре-
менно управляеми оси, една изключително производителна 
машина.
Изпълняваме много и различни проекти в областта на маши-
ностроенето, електротехниката и електрониката.  

- Кое е било най-голямото предизвикателство за Вас?
 До миналата г. поддържахме партньорски отношения с 
френска компания, специализирана в производството на 
турбокомпресори и произвеждахме матриците за леене. Това 
беше сериозно предизвикателство. Много и изключително 
сложни форми за постигане. Това бяха много сложни инстру-
менти - за сърца, които оформяха кухината в алуминиевата 
отливка и кокилата, в която се отлива вече завършеният де-
тайл. Успяхме да реализираме около 20 съвместни проекта. 
Инструментите са малко повече, защото участват една или 
две кутии за сърца, като и кокилите за отделните детайли. 
Това беше един много сериозен опит за нас. Станахме жертва 
на лоша конюнктура. Основната им база, която изграждат от 
години се намира в Унгария. Шапката, ръководството е във 
Франция, там стартира фирмата. Стартират с машинна об-
работка на отливки, но решават да предложат и комплексна 
услуга на пазара и така се превръщат в един от най-големите 
производители на компоненти за турбокомпресори, като 
освен машинната обработка предлагат и процеса на леене, 
пълен контрол на качеството и частично асемблиране на 
турбокомпресорите. Само, че леярната е базирана в Унгария 
и целият френски екип търси партньори от Унгария. Ние 
използвахме преимуществото, че конструкторският екип 
е изцяло базиран в България. В Плевен са офисите, където 
се правят разработките, от там направиха първият контакт, 
защото като конструктори им беше лесна работата с българи. 
Конструкторския офис продължава да съществува в Бъл-
гария, но бе взето решение производството да се пренесе 
изцяло в Унгария с цел по лесна комуникация. За съжале-
ние загубихме сериозно поле за изява. Подобни продукти 
са с нелоша принадена стойност. За мен, като специалист, 

най-безценното беше възможността да изработвам подобно 
изделие. Това повиши нашите възможности. Това е възможно 
една от най-тежките и сложни задачи, които сме решавали до 
сега. Моята мечта е да се развивам в областта на самолето-
строенето и на производството на компоненти за него. 

- Разкажете ни за най – новото производство на фирмата 
– бронираните автомобили. Каква част от компонентите 
се произвеждат в Самел 90?
Те се произвеждат в самостоятелен цех, който построихме 
тази година с много усилия. Първите прототипи бяха произ-
ведени в него от абсолютната нула. Получаваме двигателя и 
шасито на стандартна платформа. В една от произведените 
от нас машини платформата е Форд Ф 550 - американско 
производство. Използваме само  половината от шасито, оста-
налото се преработва за да може на понесе натоварването на 
оборудването. Целият автомобил се асемблира в нашия цех.
Идеята при производството на първите прототипи беше да 
проверим годността на новото съоръжение, като всички 
компоненти бяха предварително подготвени. Това което 
споменах за партньорството ни с швейцарската фирма, с 
абсолютно същите материали се работи и тук, тече процес на 
усвояване на технологиите за тяхната обработка. Това е един 
много труден и сложен процес, който ще ни отнеме доста 
време. Надявам се до края на годината да имаме отчетени по 
сериозни резултати. Автомобилът е асемблиран изцяло при 
нас от едно голо шаси. Асемблиране, заваряване и всичко 
това в изключително кратки срокове. Четирите автомобила, 
които подготвихме бяха произведени за около 50 дни.
Купето е изградено изцяло от ново, долната част има специ-
фична форма под 45 градуса. Идеята е когато има взрив под 
него ударната вълна да се разпространи встрани от авто-
мобила, тъй че пораженията върху него да са минимални. 
Степента на защита, която осигурява тази концепция е много 
висока, което образно казано означава, че при взрив на 6 кг. 
тротил под превозното средство не би трябвало да навреди 
на хората предвижващи се в него. По самото превозно сред-
ство сигурно ще има щети, най - вероятно ще пострада хо-
довата част, но идеята е да се запази живота на пътуващите в 
автомобила. Това не са тежко бронирани превозни средства. 
Корпуса не би трябвало да бъде пробит от 7.62 милиметрово 
оръжие той е направен от 10 мм. балистична стомана. Едини-
ят от автомобилите, който асемблирахме е върху платформа 
на фирмата Тойота. Този автомобил е оборудван с едно от 
нашите изделия, с които се гордеем - радиосмутител. Това 
са патрулиращи автомобили и при тях степента на защита е 
по – ниска, целта е да бъде съхранен живота на пътуващите в 
тях. Те са предназначени за нуждите на служби като гранична 
полиция, за охраняване на даден периметър и други подоб-
ни. В доста размирни райони се ползват подобни концепции. 
Автомобилът е оборудван с радио смутител, може да се 
използва за конвоен автомобил и за линейка. Подготвихме и 
автомобил с леко въоръжение – лека картечница, монтирана 
в купола на машината и позволява въртене на 360 градуса. В 
момента текат разработки на система, която би позволила на 
картечницата и купола да бъдат управлявани от вътрешност-
та на машината. Има възможност превозното средство да 
бъде оборудвано с камери, които да осигуряват наблюдение 
около него, както през деня, така и през нощта. Следващата 
генерация ще бъде с автоматизиран купол, който да може да 
се управлява от вътрешността.
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- Какъв е приносът на Самел 90 към оборудването на тези 
машини, освен радиосмутителя?
Платформата на Форд е базисна и според изискванията на 
клиента може да претърпи много сериозна трансформация. 
Нашата фирма участва и с една специална разработка, а 
именно керамична защита. В момента сме стигнали до доста 
сериозно ниво на напредък при нейната разработка и внед-
ряване. При облицоване на автомобила с такъв вид плочи се 
вдига степента му на защита с още едно ниво. Това е скъпо 
удоволствие, но прави качествата на машината много по - 
сериозни. Керамичната защита е крачка напред в повишаване 
на сигурността на автомобила.

- Има ли вероятност да получете поръчка за тези автомо-
били от нашата държава?
Всичко опира до добрата воля на страната ни да разчита 
на местно производство, защото не сме нито първите нито 
последните, които произвеждат такива машини и с оглед на 
политическата ситуация не съм оптимистично настроен. Го-
ворейки като техническо лице, това производство е сериозно 
предизвикателство. Търси ли сме из цяла България колеги, 
които имат опит с работата със специални материали, с които 
работим в момента, но за съжаление доста безуспешно. 
Преди години е имало сериозно производство на специална 
продукция, но всичко е успешно и добре заличено както ноу-
хауто  в процесите на обработка, така и звената, които биха 
могли да го произведат. В момента действащи производства, 
като нашето с необходимото ноу-хау не знам да има. МО не е 
дало поръчка на нашия завод повече от 10 години

- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
В хода на тази дейност - новото производство на бронирани 

автомобили отчитам, като мой личен успех. Имаме договор за 
производство на компоненти от балистични стомани за една 
швейцарска фирма. Тя е един от световните лидери в произ-
водството на всякаква оръжейна техника и такава със специ-
ално предназначение. Постарахме се да навлезем на пазара 
на бронирана техника, както за да усвоим нови технологии, 
така и за да запълним свободните си мощности. Много е труд-
но снабдяването с балистични стомани в съвременния свят, 
но ние успяхме да го сторим. Борим се с големите световни 
производители, които буквално се броят на пръсти. Швейца-
рците са си избрали специална марка стомана на шведския 
производител SAAB, който предлага стомана с много сериоз-
ни характеристики. Това е най - добрата балистична стомана, с 
която светът разполага. Силата на опън е малко над 2000 МРа. 
Фактът който маже да даде израз на нейните характеристики 
е, че стоманата не подлежи на никакви процеси на обработ-
ка, свързани със заваряване, огъване и каквато и да било 
машинна обработка. Единствено може да бъде подложена на 
газово рязане. От нея произвеждаме единствено панели за 
облицовка на автомобила и с набити в тях крепежни елементи 
за монтаж. Материала предлага много добра защита, но обра-
ботката му е почти невъзможна. 
Халето, в което се извършва асемблирането, както вече спо-
менах е изцяло ново и е построено за нуждите на монтажните 
дейности по автомобилите. Както за механичния монтаж, така 
и за заваръчните работи, защото има много заварки – корпуса 
се изгражда изцяло на базата на заваръчни процеси с аспи-
ратори за газово заваряване, с изключително специфични 
добавъчни материали се заваряват споменатите балистични 
стомани, процесът е доста по различен от типовите произ-
водство, които се срещат. Отне ни доста време да обучим и 
да сертифицираме заварчици, а това е една много сложна 
и трудна дейност. За сега за текущите ни дейности в малък 
град като Самоков успяхме да съберем сериозен екип от хора 
с качества и умения. С увеличаване обема на работа ще ни 
трябват още кадри
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Solid Edge 2019 добавя най-добрите в световен мащаб 
технологии за проектиране на електрически и печат-
ни платки (PCB), нови възможности за управление 
на изисквания, напълно интегриран симулационен 
анализ, най-новите, доказани в последните 30 години 
CAM инструменти за производство с конвенционални 
CNC машини, поддръжка на адитивни производствени 
процеси с 3D принтери, и  безплатно, сигурно сътрудни-
чество в облака. 

Разширеното портфолио дава на клиентите нови мощни 
средства да реализират иновации, като се възползват 
от технологията на „дигиталните двойници“  "от край до 
край".

Solid Edge 2019 осигурява средства за разработка на 
продукти от следващо поколение за днешните инжене-
ри. Най-добър в своя клас за проектиране на електриче-
ски инсталации и печатни платки. С напълно интегриран 
симулационен и с най-новите CAM инструменти за тра-
диционно и адитивно производство. Нови възможности 
за управление на изискванията и безплатно, сигурно 
сътрудничество в облака.

Механичен дизайн от следващо поколение - днес.

Нов мощен CAM модул за традиционни и адитивни 
процеси

Новите възможности при конвергентното моделиране 
позволяват на инженерите да включат модели, оп-
исани с полигонални мрежи в своя работен процес, 
създавайки реални проекти, а не само вдъхновяващи 
форми. Новите производствени функции поддържат 
фрезоване, леене или формоване, в допълнение към 
3D печата, всички оптимизирани според изискванията 
за тегло и здравина. Новият модул за изчисляване на 
себестойност поддържа развитието на продуктите в 
рамките на планираните бюджети.

Проектиране на електрически/електронни PCB 
системи

 

Най-добрите инструменти за електрически дизайн 
щесе присъединят към семейството на Solid Edge. Solid 
Edge Wiring Design предлага проектиране на кабели 
и симулационни инструменти за бързо създаване 
и проверка на електрическите системи. Solid Edge 
Harness позволява бързo и интуитивно проектиране на 
електронни табла и кабелни снопове с автоматизиран 
избор на детайли, проверка на дизайна и генерира-
не на производствени отчети. Solid Edge PCB Design 
осигурява схематично проектиране и оформление на 
печатни платки, включително маршрутизиране на сно-

Solid Edge 2019
На Siemens PLM Connection Americas 2018, Siemens обяви последната версия на  Solid Edge –2019, 
портфолио от достъпни, лесни за използване софтуерни инструменти, които включват 
всички аспекти на процеса на разработване на продукти, включително механичен и 
електрически дизайн, симулация, CAM за производство, техническа документация и 
управление на данните. 
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пове, йерархично 2D / 3D планиране и сътрудничество 
между ECAD и MCAD. Електрическото маршрутизиране 
в Solid Edge ефективно създава, управлява и организи-
ра проводници, кабели и връзки.

CAM от висок клас за производството

 

Дайте живот на идеите си,  в пълен цвят. Представяме 
Solid Edge CAM Pro - доказана, много гъвкава CAM сис-
тема от висок клас, използваща най-новата технология 
за механична обработка за ефективно програмиране 
на вашите CNC машинни - от просто NC програмиране 
до високоскоростна и много осева обработка. С под-
дръжка на асоциативни пътеки на инструменти и бърза 
автоматична актуализация при промяна на геометри-
ята, Solid Edge поддържа и автоматична подготовка за 
печат директно към вашия 3D принтер, така че можете 
да направите вашите идеи реалност.

FEM/FEA/CFD симулация

Сега валидирането на комплексни проекти става по-
лесно.

 

В допълнение към наличните NASTRAN симулационни 
инструменти, сега Solid Edge 2019 предлага подобрена 
структурна и термична симулация, включително пре-
ходни процеси на топло-пренасяне. Анализът с исто-
рията във времето дава възможност за симулиране на 

топлинната и охлаждащата ефективност. Свободната 
симулация на повърхностния поток, осветлението и 
радиационните възможности позволяват прецизен 
цифров анализ "какво ако".

Модулно проектиране на тръбопроводи и химиче-
ско оборудване

 

Решенията на Solid Edge включват поддръжка за съз-
даване на P & ID, свързани 3D тръбопроводи и изход 
Isogen, което гарантира, че вашите продукти са про-
ектирани правилно - от първия път, и всеки път. Solid 
Edge P & ID Design предоставя 2D диаграма и символ-
на поддръжка за създаването на P & ID, поддържащи 
стандартите ANSI / ISA, DIN и EN ISO, за да отговарят на 
строгите изисквания за управление.

Solid Edge Piping Design осигурява автоматизиран 3D 
тръбен дизайн с изчерпателни 3D частни библиотеки и 
напълно автоматизиран изометричен чертожен изход 
за дизайн на завода. Това решение включва напълно 
автоматизиран изометричен изход на чертежа чрез 
PCF формат, използвайки интегрирана функционалност 
на ISOGEN®. 

Технически публикации

 

Ясна комуникация. По-добро сътрудничество. Със Solid 
Edge 2019, Вие може по-бързо да създавате и публику-
вате интерактивни цифрови документи – вкл. указания 
за производството, ръководства за инсталиране и 
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инструкции за поддръжка. Наличието на асоциативна 
актуализация между модела и публикациите  поддър-
жа автоматично синхронизиране на документите при 
промяна на дизайна на продуктите.

Управление на данните

 

Поемете контрол върху данните си, включително и вър-
ху вашите изисквания. Новата функция за управление 
на изискванията в Solid Edge 2019 допълва отличната 
вградена PDM система, и позволява управление на из-
искванията за спазване на стандартите за съответствие 
чрез пълна проследяемост на съответствията.  Лесен за 
настройка, лек за работа, лесен за администриране.

Solid Edge портал

Направете своя знак със свободно сътрудничество в 
облака.

Solid Edge порталът предлага онлайн управление на 
CAD проекти, преглед и сътрудничество –всичко това 
безплатно. С достъп през браузър за преглед и анота-
ции на CAD файлове на всяко устройство можете да 
работите в реално време отвсякъде. Опитайте сигурно-
то и контролирано споделяне на проектни документи и 
CAD файлове!

Вижте Solid Edge 2019 в действие!

Механичен дизайн. Solid Edge продължава да се подо-
брява в областта на дизайна с всяка нова версия.

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-
solid-edge-2019/

Дизайн от следващо поколение. Прилагайте няколко 
случая на натоварване в рамките на едно и също гене-
ративно изследване.

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-
solid-edge-2019/

Изчисляване на себестойност за листов материал. 
Оценете производството и разходите за материали на 
листови метални детайли.

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-
solid-edge-2019/

Управление на изискванията. Проследявайте съот-
ветствията с изискванията по време на дизайна и при 
производствения процес.

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-
solid-edge-2019/

Проектиране на кабели и проводящи системи. 

Интелигентна среда за автоматизирано електро проек-
тиране

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-
solid-edge-2019/

Проектиране и сътрудничество с печатни платки. 
Браузърно базирано приложение осигурява познат 
интерфейс.

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-
solid-edge-2019/

Структурна, термична и флуидна симулация. Про-
верка на прости до сложни проекти със симулационни 
инструменти.

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-
solid-edge-2019/

Производство. Вижте какво прави Solid Edge CAM Pro - 
най-добрият компактен CAM продукт за Solid Edge.

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-
solid-edge-2019/

Управление на данни и сътрудничество в облака. 
Управление на данните с разширен контрол 

https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-
solid-edge-2019/
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ИНЖЕНЕРНИ АНАЛИЗИ И 
ДОСТОВЕРНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ENGINEERING ANALYSIS AND THEIR RESULTS CONFIDENCE

Георги Тодоров1,Константин Камберов1, Марио Семков1

(1ТУ – София, Лаб. „CAD/CAM/CAE в индустрията“2)

Материалът демонстрира възможни подходи за оценка на степента на достоверност на резултатите от 
инженерни анализи чрез виртуални прототипи посредством физически тестове. Представени са три подхода, които 
се различават основно прилагането на физическо прототипиране в различни етапа от процеса на виртуалното 
прототипиране. Основна цел е определяне на достоверността на резултатите от инженерните анализ, като тя се 
доказва както чрез верификация, така и чрез валидация. Подходите са илюстрирани чрез примери от три реализирани 
проекта, използвани като демонстрационни случаи, в областта на механика на флуидите и мултифизични 
(термофлуидни) процеси.

This study demonstrates possible approaches to assessing the confidentiality of engineering analysis results through virtual prototypes 
through physical tests. Three approaches are presented that examines application of physical prototyping at different stages of the 
virtual prototyping process. The main goal is to determine the results confidentiality of engineering analysis, as evidenced by both 
verification and validation. These approaches are illustrated by examples of three industrial projects used as demonstration cases in the 
field of CFD and multiphysical (thermoCFD) processes.

ИНЖЕНЕРНИ АНАЛИЗИ И ДОСТОВЕРНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

ENGINEERING ANALYSIS AND THEIR RESULTS CONFIDENCE 
 

Георги Тодоров1,Константин Камберов1, Марио Семков1 
 

(1ТУ – София, Лаб. „CAD/CAM/CAE в индустрията“2) 
 

Материала демонстрира възможни подходи за оценка на степента на 
достоверност на резултатите от инженерни анализи чрез виртуални 
прототипи посредством физически тестове. Представени са три подхода, 
които се различават основно прилагането на физическо прототипиране в 
различни етапа от процеса на виртуалното прототипиране. Основна цел е 
определяне на достоверността на резултатите от инженерните анализ, 
като тя се доказва както чрез верификация, така и чрез валидация. 
Подходите са илюстрирани чрез примери от три реализирани проекта, 
използвани като демонстрационни случаи, в областта на механика на 
флуидите и мултифизични (термофлуидни) процеси. 

 
This study demonstrates possible approaches to assessing the confidentiality of 

engineering analysis results through virtual prototypes through physical tests. 
Three approaches are presented that examines application of physical 
prototyping at different stages of the virtual prototyping process. The main goal is 
to determine the results confidentiality of engineering analysis, as evidenced by 
both verification and validation. These approaches are illustrated by examples of 
three industrial projects used as demonstration cases in the field of CFD and 
multiphysical (thermoCFD) processes. 
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Въведение 
Новото хилядолетие утвърди безспорно 

компютърните симулации на физически процеси като 
основен етап в процеса на развитие на нови продукти. 
Наред с приложението им в научните изследвания, 
при някои специфични проблеми, оценка на 
метеорологични и екологични прогнози, оценката на 
риска на подземните хранилища за ядрени отпадъци и 
редица други, те станаха конвенционален инструмент 
в индустриалните проекти.  

Съвременните условия на развитие на нови 
продукти налагат изисквания за къси срокове за 
достигане на продукта до пазара, минимална 
себестойност, широк обхват на приложение, модулно 
изграждане за постигане на вариантност и други. 
Повечето от тези изисквания са противоречащи, за 
решаването на които способстват технологиите за 
виртуално прототипиране (ВП). Термини като 
"виртуално прототипиране" и "виртуално тестване" 
сега се използват широко в инженерната практика. 
[5]. 

Надеждността на изчислителните резултати е от 
голямо значение за инженерите и ръководителите, 
служители и тези, които са засегнати от решенията, 
които се основават на тези прогнози. Потребителите и 
разработчиците на инженерните анализи днес са 
изправени пред критичен въпрос: Възможно ли е да се 
оцени степента на достоверност на резултатите от 
виртуалното прототипиране? 

Това проучване разглежда оценката на степента на 
доверие в резултатите от инженерните анализи, в 
частност – при физични процеси от механика на 
флуидите – Computational Fluid Dynamics (CFD). 
Практическите приложения на CFD анализите се 
увеличиха значително през последните години, тъй 
като се считат за устойчива технология, която 
допринася значително за проектирането, анализа и 
разработването на инженерни системи, включващи 
флуидни потоци. Важен компонент при 
приложението на тази технология в процеса на 
разработване на продукти (Product Development 
Process - PDP) е нивото на степента на достоверност 
на резултатите от анализа.[3, 4] Тя се определя от две 
основни концепции: 
• Устойчивост или колко правилно изчислителния 

модел описва истинската физика и какво е 
въздействието на неопределеността на модела 
(структурна или параметрична) върху резултатите 
от инженерния анализ? 

o Геометрична устойчивост (Дали 
геометричния модел достоверно отразява 
реалния обект?) 

o Неопределеност на изходното физично 
състояние и граничните условия 
(Доколко добре са известни 
първоначалните / граничните условия?) 

o Структурна достоверност (Дали модела 
отразява коректно физичния процес?): 
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Математични модели на турбулентност; 
Модел на горене; 

o Параметрична устойчивост (Колко точно 
са дефинирани параметрите на модела?): 
Уравнения на състоянието и заменящи 
модели; Степени на реакция и време на 
релаксация; 

• Изчислителна грешка или доколко точно са 
пресметнати резултатите, съобразно направените 
приближения по даден числен метод? [1, 2] 

Това проучване се фокусира основно върху 
устойчивостта. Също така, се разглежда как може да 
се интегрира физическото моделиране и тестване, за 
да се увеличи достоверността на резултатите от 
виртуалното прототипиране.  

Възможни подходи 
Разгледани са възможните начини за приложение на 
физическото прототипиране за верификация и 
валидация на виртуалното прототипиране. 
Следващата фигура показва различните етапи от 
провеждане на инженерния анализ и мястото на 
физическите тестове. 
 

 
Фиг. 1 Етапи на изграждане на модел на 
провеждане на инженерен анализ и място на 
физическото прототипиране 
 
Както е видно и от фигурата, възможни са три 
подхода при прилагане на физическите тестове в 
помощ на виртуалното прототипиране – според етапа 
на използването им: 

• Предварителен –целта в случая е да се 
подпомогне определянето / валидирането на 
граничните условия –като тип и като 
параметри. Това е удобен подход за проверка 

на приложените известни гранични условия, 
особено когато се използва хипотеза, която не 
обхваща напълно моделирания физически 
процес. 

• Междинен – използва се основно за проверка 
на изграденият симулационен модел 
посредством междинни измервания, много 
често върху частичен физически модел или 
мащабиран такъв. 

• Окончателен – финален подход за валидиране 
на получените резултати. Този тип оценка не 
е много ефективна, тъй като обикновено е 
"контролна точка", където отрицателните 
резултати няма да дадат никаква ценна 
информация как да прецизираме 
симулационния модел. 

Всеки от тези подходи се демонстрира по-нататък в 
изследването чрез три примера от инженерната 
практика. 

Демонстрация на предварителен подход 
Конкретният пример е свързан с изследване на 
конструкцията на температурен сензор с цел 
подобряване на работните му параметри чрез 
мултифизичен инженерен анализ (термо-флуиден). 
Примера демонстрира подхода за предварително 
физическо тестване. Възпроизвеждания физичен 
процес се отнася до експериментална установка, при 
която сензорът се поставя в потока на топъл въздух в 
тръба. Последователността при провеждане на 
експеримента включва въвеждане на сензора в 
средата на загретия въздушен поток в тръбата за по-
малко от секунда и стартиране на измерването на 
температурата.  
 

 
Фиг. 2 Експериментална установка: (А) – поглед 
отгоре на вентилатор, нагреватели и система за 
спускане на сензора; (В) – поглед от страни, с 
показана система за спускане на сензора 
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Целта на теста е да се определи времето за реакция 
(динамиката) на сензора чрез две основни 
характеристики - време за достигане на 63% (t63) и 
90% (t90) на крайната установена температура – тази 
на въздушния поток. Изчислителния модел има за цел 
да възпроизведе този експеримент и да се използва 
допълнително за тестване на различни модификации 
на конструкцията, което би спестило време и средства 
за производство на физически прототипи. 

 

 
Основният проблем, при моделирането на този 

експеримент, е свързан с началните гранични 
условия. Изчислителният модел включва само върха 
на сензора, който е потопен във въздушния поток, 
докато останалата част, извън тръбата, не е 
представена. По този начин не може да се отчете 
коректно топлинния поток през частта, извън тръбата, 
както и не може да се възпроизведе самото 
„потапяне“ на сензора в тръбата. Независимо че 
въвеждането на сензора в зоната на нагряване става за 
сравнително кратко време, няма реална възможност 
да се отрази това, нито да се отчете обема околен 
флуид, вкаран заедно в сензора в този ранен етап на 
нагряването, който се характеризира и с висока 
интензивност на процеса. Реално, няма удобен начин 
за възпроизвеждане на този процес и това е източник 
на недостоверност при неговото моделиране. 

Граничните условия, приложени спрямо 
изчислителния модел, също са показани на фигура 3. 
Те включват конвективен топлообмен по външната за 
тръбата повърхност на сензора, представен като 
коефициент на конвекция към околна температура. 
Всъщност, няма достатъчно данни за този 
коефициент, който трябва да отрази 
топлоотвеждането извън тръбата. 

Тук е уместно да се използва въпросният 
предварителен подход, за да се подпомогне 
определянето на параметрите на конвективният 
топлообмен. Извършва се физически тест, при 

използване на експерименталната установка, като 
след това се изпълняват серия от анализи, вариращи 
конвекционните параметри, за да се достигне 
итеративно до техните коректни стойности. Това е 
една добра основа за по-нататъшни инженерни 
анализи върху различни конструктивни варианти, при 
които се използват определените вече параметри на 
конвективен топлообмен.  

Едно сравнение между данните от тестовете на 
физическият прототип и виртуалният е показано на 
фигура 4, заедно с резултатите за изчислените 
времена за реакция на сензора. То показва добра 
кореспонденция, което показва адекватността на 
приложеният предварителен подход. 

 

 
 

 
 

Фиг. 4 Етапи на изграждане на модел на отреза, 
чрез типоразмерни конструкции и изрязване на 
сканираната геометрия 

 

Демонстрация на междинен подход 
Приведеният пример за приложение на междинния 

подход в практиката е относно конкретен 
конвекционен модул, който е важен компонент на 
производствено оборудване - фурна за термична 
обработка на компоненти от микроелектрониката. 
Това технологично оборудване е част от масово 
производство, използващо технология за SMD 
(Surface Mounted Device), при която се извършва 
спояване на изводите на компонентите към пистите на 
платката. Процеса налага високи изисквания към 
термичния профил на нагряване (основно към 
времетраене, скорост на нагряване и достигани 
температури в съответните етапи на процеса), който 
се осигурява именно от този технологичен модул. 
Освен изискванията за точно определена скорост на 
нагряване (динамика) и за допустими скорости на 
обдухване на нагряваните обекти (за да се избегне 
разместването им), се изисква и равномерност на 
нагряването. Тези високи изисквания са сериозен 
мотив за използване на технологиите за виртуално 
прототипиране, които позволяват оценяването в 
детайл на тези параметри. Крайната цел отново е 
анализ на термофлуидния процес и поведението на 
конструкцията с оглед на подобряване и – по 
възможност – достигане на оптимален режим на 
работа на модула за конвективен топлообмен. Схема 
на изследваната конструкция е показана принципно 
на фигура 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 3 Изчислителен модел и зададени гранични 
условия за изчислителен модел на температурен 
сензор (въздушен поток и конвективен топлообмен 
по външните повърхнини на сензора) 
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Фиг. 5 Изследвана конструкция на конвективен 
модул, част от технологично оборудване за SMD 
монтаж 

 
Разглежданият модел е добре дефиниран като 

геометрия, което позволява да се изгради точен 
изчислителен модел и да се зададат адекватни на 
моделирания физичен процес гранични условия. 
Предизвикателството в тази задача идва от няколко 
нелинейности, свързани с температурно зависимите 
свойства на материалите, които водят до силно 
нелинейно поведение на изследваната система и 
изискват дефинитивно необходимост от валидация на 
получените резултати. Използвания изчислителен 
модел е представен на фигура 6. 

 

 
 

 
 

Фиг. 6 Изчислителен модел и зададени гранични 
условия за изчислителен модел на конвективен модул 
(изходящ поток нагрят въздух, топлинна мощност в 
плочите и дебит за турбината) 
 

Съществуващата нелинейност в моделирания 
обект изисква междинна проверка на резултатите. 
Тази проверка се извършва чрез сравняване между 
данните за симулацията и данните от физическите 
изпитвания върху функционалния прототип на 
конвективния модул. Измерванията на скоростта на 
въздушния поток върху физически прототип се 
извършват с помощта на анемометри. 

Произведения за целта физически прототип и 
местата на разполагане на сондите за измерване на 
скорост на потока са показани на фигура 7.  
 

 

 
Фиг. 7 Физически прототип на изследваната 
система и позиции на разполагане на анемометри за 
измерване на скорост на въздушния поток 

 
Резултатите от проведения инженерен анализ при 

използване на създадения виртуален прототип и 
съпоставката с измерванията върху физическия 
прототип са показани на фигура 8. 

 

 

 
Фиг. 8 Резултати от виртуален прототип и 
съпоставка с измерени стойности върху физически 
прототип 
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Ясно се вижда кореспонденцията между данните 

от теста на физическия прототип и тези от 
инженерния анализ на виртуалния прототип. В 
действителност, тази кореспонденция се постига чрез 
няколко итерации на стойностите за параметрите на 
модела на турбулентност, както и някои регулации на 
граничните условия (например характеристика на 
вентилатора). 

Тези повторения се извършват на етап 
"Верификация на модела", както и дребни изменения 
на етап "Изчисления" (виж фигура 1) и е типичен 
пример за по-горе описания подход за увеличаване на 
достоверността на резултатите от инженерните 
анализи. Получените параметри за настройка на 
изчислителния модел се използват за по-нататъшни 
оптимизации на конструкцията. Крайният резултат се 
изпитва върху физическия прототип чрез директно 
измерване на основния работен параметър на 
изделието - температура на нагряване и 
разпределението ѝ върху повърхността на платката. 

Демонстрация на окончателен подход 
Последната демонстрация е по-популярна и широко 
използвана - за потвърждаване на получените 
резултати от инженерен анализ на процес от механика 
на флуидите чрез физически тестове. Самият 
инженерен анализ, свързан с механика на флуидите – 
CFD – е достатъчно предизвикателство, поради 
нелинейността на физичния процес (турбулентност, 
свиваемост, свързаност на основните величини като 
налягане и дебит чрез нелинейни функции). Именно 
тази нелинейност често пъти е причина за 
недостоверни резултати, подплатени с добре 
изглеждащи презентации. 
Примерът е от автомобилната промишленост - 
разпределителен клапан за система за рециркулация 
на емисиите (Exhaust Gas Recirculation – EGR). Този 
проект се основава изцяло на CFD симулации на 
разпределението на флуидния поток. Целта е да се 
определи пада на налягането (загуби) при различни 
положения на клапана. За целта е необходимо да се 
направят няколко изчислителни модела.Процеса не 
изследва температурни разпределения при смесването 
на свежия въздух и изгорелите газове, но това не 
намалява сложността на задачата поради нелинейния 
характер на физичния процес (CFD). 
Функционирането на системата (показани са три 
положения на клапана – изцяло пропускане на свеж 
въздух, смесването му с изгорели газове и изцяло 
пропускане на изгорели газове) е представено на 
фигура 9 А/ по-долу. За целите на настоящето 
изследване, са разгледани само два от изследваните 
режими на работа на изделието, които са показани 
като изчислителни модели на фигура 9 В/ и Г/. Ясно 
се вижда разликата в конфигурациите, изследваните 
флуидни области и създадените мрежи от елементи. 
Допълнително, на фигура 9 Б/ са обозначени 
граничните условия за изследваните два 
режима.Конкретно, зададените гранични условия са 
дебит на входа на системата и обозначен изход на 
изследвания модел (pressure outlet). Тези гранични 
условия напълно съответстват на геометричното 
разполагане на отделните компоненти от системата за 
разпределяне на рециркулацията на изгорелите газове, 
която е и обект на изследването. 

 
A/ Изследвана конструкция на клапан за EGR 

 
Б/ Зададени гранични условия за два режима на 

работа на изследвания клапан 

 
В/ Изсчислителен модел за случай I на работа на 

изследвания клапан 

 
Г/ Изсчислителен модел за случай II на работа на 
изследвания клапан 
Фиг. 9 Изчислителен модел на клапан 
 
Резултатите от проведените инженерни анализи за 
двата случая са показани примерно на фигура 10. 
Получените резултати от виртуалното прототипиране 
на физични процес са потвърдени в края на проекта 
чрез тестване на физически прототипи. Резултатите са 
показани на фигура 11, където данните от 
измерванията са показани като криви, докато тези от 
виртуалните прототипи – с точки. Тази съпоставка е 
извършена чрез независими тестове, след изготвяне 
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на прототип чрез производствени технологии, и е 
истинско доказателство за степента на достоверност 
на извършените CFD симулации. 
 
 

 
A/ Скорост на флуидното течение за случай I на 

работа на изследвания клапан 
 
 
 

 
Б/ Скорост на флуидното течение за случай II на 

работа на изследвания клапан 
 

Фиг. 10 Примерна извадка от резултатите от 
проведените инженерни анализи 
 

 
Фиг. 10 Съпоставка на измерени върху физически 
прототип и пресметнати чрез инженерни анализи 
върху виртуален прототип параметри на 
изследвания клапан 
 

Обобщение: 
Това проучване демонстрира възможни подходи за 
оценка на степента на достоверност на резултатите от 
инженерни анализи чрез виртуални прототипи 

посредством физически тестове. Самите подходи се 
различават основно по етапа от процеса на виртуално 
прототипиране, в който може да се приложи 
физическото прототипиране. Достоверността се 
доказва както чрез верификация (оценка на 
изградения изчислителен модел), така и чрез 
валидация (физическа оценка). Изследването се 
основава на предишен опит и се илюстрира чрез три 
промишлени проекта, използвани като 
демонстрационни случаи. Тези възможни подходи за 
анализ на физични процеси от областта на механика 
на флуидите и мултифизични (термофлуидни) 
процеси е добра основа за бъдеща практика на 
оценяване на достоверността, като се използват 
виртуални прототипи, подкрепени от физически 
тестове. 
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Български производители ще 
получат държавно финансиране 
за участие в изложение ТМТ Експо

Българските производители от бранша на текстилната 
индустрия могат да се възползват от държавни средства 
за участието си в първото издание на изложение ТМТ 
Експо. Финансирането за форума, който ще се проведе 
от 2 до 4 октомври в Интер Експо Център, е осигурено 
по линия на Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП).
Компаниите, които могат да се възползват от 
възможността, са опериращите в сектора на 
проектирането и производството на текстилни продукти, 
технологиите и автоматизацията, производство на 
естествени и синтетични влакна, печатни технологии и 
технологии за кроене, интериорни текстили, свързващи 
и закрепващи материали, контрол на качеството, 
информационни технологии и специализиран софтуер 
и други. Според представителите на бранша секторът от 
години се нуждае от професионално събитие – единна и 
широка бизнес платформа за текстилния бранш, каквато е 
ТМТ Експо.
Силен чуждестранен интерес
Заради големия интерес към ТМТ Експо в началото 
на месец юни организаторите от Интер Експо Център 
отвориха допълнителна зала за участници, с което 
площта на форума нараства до 4500 кв.м. Все по-силен е 
и чуждестранният интерес към събитието на компании от 
Гърция и Турция.
Вече над 60 фирми са заявили своите щандове. Сред тях 
са водещи дистрибутори и производители в България – 
Ина Трейдинг, Руен Машинъри, Веста-Р, Джак България, 
Орекском, Брадър М&М, Смарт ТекстилХими, Арагорн, 
Сируба, Прото, Рилман, Текско, Аглика трейд, Сигнал, Meo 
Buttons, Боми, Алес, Нитекс-50, Астра-Комерс, България-К, 
ИЗИТЕКС, Искра и десетки други.
20-а Национална текстилна конференция
В рамките на трите изложбени дни на ТМТ Експо ще се 
проведе 20-ата Национална текстилна конференция на 
тема: „Традиции и иновации в текстила и облеклото“. На 
форума ще бъдат наградени учениците и студентите, 
взели участие в конкурса „Най-добрата дипломна работа 
и курсов проект в областта на текстила и облеклото 

2017“. Ще се проведат и срещи между университетски 
преподаватели и представители на текстилната и шевната 
промишленост.
Създавайки професионална платформа за среща на 
представителите от бранша, ТМТ Експо провокира 
интереса на производителите на тъкани, български 
и чуждестранни инвеститори, представители на 
конфекционното и трикотажното производство, 
производители на нетъкан текстил, преработватели 
на текстилни и гъвкави материали, представители 
от сектора на услугите, дистрибутори и търговци, 
инженери, механици, технолози, посетители от 
научноизследователски институти и университети, 
професионални училища.
Паралелно с ТМТ Експо ще се състои и 7-ото издание 
на единственото в България изложение за печатни и 
рекламни комуникации – COPIS, в което силно присъства 
широкоформатният и дигиталният печат на текстил. На 
площ от 10 000 кв.м, двата форума създават условия 
за развитие на бизнеса, създаване на контакти и 
проследяване на последните тенденции.
Всичко за ТМТ Експо ще откриете на tmtexpo.bg.

От 2 до 4 октомври професионалистите ще се съберат на форума за материали, машини и 
технологии в текстилната индустрия 
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Гъвкавост, 
професионализъм, 
устойчиво развитие.

GTMS: ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ИНСТРУМЕНТИТЕ
За да управлява своите автоматични системи за подаване на 
инструменти TM 326, TM 426 и TM 526, Gühring е разработила 
софтуера за управление на инструментите GTMS. Целта е да 
се организира оптимално цялата доставка на инструменти. 

С огромните възможности на GTMS се реализират икономии 
на материали. Софтуерът за управление на инструментите 
Gühring дава възможност за постоянен контрол на 
потреблението: отчитането на всички данни за движението 
на инструментите прави разходите за инструменти 
по-прозрачни и управлението на инструментите е по-
лесно. Това се постига чрез специфично разпределение 
на разходите за инструментите към различни групи 
разходи. Анализът на ABC на инструментите може да 
доведе до допълнителна информация за управлението на 
инструментите.
GTMS автоматично инициира предложения за поръчки, 
когато е необходимо. В този случай отговорният служител, 
"Закупуване" или "Контролинг" ще получи съобщение, ако 
предходната информация е недостатъчна, или автоматична 
поръчка ще бъде изпратена на доставчика. По този начин 

се предотвратява появата на недостиг на инструмент. В 
допълнение данните за износване могат да се записват 
автоматично, да се проверяват разписките на стоки 
или да се управляват поръчките. Анализите на точното 
потребление, които се основават на различни критерии, 
като например потреблението на инструмент за компонент, 
машина или производствена област, също допринасят за 
устойчивото управление на инструментите, като оценка на 
доставчика и мониторинг на сроковете.

Използвайки GTMS и ново-изработените TM системи за 
подаване на инструменти, всички запаси и тегления са на-
пълно документирани. 

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

ГЮРИНГ България ЕООД 5300 ГАБРОВО, ул. Райчо Каролев 1, 
офис: 312 тел.: 066/ 80 07 01, факс: 066/ 87 44 60 e-mail: info@
guehring-bg.net 

Софтуерът за управление на инструменти на Gühring разкрива скритите разходи и 
внедрява автоматично инструменти до следващото ниво на производство.

Gühring Tool за управление на инструментални наличности:

Ratio End Mill RF 100 Raptor ®

www.guehring-bg.net
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Инструменти със 
сменяеми пластини вместо 
монолитни  твърдосплавни 
при обработка на малки 
диаметри
Въртящите се монолитни твърдосплавни  инструменти 
традиционно доминират за диаметри до 20 mm (.75”) и 
производителите на инструменти със сменяеми пласти-
ни все още не са успели да превземат  тяхната крепост. 
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 от тази на инструментите със сменяеми 
пластини (съставни инструменти), в частност за палцови-
те фрези с малки диаметри, където ролята на точността 
се увеличава значително, като фактор за ефективната 
трайност на инструмента.

Съставният инструмент се състои от тяло, сменяеми плас-
тини и механични части, като закрепващи болтове или 
клинове, които закрепват пластините в тялото. Намалява-
нето на диаметъра на инструмента води до намаляване 
размерите на монтажните компоненти. Намаляването на 
техните размери пък води до снижаване на тяхната якост 
и инструмента като цяло не може да издържи на реже-
щите сили при едни нормални условия. Това сериозно 
ограничава приложението на инструмента.

Опцията съставни инструменти
Съставните инструменти притежават няколко отделни 
предимства, което прави прилагането им много атрак-
тивно в очите на клиента. В много случаи, специално при 
грубите обработки, смяната само на износения режещ 
ръб е икономически по-рентабилно, отколкото смяната 
на целия монолитен инструмент с нов. В допълнение, 
няма нужда от време и средства за повторно презаточва-
не и нанасяне на 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 плас-
тини се доказаха като  реална алтернатива на монолитни-
те твърдосплавни инструменти.

Конкуретно изпълнение
Представянето на инструменти със сменяеми твър-
досплавни режещи глави означава една смяна на фокуса. 
ИСКАР предлага два примера на тази концепция с фрезо-
вата линия ISCAR MULTI-MASTER и CHAMDRILL линията за 
свредла.
Начина на работа и точността на новите инструменти 
ги прави функционално конкурентни на монолитните 
твърдосплавни. Многостранността на тези линии, където 
една глава може да бъде монтирана на различни тела и 



едно тяло може да носи различни глави, прави възможни 
различни комбинации и допринася за намалението на 
складовите наличности.
Друго важно преимущество – „без 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 дър-
жачът е в шпиндела на машината. Това скъсява машинния 
цикъл и съответно намалява производствените разходи. 
Обратно, смяната на износената монолитна твърдосплав-
на фреза или свредло низбежно 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. Кампанията 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 пробият крепостта на 
монолитните.
Новите линии от фрези със сменяеми пластини с диаме-
три от 8-16 мм. привличат голям интерес. Те имат няколко 
общи белега: държачът носи триъгълни пластини с три 
режещи ръба и механична част, която осигурява закре-
пването на пластините. Линиите са предназначени за 
фрезоване на квадратни стени или за фрезоване с големи 
подавания. Но тук подобието свършва и започва разлика-
та. Докато дизайнът на HELI3MILL и MICRO3FEED линиите 

за диаметри 10-16 мм. е близък до класическия принцип  
на закрепване, чрез закрепване през централния отвор 
на пластината, NANMILL и NANFEED линиите за диаметри 
8-10 мм. имат друга концепция.
За такива малки диаметри закрепването през централен 
отвор, както бе отбелязано преди, не е приемливо реше-
ние. Съгласно новата концепция болта е разположен 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 разре-
шава 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 
сменяемите инструменти с малки диаметри това е значи-
телна разлика. Новата SUMOCHAM пробивна глава на ИС-
КАР с диаметър 5 mm. представлява важна крачка напред  
в разширяването на полето на приложение на свредлата 
със сменяеми пластини. /фиг.2/
В обхвата на малките диаметри, съставният инструмент 
може да предложи прецизност и предимства в обработ-
ката, които го поставят успешно срещу по-традиционните 
монолитни твърдосплавни инструменти. Съставните 
инструменти започват да заемат своето място в металооб-
работващата практика – и това е вече забележимо!
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EFG S30 / S40 / S50 – 
Електрокари за особено тежки 
дейности на закрито и открито

Четири-опорните челни електро-високоповдигачи от 
S-линията на водещия в света германски специалист в 
сферата на интралогистиката Jungheinrich са специално 
проектирани за работа на открито, при неравен терен 
и всякакви метеорологични условия, както и за работа 
със специални и тежки прикачни устройства. 
Увеличеният от 500 на 600 мм център на тежестта при 
високоповдигачите от S-линията, води до увеличение на 

остатъчната товароносимост, което в комбинация с уси-
леното и повдигнато шаси, предлага най-добри условия 
за максимален товарооборот при екстремни условия. 
Освен това машините са оборудвани с кормилна ос за 
тежки приложения и с по-големи гуми, специално пред-
назначени за външни операции.
Енергийната ефективност и наличност е оптимизирана 
чрез технологичната концепция PureEnergy. Тази техно-

3 000, 4 000 и 5 000 кг товароносимост при 600 мм център на тежестта
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логия води до намаляване на разхода на енергия до 20% 
като използва последно поколение екологична трифаз-
на AC технология на Jungheinrich, като допълнително е 
усъвършенствана и координацията между двигателите с 
оригинален дизайн на Jungheinrich и техните електрон-
ни системи за контрол.
Рекупериращата Jungheinrich ESS – Energy Save System 
подпомага тази ефективност, като възвръща и спестява 
енергия.

Всичко това позволява за първи път машини от този 
клас да работят две смени с един заряд на батерията.
SnapFit-технологията е унифициран метод за бърза и 
удобна смяна на батериите за всички високоповдигачи 
от 48 до 80 волта, която може да се комбинира със 
стандартен Jungheinrich стакер с ниска платформа, 
който да вдига батерията за лесна подмяна.
С типичното за Jungheinrich фокусиране в комфорта 

на работното място е проектирана и ергономията: 
интуитивно регулируемите елементи и удобства 
в кабината улесняват ежедневната работа на 
шофьора. Панорамната мачта с изтеглени зад 
профилите й хидроцилиндри, позволява също така 
оптимална видимост.

Електро-повдигачите на 
Jungheinrich от S-линията 
отговарят на повишените 

изисквания на потребителите за висока 
остатъчна товароносимост при използването на тежки 
прикачни устройства при комбинирани дейности на 
открито и закрито. 

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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Сглобяваме електро камиони, 
министър Караниколов  
подкара прототипа 
Китайска компания със своите партньори от 
Люксембург и България започва да сглобява мини 
електрически камиони в „Тракия икономическа зона“ /
ТИЗ/ край Пловдив. „До 6 месеца се надяваме първият 
камион да е готов“, съобщи Питър Уанг, изпълнителен 
директор на „Сентро аутомотив груп“, по време на 
среща с министъра на икономиката Емил Караниколов. 
В следващите 3 години фирмата планира да инвестира 
около 10 милиона евро в начинанието. 
„Бихме искали този завод да се превърне в център 
за Централна Европа – не само за сглобяване, но и за 
производство на отделните части, както и за поддръжка. 
Това е целта ни“, подчерта г-н Уанг. 
От своя страна министър Караниколов увери китайския 
предприемач, че държавата подкрепя и оказва пълно 
съдействие на инвеститори, които създават продукт с 
висока добавена стойност. 
Около 150 души ще бъдат наети в новия завод, стана 
ясно още по време на срещата. Доброто образование 
на работниците е една от основните причини 
компанията да направи инвестицията си в България. 
Цената за сглобяването и пласирането на пазара на 
самите електромобили също е доста привлекателна 
за инвеститорите, допълни Жилбер Жост председател 
на „Севик имобилити“ от Люксембург – партньор на 
китайската компания – производител.
Вече е направено проучване сред няколко български 
спедиторски фирми, които са проявили интерес към 
придобиването на такъв тип транспорт. „Няма да е 
необходимо камиончетата да бъдат купувани“, подчерта 

г-н Жост.  Той обясни, че „самото превозно средство не 
е важно – важна е технологията, която се крие зад него 
– приложенията, мобилната комуникация, цялостната 
поддръжка на камиона. В Европа всъщност ние не 
продаваме камиони – продаваме решения, логистична 
концепция“.  
Именно технологията и поддръжката на камионите са 
основната част от услугите, които компанията предлага. 
Идеята е нова за нашия пазар, което кара българският 
партньор на Сентро – инж. Пламен Панчев, да е убеден, 
че тя ще е успешна. Според председателя на Съвета на 
директорите на „Сиенит холдинг“ и основател на ТИЗ 
това, че клиентът не трябва да прави тази инвестиция 
първоначално е огромно улеснение. Но и на никой 
няма да бъде отказано, ако иска да закупи мини 
електрическия камион. 
След срещата министърът на икономиката Емил 
Караниколов подкара на паркинга пред министерството 
„Метро“ - прототипа на камиончето. „Това всъщност 
е мултифункционална платформа, защото освен 
за превоз на стоки до 500 кг, той може да бъде 
оборудван и с хладилен отсек, за превоз на замразени 
храни. Камионът може да се зарежда директно от 
електрическата мрежа, не е необходима специална 
станция“, обясни докато се возеше до министъра г-н 
Уанг. 
Кратък репортаж за бъдещата инвестиция може да 
видите в сайта на телевизия Европа - https://www.
tvevropa.com/2018/07/kitajska-kompaniya-stroi-zavod-za-
sglobyavane-na-tovarni-elektrobusi-kraj-plovdiv/

Министър Караниколов подкара прототипа на електро камиончето 
на паркинга на министерството на икономиката 

Министър Караниколов заедно с Питър Уанг и неговите партньори 
от Люксембург и България 
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Приложение 
Следващи стъпки по ключовите действия за интелигентна, иновационна и устойчива промишленост

В настоящото приложение се съдържа неизчерпателен обзор на ключовите действия за постигането на интелигентна, 
иновационна и устойчива промишленост и се набелязват следващите стъпки за изпълнението им, графикът за тези 
стъпки, както и основните участници.

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар: повече възможности за хората 
и бизнеса

Модернизиране на системата за 

стандартизация и Европейска програма за 

икономиката на споделянето

Пакет за услугите и пакет във връзка със 

спазването 

Пакет за стоките, пакет за обществените 

поръчки, пакет за правата върху 

интелектуалната собственост

Нова европейска програма за умения  

Европейски социален фонд и 

Европейски фонд за приспособяване към 

глобализацията, за да има по-добро 

прогнозиране и управление на промяната

Европейски стълб на социалните права

Изпълнение от Комисията, 

държавите членки и организации за 

стандартизация

Приемане от Европейския парламент и 

Съвета /  

Изпълнение от държавите членки

Предложение от Комисията 

 

Изпълнение от Комисията и 

държавите членки

Изпълнение от Комисията и 

държавите членки 

 

Обявяването следва да бъде одобрено 

от Европейския парламент и Съвета

Текущо 

 

2017 — 2018 г. 

 

Текущо

2017 г. 

 

Текущо 

Текущо 

 

 

2017 г.
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Модернизиране на промишлеността за ерата на цифровите технологии

Стратегия за „Цифровизиране на 
европейската промишленост“ 

Свързаност за цифровия единен пазар и 
План за действие за 5G. 

Пакет за киберсигурността, 
включително рамка за сертифициране на 
информационните и комуникационните 
технологии и Европейски експертен център 
за научни изследвания в областта на 
киберсигурността

Инициатива за свободно движение на данни 
 

Инициатива относно достъпността и 
повторното използване на публични и 
публично финансирани данни

Трансгранични коридори за свързана и 
автоматизирана мобилност

Инициатива за схема „Цифрова 
възможност“ 

Инициатива за създаване на 
първокласна европейска екосистема за 
високопроизводителни изчислителни 
технологии и големи информационни масиви 

Инициатива за отношенията между онлайн 
платформи и бизнеса

Изпълнение от Комисията и 
държавите членки 

 
Приемане от Европейския парламент и 
Съвета /  
Изпълнение от Комисията

Приемане от Европейския парламент и 
Съвета /  
Изпълнение от Комисията и 
държавите членки 

 
Приемане от Европейския парламент и 
Съвета / 
Изпълнение от Комисията

Предложение от Комисията 

 
Изпълнение от Комисията и 
държавите членки

Предложение от Комисията

 
Предложение от Комисията 
 

 
Предложение от Комисията

Текущо 

 
2018 г. 

 
Текущо

2018 г. 
 
 
 

 
2018 г. 

 
Текущо

2018 г. 

 
2018 г. 

2018 г.

 
2017 г. 

 

 
2017 г.
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Укрепване на водещата роля на Европа в нисковъглеродната и кръговата 
икономика
Преразгледана схема за търговия с емисии 

Предложения за Иновационен фонд и 

Модернизационен фонд

Пакет за чиста енергия 

Втори пакет за мобилността, включително 

стандарти за въглероден диоксид за 

леките и лекотоварните автомобили, 

инициатива относно батериите и план за 

действие относно инфраструктурата за 

алтернативни горива

Стандарти за въглероден диоксид за 

тежкотоварни автомобили

Стратегия за биоикономика

Нов пакет за кръговата икономика, 

включително стратегия за пластмасите

План за действие за устойчиво финансиране

Приемане от Европейския парламент и 

Съвета

Предложение от Комисията 

Приемане от Европейския парламент и 

Съвета

Предложение от Комисията 

 

 

 

 

Предложение от Комисията

 

Предложение от Комисията

Предложение от Комисията 

Предложение от Комисията

2017 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2017 г. 

 

 

 

 

2018 г.

 

2018 г.

2017 г. 

2017 г.
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Инвестиране в промишлеността на бъдещето

Преразглеждане и разширяване на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ 2.0)

Инициативи за секюритизация, фондове 

за рисков капитал и фондове за социално 

предприемачество, инфраструктурни 

инвестиции или опростени правила за 

проспектите

Общоевропейски фонд на фондове за рисков 

капитал

Оставащите приоритетни инициативи в 

рамките на съюза на капиталовите пазари, 

включително относно участието на МСП 

в публичните пазари или финансовите 

технологии (FinTech), в това число 

колективното финансиране

Европейско действие за значително 

увеличение на рисковия капитал

Стартиране на Европейския фонд за 

отбрана, включително предложение 

за програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната

Стратегически форум за важни проекти от 

общоевропейски интерес

Приемане от Европейския парламент и 

Съвета 

 

Изпълнение от държавите членки 

 

 

 

Изпълнение от Комисията

 

Предложение от Комисията  

 

 

 

Предстои да бъде стартирано от 

Комисията

Приемане от Европейския парламент 

и Съвета / разработване на финансови 

инструменти от Комисията и 

държавите членки 

Предстои да бъде стартирано от 

Комисията

2017 г. 

 

Текущо 

 

 

 

Текущо

 

2018 г. 

 

 

 

2017 г.

 

2018 г. 

 

 

2018 г.
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Подпомагане на промишлените иновации на място
Инициатива за подкрепа на стартиращи и 

разрастващи се предприятия

Стимули за иновации в контекста на 

предложенията за обща консолидирана 

основа за облагане с корпоративен данък

Три пакета относно ДДС за създаването на 

единно пространство на ЕС по отношение 

на ДДС

Предложение за даване на повече 

правомощия на националните органи за 

защита на конкуренцията 

Пилотен проект „Европейски съвет по 

иновациите“

Група на високо равнище по главните базови 

технологии

Въвеждане на принципа на иновациите в 

регламентирането на равнище ЕС 

Европейски форум по политиката за 

клъстерите

Изпълнение от Комисията и 

държавите членки

Приемане от Съвета 

 

Предложение от Комисията 

 

Приемане от Европейския парламент и 

Съвета 

 

Изпълнение от Комисията

 

Организиране на първата среща от 

Комисията

Изпълнение от Комисията 

Предстои да бъде стартирано от 

Комисията

Текущо 

2018 г. 

 

2017 — 2018 г. 

 

2018 г. 

 

2018 г.

 

2017 г. 

Текущо 

2018 г.
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Международно измерение
Търговско споразумение с Канада 

Търговско споразумение с Япония 

Търговски споразумения с Меркосур, 
Австралия, Нова Зеландия, Чили, Мексико, 
Виетнам и Сингапур 

Модернизиране на инструментите за 
търговска защита и нова методология за 
изчисляване на дъмпинга

Международен инструмент в областта на 
обществените поръчки

Рамка на ЕС за проверка на преките 
чуждестранни инвестиции

Влизане в сила на временното прилагане 

Предстои да бъде финализирано от 
Комисията

Текущ процес

Приемане от Европейския парламент и 
Съвета 

 
Приемане от Европейския парламент и 
Съвета

Приемане от Европейския парламент и 
Съвета

2017 г. 

2017 г. 

2017 г. 

 
2018 г. 

2018 г. 

Партньорство с държавите членки, регионите, градовете и частния сектор

Стратегии и съобщение за интелигентна 

специализация

Програма за подкрепа на структурните 

реформи

„Пратеници за инвестиции“ в 

представителствата на Комисията 

Кръгла маса на високо равнище по 

въпросите на промишлеността 

Изпълнение от Комисията и 

държавите членки

Изпълнение от Комисията

 

Определяне от Комисията  

Учредяване от Комисията

Текущо 

Текущо

 

2018 г.

2018 г.
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