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време

е да погледна напред.

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

02 9765 100

www.unicreditleasing.bg

За важните решения.

ИНФОРМАЦИЯ
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Online стопанска мисия
„Металообработка и
машиностроене“
Австрийско посолство - Търговски отдел организира online Стопанска мисия „Металообработка и машиностроене“ на
10 ноември 2020г. Участващите австрийски фирми имат дългогодишен опит и компетентност в тези области.Част от
тях търсят български партньори за производство, а други предлагат различни суровини и продукти за тези индустрии.
Повече информация за участниците можете да намерите в списъка с фирми.
Ще се радваме да споделите и с вашите бизнес–партньори!
За повече информация - Петя Галинова, Маркетинг

AUSSEN
WIRTSCHAFT

Австрийско посолство - Търговски отдел
T +359 2 452 29 65
M +359 888 28 43 48
sofia@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/bg

СТОПАНСКА МИСИЯ
МАШИНОСТРОЕНЕ
И100 офиса в над 70 страни предлага на австрийските компании и техните
ADVANTAGE
AUSTRIA с нейната мрежа от около
международни бизнес партньори всеобхватна палитра от услуги. Около 800 сътрудници и 35 консултанта Ви съдействат, за да
МЕТАЛООБРАБОТКА
намерите
подходящите доставчици и бизнес партньори в Австрия. Годишно организираме около 1200 форума с цел създаване
ADVANTAGE AUSTRIA – НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА

на бизнес контакти. Освен това ADVANTAGE AUSTRIA предлага и други услуги - от установяване на контакти с австрийски
фирми,
ако търсите
вносители,
дистрибутори
или търговски
до подробна информация за подходящо място за
СОФИЯ,
10 НОЕМВРИ
2020
| ХОТЕЛ HOLIDAY
INNпредставители,
|
стопанска
дейност и начина за стъпване на австрийския пазар.
8:30-14:00ч

УЧАСТНИЦИ
ФИРМА

ТЪРСИ

Конструктивни профили

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ И
ДИСТРИБУТОРИ

Фирмата предлага повече от 260 профила
за автоматизация с голямо разнообразие
от
напречни сечения и ширини на каналите.
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ALU TP GMBH

ДЕЙНОСТ

www.alu-tp.com/

Производител на селскостопанска
техника

ИНФОРМАЦИЯ

www.alu-tp.com/

Производител на селскостопанска
техника
APV TECHNISCHE
PRODUKTE GMBH

www.apv.at/

B&R INDUSTRIAL
AUTOMATION GMBH

B&R INDUSTRIAL
AUTOMATION GMBH
www.br-automation.com/

www.br-automation.com/
KVT-FASTENING GMBH

KVT-FASTENING GMBH

www.kvt-fastening.at/

www.kvt-fastening.at/

APV Technische
Produkte GmbH е
австрийски
производител на
машини за
разпръскване,
сеитба и обработка
в селското
стопанство.

Решения за индустрията в областта на
автоматизацията
Фирма B&R предлага решения за
индустрията в областта на
автоматизацията.
Портфолиото
съдържа
Решения за индустрията
в областта
на
всички автоматизацията
необходими продукти за
автоматизацията
на решения
машини иза
Фирма
B&R предлага
съоръжения.
индустрията в областта на

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ за
метални компоненти до 500 кг
Обработка на метал, рязане, огъване,
заваряване
Прахово покритие
Кабелен монтаж
Насищане на платки, сглобяване и
изпитване
Хидравлични цилиндри

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

автоматизацията. Портфолиото съдържа
всички необходими продукти за
автоматизацията на машини и
Индустриални
крепежни технологии
съоръжения.

Фирма KVT-Fastening специализирана в
областта на висококачествените
крепежни
технологии,
Индустриални
крепежниспециални
технологии
приложения при асемблиране и предлага
високоефективни
инженерни
решения вв
Фирма KVT-Fastening
специализирана
областта
на
електрониката
и
областта на висококачествените
енергетиката,
автомобилостроенето
крепежни технологии, специални и
транспорта,
и космонавтиката,
приложенияавиацията
при асемблиране
и предлага
машиностроенето
и
металообработката,
високоефективни инженерни решения в
фината
механика
или медицинската
областта
на електрониката
и
техника.
енергетиката, автомобилостроенето и
транспорта, авиацията и космонавтиката,
машиностроенето и металообработката,
фината механика или медицинската
техника.

Компоненти за селскостопански машини

Семейната фирма PÖTTINGER с почти 150

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ за
заварени и монтажни конструктивни
групи по предварително зададени
чертежи,
обработване
на повърхностите
ТЪРСИ
ДОСТАВЧИЦИ
за
– електрополиране, прахово
боядисване.
заварени и монтажни
конструктивни
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www.kvt-fastening.at/
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енергетиката, автомобилостроенето и
транспорта, авиацията и космонавтиката,
машиностроенето и металообработката,
фината механика или медицинската
ИНФОРМАЦИЯ
техника.

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ за
Компоненти за селскостопански машини

PÖTTINGER
LANDTECHNIK GMBH

www.poettinger.at/

Семейната фирма PÖTTINGER с почти 150
год. история произвежда
селскостопанска техника:
почвообработка (плугове, роторни брани,
култиватори, сеялки), техника за
обработване на зелени площи (косачки,
роторни сеноразпръсквачи, роторни
сеносъбирачи, самотоварещи се
ремаркета и преси за кръгли бали).
В областта на самотоварещите се
ремаркета фирма PÖTTINGER е световен
пазарен лидер.

заварени и монтажни конструктивни
групи по предварително зададени
чертежи, обработване на повърхностите
– електрополиране, прахово
боядисване.
Освен това се търсят доставчици, които
могат да доставят кабелни снопове,
трансмисии, цилиндри и т.н.

STANZBIEGETECHNIK
GMBH
ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ
Модулни системи за щанцоване и
огъване, техника за контактно
заваряване
Производство на машини

http://www.stanzbiegetec
hnik.at/

Фирма SBT предлага на клиентите си
разработване, конструиранe и цялостно
производство на машини и съоръжения.

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ
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STM STEIN-MOSER
GMBH

ТЪРСИ ДИСТРИБУТОР
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВОДОСТРУЙНИ
СИСТЕМИ ЗА РЯЗАНЕ
Фирмата разработва ефективни и
гъвкави модулни системи за 2D и 3D
обработка на метали, пластмаси, камък,
композитни материали и стъкло.

https://www.stmwaterjet.com

THE COOL TOOL GMBH

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ за

композитни материали и стъкло.
https://www.stmwaterjet.com

ИНФОРМАЦИЯ

THE COOL TOOL GMBH

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ за
The cool tool® се занимава с проучване,
производство и продажба на иновативни
машини за изработка на модели, дизайн,
прототипиране и образование.

детайли от метал – пробиване,
фрезоване, щанцоване на детайли от
алуминий и стомана с обработка на
повърхността (поцинковане, елоксиране
и др.)

https://www.thecooltool.c
om/

TROPPER MASCHINEN
UND ANLAGEN GMBH

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МОБИЛНИ СИСТЕМИ
ЗА СМИЛАНЕ И СМЕСВАНЕ И
АВТОЦИСТЕРНИ
- Мобилни системи за смилане и
смесване
- Автоцистерни за дървени пелети,
фуражи, прахообразни материали
(фиксирани каросерии, сменяеми
каросерии или ремаркета)
-Tropper ON-Board претегляне на
автоцистерните с калибриране с клас на
точност 3

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ
(метални части, заваръчни конструкции)

https://www.tropper.at/

VOESTALPINE HIGH
PERFORMANCE METALS
INTERNATIONAL GMBH

www.bohler.at/en/

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СТОМАНИ,
БЪРЗОРЕЗНИ СТОМАНИ, КАКТО И НА
СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ
Тези стомани намират приложение при
производството на стоки за ежедневна
употреба като напр. като режещи
инструменти, форми за производството на
пластмасови части, стомана за студена
обработка за щамповане, огъване и
рязане, стомани за топла обработка като
леене под налягане или като високо
напрегнати специални материали в
самолетите, в турбините за довиване на
енергия, в медицинската техника или в
нефтодобивa.

ТЪРСИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ
Фирмата търси клиенти за:
• инструментална стомана
• бързорезна стомана
• специална стомана
• адитивно производство (Additive
Manufacturing) / 3D печат на метали
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ИНФОРМАЦИЯ
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VOGELBUSCH
BIOPHARMA

ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ
ПРОИЗВОДСТВО НА СЪДОВЕ ОТ ХРОМНИКЕЛ

VOGELBUSCH
BIOPHARMA
ПРОИЗВОДСТВО НА СЪДОВЕ ОТ ХРОМНИКЕЛ
www.vogelbuschbiopharma.com/

www.vogelbuschbiopharma.com/
ZIRL GUSS GMBH

ZIRL GUSS GMBH
www.zirlguss.at/

07-08/2020

www.zirlguss.at/

ОТЛИВКИ И КОВАНИ ДЕТАЙЛИ
за
- Серийни детайли за автомобилната
индустрия
- Детайли от сив и сферографитен чугун
- Отливки от нелегирана стомана
- Отливки от термично обработена
стомана
ОТЛИВКИ И КОВАНИ ДЕТАЙЛИ
- Отливки от високолегирана неръждаема
за
и жароустойчива стомана
- Серийни детайли за автомобилната
- Отливки от алуминиеви и цинкови
индустрия
сплави под налягане
- Детайли от сив и сферографитен чугун
- Прецизни отливки, Lostwax отливки,
- Отливки от нелегирана стомана
Lostfoam отливки, отливки в пясъчни
- Отливки от термично обработена
форми, кокилни отливки, отливки в
стомана
черупкови форми,
- Отливки от високолегирана неръждаема
- Щамповани и свободно ковани детайли
и жароустойчива стомана
- Механична обработка
- Отливки от алуминиеви и цинкови
сплави под налягане
- Прецизни отливки, Lostwax отливки,
Lostfoam отливки, отливки в пясъчни
форми, кокилни отливки, отливки в
черупкови форми,
- Щамповани и свободно ковани детайли
- Механична обработка

на продукти от неръждаеми аустенитни
стомани:
- ламарини, тръби и фитинги
- дъна и капаци за съдове под
налягане
- полутръби – серпентини
ТЪРСИ ДОСТАВЧИЦИ
- лазерно-, плазмено- и водно
на продукти от неръждаеми аустенитни
рязане на ламарини
стомани:
- обработка и изработка на детайли чрез
- ламарини, тръби и фитинги
струговане и фрезоване
- дъна и капаци за съдове под
- шлайфане на на ламарини до
налягане
грапавост <0,4µm (ширина до 2 м. и
- полутръби – серпентини
дължина до 6м.)
електрополиране, байцване и
- лазерно-, плазмено- и водно
пасивиране на готови продукти
рязане на ламарини
(фармацевтичните контейнери), както и
- обработка и изработка на детайли чрез
отделни детайли
струговане и фрезоване
- шлайфане на на ламарини до
грапавост <0,4µm (ширина до 2 м. и
дължина до 6м.)
електрополиране,
ТЪРСИбайцване и
пасивиране
на готови продукти
ДОСТАВЧИЦИ
(фармацевтичните
контейнери), както и
(ЛЕЯРНИ)
отделни детайли

ТЪРСИ
ДОСТАВЧИЦИ
(ЛЕЯРНИ)

ИНФОРМАЦИЯ

Нова лаборатория по вградени системи за
управление се откри във Факултет Автоматика
на Техническия университет – София
На 20.10.2020 г. в Учебен корпус 2 на Техническия университет
– София, Факултет Автоматика откри нова факултетна
лаборатория в зала 2120 Б.
В новата лаборатория ще се обучават магистри от най-новата
специалност на факултета "Вградени системи за управление".
В нея студентите ще усвоят базови знания по принципите
и методите на автоматизираното управление, които ще се
имплементират във вградените системи за управление.
Лабораторията е обновена и оборудвана с помощта на Костал
Софиясофт България ЕООД – водеща фирма в разработването
и производството на електроника и електромеханични
компоненти за автомобилната индустрия.
При откриването на лабораторията, ректорът на ТУ-София,
проф. дн инж. Иван Кралов поздрави ръководство на Факултет
Автоматика и представителите на фирма „Костал Софиясофт
България“ ЕООД за полезното сътрудничество и изрази
своята увереност, че това е правилният път. Съграденото е
доказателство, че ТУ-София обучава инженери във важни за
обществото, индустрията и бизнеса специалности. „В нашия
университет най-много държим на качеството на обучението,
за да можем да отговорим на очакванията на работодателите“ –
заяви проф. Кралов.
„За нас е удоволствие да работим с преподавателите от
Техническия университет – София. Откриването на тази
лаборатория е важен момент в реализирането на една идея,
започнала преди около 5 години. За нас, като представители на
бизнеса е важно да направим тази връзка, за която говорите и
да дадем нашият дан, да помогнем за развитието на солидно
инженерно образование в България. Освен теоритичните
знания да дадем възможност на студентите да се сблъскат
с част от проблемите на реалния живот“, заяви Красимир
Паскалев – управител на „Костал Софиясофт България“ ЕООД.
Доц. д-р Нина Николова – декан на факултета, изрази
огромната си благодарност към г-н Красимир Паскалев, екипа

му и ректора на ТУ-София, проф. дн инж. Иван Кралов за
създаването на лабораторията. „Фирми като „Костал Софиясофт
България“ и хора като вас доказват, че инвестицията в
образование не е пилеене на пари, а инвестиция в бъдещето на
България“.
Лабораторията е с капацитет 18 места за лекции и семинарни
упражнения и 9 лабораторни места, оборудвани с компютри
и комплекти за разработване на вградени системи за
управление.
Съвременният свят изисква нови решения на съществуващи
задачи, внедряване на теорията в практиката, за да се
отговори на необходимостта от комуникация и управление
между хора и машини. Вградените системи за управление
присъстват навсякъде в ежедневието ни – във всеки мобилен
телефон, в потребителската електроника, в автомобилите,
самолетите и всички модерни транспортни средства, както и в
индустриалните процеси.
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75 години Технически университет – София

07-08/2020

На 24-ти октомври 2020 г. Техническият университет – София
става на 75 години. На тази дата през 1945 г. създаденото
още през 1942 г. Висше техническо училище със закон става
Държавна политехника с два факултета.
През 1965 г. Държавната политехника се преименува на Висш
машинно-електротехнически институт – ВМЕИ, а той през 1995
г. се преобразува в Технически университет – София.
През всичките тези 75 години Техническият университет се
е развивал, разраствал, модернизирал, за да можем днес с
гордост да заявим, че той е най-голямото висше техническо
училище в България.
Оценен е с най-високата степен на институционална
акредитация – 9,56 за периода 2018 – 2024 г.
В Техническия университет – София понастоящем се обучават
около 11 000 студенти в различни степени и специалности,
както и 770 чуждестранни студенти от над 45 различни страни.
В структурата му влизат 14 Факултета, 3 от които чуждоезикови
– немски, английски и френски, 2 клона в Пловдив и Сливен и
3 колежа. Към ТУ – София функционират и 2 професионални
гимназии.
Обучението се осъществява по над 30 специалности за
бакалавърска степен, по над 65 специалности за магистърска
степен и в над 50 научни области за докторска степен.
Техническият университет – София определя образователните
стандарти и националните приоритети за развитието на
инженерното образование и наука в България и си сътрудничи
с над 90 чуждестранни университета. От тази година той е
част от Европейските научни мрежи, като един от осемте
учредители на Европейския технологичен университет

(EUt+), който си поставя за цел насърчаване на европейските
ценности и идентичност и най-вече постигане на революция в
качеството и конкурентоспособността на европейското висше
образование.
ТУ – София разполага с най-модерната академична
инфраструктура, с оборудване за обучение и изследвания на
световно ниво, уникално не само за страната, но и за Централна
и Източна Европа.
Научната и изследователска дейност на ТУ – София се
осъществява в Университетски научноизследователски
комплекс с 43 водещи лаборатории, както и в 4
междууниверситетски центъра за върхови постижения.
Ключови изследователски области в ТУ – София са виртуалното
инженерство и цифровите технологии, енергийната
ефективност и възобновяемите енергийни източници,
микротехнологиите и наноинженерството, информационнокомуникационните технологии, медицинското инженерство,
екологията и др.
Десетки университетски изследователи са вписани в Златната
книга на изобретателите на България и са носители на найпрестижната награда за наука „Питагор“. Признание за високите
резултати в научно-изследователска дейност в ТУ – София
са 5000 защитени патенти и одобрени полезни модели. 26 са
учените, удостоени с почетната степен „Доктор хонорис кауза“.
Изследователските проекти в университета са по програма
„Хоризонт 2020“, Иновационната стратегия за интелигентна
специализация, европейски програми, Фонд „Научни
изследвания“ към МОН и др.
ТУ – София е търсен партньор от страна на бизнеса, което
дава възможност за съвместна научно-развойна дейност и
трансфер на технологии на национално и международно ниво.
Това сътрудничество се реализира основно по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Техническият университет – София е постигнал всичко това
благодарение на хилядите свои преподаватели, учени и
служители, които през тези 75 години всеотдайно са се трудили
в името на науката и техническия прогрес, за благото на
обществото.
Ние се гордеем с нашите възпитаници – над 120 000 инженери,
мениджъри, управленци. Те изградиха българската индустрия
и днес продължават да развиват модерните, иновативни
отрасли на икономиката и успешно да се реализират в страната
и чужбина. Мнозина от тях са световноизвестни учени и
държавници, отдадени на науката и просперитета на своята
страна.
Нека бъдем достойни наследници и последователи на
пионерите на техническите науки в България, на учените и
преподавателите, допринесли за изграждането и развитието на
нашия университет, за издигането на неговия авторитет!
Техническият университет – София ще продължи да се
утвърждава като водещ европейски, научен и изследователски
център.
Ние успяваме!
Честит юбилей! На многая лета!
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За петнадесети път в Техническия университет –
София се провеждат „ Дни на кариерата“
Проф. д-р инж. Любомир Димитров, заместник-ректор по
учебна дейност и акредитация на Техническия университет
– София, откри изложението „Дни на кариерата“ 13.10.2020
г. и заяви, че тази година в него участват 86 фирми. „Всички
изложения досега са били много успешни и изказвам
благодарност към работодателите, които са дошли да търсят
млади, образовани специалисти – инженери. ТУ-София тази
година чества 75 години от създаването си и досега е обучил
над 120 000 инженери, цвета на индустрията на България.
Ние даваме най-доброто инженерно образоване, поредно
доказателство за което е, че сме единственото българско
висше техническо училище, което участва в Европейска
университетска мрежа, а именно Европейски технологичен
университет“, допълни професор Димитров. Той пожела на
студентите да се възползват от възможностите, които им
предоставя изложението за старт към една успешна кариера.
На откриването присъства Васил Велев, председател на Съвета
на настоятелите на ТУ-София и председател на Управителния
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
и се обърна към студентите с думите: „И при икономическа
криза и при икономически подем, ние, работодателите търсим
специалисти като Вас. Локомотивът на индустрията се кара от
висококвалифицирани инженери. Затова, ние Ви очакваме,
а днешният форум е една възможност да намерите точното
работно място за Вас“.
Д-р Ивана Радонова от Министерство на образованието
и науката в своето приветствие подчерта значението на
човешкия фактор в епохата на дигитализация. Качеството на
образованието е решаващо за професионалната реализация
на младите хора. А ТУ-София е доказал, че не само дава високо
ниво на инженерно образование, но и активно подпомага
своите възпитаници за техния старт в професията.

Приветствие към участниците и студентите от ТУ – София
отправиха и Надя Обретенова от „БНТ Академия“ и Даниел
Панов от името на Студентския съвет на университета.
Поздравителни адреси бяха получени от Драгомир Николов,
изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и от Соня
Кръстанова, ръководител на проект „Студентски практики
– фаза 2“, Директор Дирекция „Финанси“ в Министерство на
образованието и науката.
Организатор на изложението е отдел „Кариери и възпитаници
(Алумни), с ръководител Силвия Стоянова – Янева, която бе
и водещ на церемонията по откриването. На 14.10.2020 г.
изложението „Дни на кариерата“ продължава и в ТУ – София –
филиал Пловдив и „Филиал и Колеж – Сливен“.
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60 ученици от 4 гимназии започват
практика в обучителния център на
Тракия икономическа зона
Министър Борисов връчи сертификат „Инвеститор „Клас А” на „Балкан Агрикалчарал” и
обяви началото на въглеродно неутрални индустриални паркове

07-08/2020

„Днес минаваме на едно друго ниво на развитие на
индустриалните зони – създаваме тяхната реална връзка с
образованието, защото без човешкия капитал не може да
се върви напред“. Това заяви министърът на икономиката
Лъчезар Борисов по време на представянето днес на
проект „Достъп до технологично модерна образователна
среда“ /ДТМОС/ за ученици от няколко гимназии.
Инициативата се осъществява от екипа на „Тракия ЕДУ“
към Тракия икономическа зона с финансовата подкрепа на
Фондация „Америка за България“. Министърът благодари
на президента на Фондация „Америка за България“ Нанси
Шилър за партньорството по проекта, който е от полза и за
учениците, и за бизнеса.
„Преди 4 години се запознах с инж. Пламен Панчев,

създателят на Тракия икономическа зона, и се възхитих на
неговия поглед в бъдещето, на неговата визия за бизнеса
и посветеност на образованието. Самият факт, че е събрал
всички вас и нас тук заедно показва, че продължава да
работи в тази насока. Много окуражаващо е човек да види
какво може да направи съвместното усилие“, каза госпожа
Шилър.
Първоначално проектът ДТМОС ще обхване 60 ученици
от 11-ти и 12-ти клас на 4-ри професионални гимназии в
Тракия икономическа зона – ОУ Св. Св. Кирил и Методий
– с. Калековец, ПГ по селско стопанство - с. Белозем,
Професионална гимназия по машиностроене – гр. Пловдив
и ПГ по хранителни технологии и техника – гр. Пловдив.
„Целта е обучение в съвременна материално-техническа
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инвестициите са за 700 милиона лева, а оценките, които
БНБ дава като финансови данни за потока на преките чужди
инвестиции за първите 7 месеца са 1 милиард и 400 милиона
евро инвестиции, което е 53.4 процента ръст на годишна
база“, съобщи министър Борисов.
Той подчерта, че благодарение на сертификата за инвеститор
„Клас А” на „Балкан Агрикалчарал” Община Марица
ще получи 1 милион лева от държавата за довеждаща
инфраструктура до завода на фирмата. Същата сума ще
получи и Община Пловдив, заради издания сертификат за
инвеститор „Клас А” на фирма „БТЛ индъстрийз“.
Изпълнителният директор на „БТЛ индъстрийз“ Георги
база с преподаване на нужните за индустрията знания
и умения“, разясни инж. Пламен Панчев. Това ще улесни
реализацията на младите хора в производствените
предприятия в професии като машинен техник, машинен
оператор, машинен монтьор, електротехник, мехатроника.
Практическите занятия, които ще започнат в края на
октомври, ще се водят в Центъра за професионално
обучение „Тракия“, който е ситуиран в зона Раковски, част от
ТИЗ. Центърът е оборудван с последната дума на техниката
в обученията, на практика занятията са с индустриална
техника от водещи световни компании като SMC, ABB,
Schneider Electric, Милара Интернешънъл и др. Част от
практиките ще са в заводите в ТИЗ, фирмите ще се включат
и със свои лектори, обучителните програми са изготвени от
преподаватели от Университета по хранителни технологии.
Иванка Киркова, началник на Регионалното управление на
образованието в Пловдив подчерта, че събралите се днес
кметове, представители на бизнеса и училищата освен
партньори са и съмишленици, които реално развиват
професионалното образование в директна връзка с
фирмите. Тя също отправи благодарност на Фондация
„Америка за България“ за финансовата подкрепа за проекта.
„Тракия икономическа зона се превърна в институция,
която представя България навън, представя ни пред
международните инвеститори. ТИЗ и нейният мениджмънт
са част от екипа на министерството на икономиката“,
сподели пред присъстващите на събитието министър
Борисов.
Той добави: „Имаме и други идеи с инж. Панчев, които
поставят развитието на индустриалните зони на ново
ниво. Ще работим за Зелената сделка, за въглеродно
неутрални индустриални паркове, като предвиждаме в
зона Раковски, част от ТИЗ, да се изгради фотоволтаичен
парк, така че компаниите, които са тук да бъдат „зелени“.
Тази идея се надяваме да бъде прелята и в посока към други
индустриални центрове“.
Министърът на икономиката не спря с добрите новини.
Той връчи сертификат за инвеститор „Клас А” на „Балкан
Агрикалчарал”, поредният нов инвеститор в Тракия
икономическа зона - на територията на Община Марица.
Сертификатът получи изпълнителният директор на фирмата
Стойчо Георгиев.
„Искам да отбележа, че независимо от кризата, се намираме
в уникален период – само сертифицираните проекти
от началото на годината по Закона за насърчаване на

Петков сподели за съвместна идея с инж. Пламен Панчев –
създаване в ТИЗ на лаборатория за акредитирани дейности
по изпитвания на тестови образци и калибриране на
технически средства. Сега, например, фирма купува машина,
която в даден период трябва да се тества. Компанията
е принудена да изпрати тази машина някъде в Европа,
САЩ, Канада и за седмици да спре производството или да
купи резервен уред, който включва в употреба няколко
пъти в годината, за да не се прекъсва производственият
процес. Калибриране на място в Пловдив ще реши този
огромен проблем, убеден е Георги Петков. Очакванията са
бизнесът да обобщи какво е полезно за него, за да може тази
лаборатория да започне работа в най-скоро време.
В днешното представяне на проекта „Достъп до
технологично модерна образователна среда“ и
разискванията след това взеха участие и Евелина
Апостолова, заместник областен управител на област
Пловдив, Павел Гуджеров - кмет на Община Раковски,
Димитър Иванов - кмет на Община Марица, Мария Белчева
– кмет на Община Куклен, директори на професионални
гимназии и представители на фирми от Тракия
икономическа зона.
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b2b Media Awards 2020
Шестото издание на конкурса се проведе в условията на неочаквани затруднения
за бизнеса и обществото. Време, в което компаниите показват своите
изключителни програми, гъвкавост, иновативност, стратегии и грижа за
служителите в усилията си за преодоляване на кризисните обстоятелства.

07-08/2020

Тази година конкурсът отличи
доказано най-добрите предприемачи,
най-иновативните компании, найустойчивите програми за employer
branding, както и социално - отговорни
кампаниив отговор на кризата
COVID-19, използващи иновативно
мислене за постигане на значими
резултати.
Журито даде своята оценка по
критерии като устойчиво и иновативно
поведение в необичайна ситуация,
оригиналност на идеите и подходите
за преодоляване на затрудненията,
ефективност от реализацията,
новаторство по отношение и на
позиционирането на продуктите и
на услугите, а също и иновативност
в начина, по който са били
комуникирани.
В конкурса кандидатстваха също
проекти с образователна насоченост
в сферата на бизнеса, но и проекти
за подпомагане на различни групи
от обществото по време на кризата
COVID-19.
Новите категории за 2020 година са:
Предприемачество в криза, Кампания
с кауза в COVID-19 и Социален проект в
отговор на COVID-19.
Най-иновативните, устойчиви
и успешни компании грабнаха
призовете в b2b Media Annual
Awards 2020
Голямата награда на конкурса
през 2020 година беше присъдена
на Обединена българска банка.
Финансовата институция беше носител
на приза и в предишното издание
заедно с Evrotrust Technologies, а през
2018 година призът отиде при Campus
X / Telerik Academy.
Отличията в близо 30 категории в
това издание си поделиха компании
с иновативни, креативни и социалноотговорни проекти от различни
сектори у нас.
Задно с връчването на Годишните
награди медийната група през 2020

отбеляза и своята 12-а година от
създаването си.
Официална церемония
В необичайната ситуация, в която
се намира бизнеса и обществото,
официалната церемония по
награждаването на призьорите в
шестото издание на конкурса се
проведе 2 юли 2020 г. от 19 часа.
Кои бяха отличени в b2b Media Annual
Awards 2020
Бизнес проект на годината
1. Биспоукбрандс ЕООД
Инвестиция за устойчиво развитие
1. Филип Морис България
2. Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
3. УниКредит Булбанк

Социално-отговорна кампания (CSR
кампания)
1. Търговска верига "Фантастико"
2. „Теленор България“ ЕАД
3. Орбико България
Кoмпания с кауза в COVID-19
1. А1 България ЕАД
2. Първа инвестиционна банка АД
3. Credissimo
Кампания с кауза в COVID-19
1. „БТВ Медиа Груп“ ЕАД
2. ”Каменица" АД
3. Държавна агенция "Електронно
управление”
Креативно офис пространство

Инвеститор с визия
1. Kaufland България
2. Nova City Group
3. Аксенчър България ЕООД
Бизнес лидер на годината
Филип Морис България ЕООД
ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс
Груп ЕАД
Обединена българска банка - Кристоф
Де Мил, иновационен лидер на
КВС Груп в България, изпълнителен
директор „Финанси“ на ОББ
Модис България - Филип Рувре, главен
изпълнителен директор за Модис
България
Kaufland България - Иван Чернев,
председател на Управителния съвет на
Kaufland България
Иновативна идея на годината
1. ОББ
2. ЛОТ - КОНСУЛТ ЕООД
3. Му Event Academy

1. The Smarts, Параграф 42, IQ media,
Shoot!, Ентусиазъм
Иновативна компания на годината
1. УниКредит Булбанк
2. Acronis Bulgaria
3. Nexo

Иновативна стартираща компания
1. LogSentinel
2. Копирайтинг агенция CopyVibes
Социален проект
1. Acronis Bulgaria
2. ЧЕЗ Електро България АД
3. Она Дизайн ЕООД
Бизнес сделка на годината
1. Пощенска банка

ИНФОРМАЦИЯ

Бизнес дебют на годината
1. ”Ондо Солюшънс" ООД
2. Българо-Черногорска Търговско
Промишлена Палата
3. Wellness Studio Figura Spool

2. Нов български университет
2. DataArt България
3. Фондация "Диджитъл4" / "Digital4"
Foundation
3. Моите Пари ООД

Бизнес идея на годината
1. ОББ
2. Биспоукбрандс ЕООД

Технологична иновация на годината
1. Schneider Electric
2. Progress

Мобилна иновация
1. ДЗИ
2. УниКредит Булбанк АД

Иновативна кампания за
работодателска марка
1. TBI Bank
2. Транспрес Деливъри ЕООД
3. Viva Credit
Иновативен проект
1. Пощенска банка
2. ОББ
3. Консендо

Образователна идея
1. Лидл България
2. Tek Experts
3. Съюз на пивоварите в България (СПБ)
3. КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД

Успешно предприемачество в криза
1. Интерпартнерс Груп
2. Таксбек ЕООД / Taxback.com
3. ALLTERCO Robotics EOOD
Социален проект в отговор на
COVID-19
1. SoftServe България
2. Gugushev & Partners Law Office
3. Скейл Фокус АД
Благотворителна инициатива
1. „Застрахователно дружество
Евроинс" АД
2. Kaufland България
3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена
Иншурънс Груп ЕАД

Иновация в маркетинга
1. ОББ
2. TBI Bank

Кампания за community branding
1. ИнтерИмидж ЕООД
2. Chaos Group
3. пр2 ЕООД

Иновация в криза
1. JobTiger
2. ”АЛИАНС" ЕООД
3. Респонса Превент ООД

Иновация в ПР сферата
1. ДЗИ
2. Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
3. TBI Bank

Динамично развитие
1. УниКредит Булбанк АД
2. Модис България
3. Acronis Bulgaria

Финтех компания на годината
1. SEPA Cyber Technologies
2. Nexo
3. ФАЙЪР АД

Проект с образователна насоченост
в сферата на бизнеса

Иновативен продукт
1. Progress
2. фирма ДАКС-Наташа Дакова
3. Вас Про ООД

1. Мусала Софт

Голямата награда
Иновация в криза
Обединена българска банка
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Това лято: 40% по-малко обяви за
работа спрямо 2019 г.
9% е спадът в публикуваните свободни работни позиции за юли спрямо предходния месец

По градове, с най-голям дял от предложенията за работа е София – с
цели 43% от общия брой. Дяловото разпределението на
публикуваните обяви в останалите областни градове е: 9,4% за
Варна, 8,9% за Пловдив, 3,4% за Бургас, 3,1% за Русе и 2,3% за
Стара Загора. Общо, предложенията в изброените градове
представляват 70% от всички публикувани свободни позиции в
страната през юли 2020 г.

Актуалният месечен анализ на JobTiger отново разглежда
динамиката в публикуването на обяви във водещите сайтове
за работа у нас. Резултатите за месец юли сочат спад от 9% на
предложенията за нови работни места спрямо предходния
месец юни. Сравнени обаче с нивата на публикуваните обяви
преди началото на пандемията – намаляването им е с 20%, а
ако вземем за база за сравнение юли 2019 г., то се забелязва
осезаем спад от цели 40%.

По градове, с най-голям дял от предложенията за работа е София – с
цели 43% от общия брой. Дяловото разпределението на
публикуваните обяви в останалите областни градове е: 9,4% за
Варна, 8,9% за Пловдив, 3,4% за Бургас, 3,1% за Русе и 2,3% за
Стара Загора. Общо, предложенията в изброените градове
представляват 70% от всички публикувани свободни позиции в
страната през юли 2020 г.
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Икономиката не е започнала своето възстановяване от кризата,
„Административни и обслужващи дейности“ (8,5%).
предизвикана от пандемията с коронавирус, но към причините за
Тази година през юли са отчетени по-малко предложения
за работа във всеки от основните сектори, като с найпо-ниския брой обяви през изминалия юли спада и летният
По градове,
с най-голям
дял от предложенията
за работазае работа
голям спад спрямо предходния месец са „Хотелиерство и
отпускарски
сезон,
в който традиционно
предложенията
София – с цели 43% от общия брой. Дяловото разпределението
ресторантьорство“ (-21%) и „Здравеопазване и фармация“ са по-малко.
Икономиката не е започнала своето възстановяване от кризата,
на публикуваните
обяви в останалите
областни
е: 9,4%
(-19%), следвани от „Строителство (-11%) и „Административни
предизвикана
от пандемията
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но към градове
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за
за
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по-ниския брой обяви през изминалия юли спада и летният
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Тази година през юли са отчетени по-малко предложения за работа
във всеки от основните сектори, като с най-голям спад спрямо
Изключение
е секторът
„Счетоводство,
одит и финанси“,(-21%)
при и
предходния
месец
са „Хотелиерство
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юлииспрямо
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11%)
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Дяловото разпределение
на предложенията
за работа остава
Изключение
е секторът „Счетоводство,
одит и финанси“,
при който
непроменено
месец,
с водещи
сепочти
наблюдава
лек ръст спрямо
от 2% в предходния
публикуваните
обяви
през юли
сектори
„Търговия и продажби“ (21%), „Хотелиерство и
спрямо
юни.
ресторантьорство“ (16%) и „Производство“ (14%), следвани

Дяловото разпределение на предложенията за работа остава почти
от секторите „ИТ“ (9,4%), „Транспорт и логистика“ (9,4%) и
непроменено спрямо предходния месец, с водещи сектори
„Търговия и продажби“ (21%), „Хотелиерство и ресторантьорство“
(16%) и „Производство“ (14%), следвани от секторите „ИТ“ (9,4%),
„Транспорт и логистика“ (9,4%) и „Административни и
обслужващи дейности“ (8,5%).

Икономиката не е започнала своето възстановяване от кризата,
предизвикана от пандемията с коронавирус, но към причините
за по-ниския брой обяви през изминалия юли спада и летният
отпускарски сезон, в който традиционно предложенията за
работа са по-малко.
Изглежда, че засиленото в последните месеци предлагане
на работа в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“,
предхождащо туристическия сезон, е достигнало своя пик,
като намалелият брой обяви в този сектор през юли оказва
допълнително влияние върху общия брой предложения.
JobTiger ще продължи да наблюдава тенденциите при
публикуването на обяви за работа у нас и в следващите месеци.
JobTiger
www.JobTiger.bg
E: office@jobtiger.bg
T: +359 2 49 180 10
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Тържествено откриване на новата
академична година 2020/2021 в
Техническия университет – София

На 28.09.2020 г. в Техническия университет – София
тържествено бе открита новата академична година 2020/2021.
Присъстваха представители на държавни институции,
университети, членове на Настоятелството на ТУ-София,
студенти, преподаватели и служители.
В своята реч ректорът, проф. дн инж. Иван Кралов поздрави
първокурсниците за направения правилен избор да се
обучават във водещото висше училище в областта на
техническите науки в България. Той отбеляза, че тази година
Техническият университет – София чества своя 75-годишен
юбилей и досега е обучил над 120 000 инженери. Благодарение
на високото качество на образование и изследвания, ТУ–София
е станал един от създателите на Европейския технологичен
университет EUt+ - съюз на осем водещи европейски
партньори, които споделят общи ценности и цели, така
че студентите в бъдеще ще получават европейско висше
образование и европейска диплома. В ТУ–София в момента се
обучават над 11 000 студенти по 32 бакалавърски програми,
две от които са нови – „Автомобилна електроника“ и „Стопанска
информатика на немски език“ и по над 65 магистърски
програми. Благодарение на доброто сътрудничество с
бизнеса не само се модернизира материално-техническата
база в университета, но и се адаптира учебното съдържание,
за да се отговори на нуждите от модерни знания и умения,
които индустрията и обществото очакват от младите хора.
Инженерното образование е велика сила, а инженерният труд
творчески и съзидателен и претворява мечтите в реалност.
Поздравления и пожелания за успех в учението към

първокурсниците отправиха Таня Михайлова, зам.-министър
на образованието и науката, Васил Велев, председател на
Настоятелството на ТУ-София, Даниел Парушев, председател
на Националното представителство на студентските съвети.
Поздравителни адреси са получени от проф. дфн Анастас
Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски” и председател
на Съвета на Ректорите в Република България и от проф. д-р
Димитър Димитров, ректор на УНСС и главен секретар на
Съвета на Ректорите в Република България. След официалното
откриване се проведоха срещи на първокурсниците с
деканските ръководства по факултети.
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Новият KUKA KR CYBERTECH nano:
Максимална производителност и
гъвкавост в рационализиран дизайн
С KR CYBERTECH nano, KUKA представя изключително гъвкав многофункционален
инструмент, който работи безупречно в най-суровите условия. Ниските оперативни
разходи правят робота KUKA с нисък полезен товар особено привлекателен за
икономически предизвикателни производствени вериги.

Икономични роботи, висока гъвкавост
Независимо дали като робот за манипулиране, като робот
за заваряване, за палетизиране или за залепване: широката
гама от модели и оборудване на новия KR CYBERTECH nano
от KUKA осигурява почти неограничени възможности за
приложение. В категорията с нисък полезен товар между 6 и 10
килограма рентабилният робот се откроява със своята скорост
и изключителна прецизност, като същевременно поддържа
ниски разходите за инвестиции и поддръжка.
Подходящ за широк спектър от приложения - като робот
за обработка, заваряване и други. „С новия KR CYBERTECH
nano ние правим индустриалните приложения годни за
бъдещето“, казва Маркус Холфелдер-Асам, портфолио
мениджър в KUKA.
„Благодарение на гъвкавия потенциал за приложения, съчетан
с висока производителност, инвестицията се изплаща бързо
и роботът KUKA в категорията с ниско полезно натоварване
веднага дава най-добри резултати във всички области.“
Основната причина за това е, че типовете роботи са напълно
съобразени с първоначалното им предназначение.
Роботът KUKA в категорията с нисък полезен товар може
да бъде позициониран под всякакъв ъгъл

Новият робот се отличава и с боравенето с чувствителни
електронни компоненти, като е защитен срещу
неконтролирано електростатично зареждане или разреждане
(ESD).
Дори влажна или сурова среда не представлява проблем
за KR CYBERTECH nano: основните оси са защитени до IP 65
срещу прах и вода, китките дори до IP 67. Освен това роботът
KUKA в категорията с нисък полезен товар може да бъде
инсталиран във всяка позиция - на пода, тавана или стената - и
под всякакъв ъгъл.
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Икономични роботи, оптимизирани за максимална
производителност
KR CYBERTECH nano е оптимизиран за използване с ново
поколение робот KR C5 контролер от KUKA в комбинация с
най-новия KUKA.SystemSoftware KSS 8.7. Интегрираната 600 V
технология осигурява висока производителност, докато фино
настроените режими на движение правят робота прецизен,
бърз и адаптивен.
Неговата висока повторяемост при всяка скорост прави KR
CYBERTECH nano подходящ за компактни клетки, сложни
задачи и предизвикателни производствени вериги.
Допълнителните усъвършенствани характеристики на
движение в сравнение с предишната серия гарантират
прецизно изпълнение на всеки непрекъснат път.

Идентичен отпечатък, същите модели
на свързване и пълната съвместимост
на аксесоарите с предшественика му
правят превключването бързо и лесно.
Маркус Холфелдер-Асам, портфолио
мениджър в KUKA

Повече за KR CYBERTECH можете да научите на тази връзка:
https://www.kuka.com/en-hu/products/robotics-systems/industrialrobots/kr-cybertech-nano
Още информация за KUKA роботите може да намерите на
тази връзка: https://www.spacecad.bg/roboti-kuka

В комбинация с новия контролер KR C5, KR CYBERTECH nano осигурява
максимална производителност.

Новият KUKA KR CYBERTECH nano
Високо прецизни,
високо точни,
високо надеждни
решения за:
- Механична обработка
- Заваряване
- Залепване
- Палетизиране
- Сглобяване
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- Рязане
- Разделяне
- Опаковане
- Инспекция
- Измерване
- и още …

SpaceCAD
www.spacecad.bg
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Чугун и LOGIQ
Обработката на чугун не се счита за проблематична.
Тази предпоставка се дължи отчасти на повисокото съдържание на графит в материала
в сравнение със стоманата. Графитът прави
генерираните стружки чупливи и къси и притежава
антифрикционни свойства, които допринасят за
по-малкото съпротивление и със способността
си да абсорбира вибрациите, графитът също така
подобрява стабилността на обработката. Въпреки че
тези предимства могат да засилят гореспоменатата
предпоставка, нюансираният свят на чугуна изисква
по-подробно проучване на това твърдение.
Както може да се тълкува от наименованието му
на английски – cast iron, чугунът е предназначен
за отливки. Обработката на чугунени детайли
включва отстраняване на неравномерни
и променливи запаси - например пясъчни
включвания, люспи, дупки и други дефекти на
леене, което засяга режещите инструменти.
От гледна точка на обработката по-високото
съдържание на графит също има недостатък:
ускорява износването на инструмента. Това
означава, че режещите инструменти трябва да имат
добра износоустойчивост, за да осигурят висока
производителност. Също така си струва да се
отбележи, че терминът „чугун" всъщност може да се
отнася до различни видове черни сплави, за които
обработваемостта може да варира значително.
Последното често се пренебрегва, което може да
доведе до грешен избор на режещи инструменти и
неправилна дефиниция на режимите на рязане.
Има няколко вида чугун. Бял, сив и ковък чугун,
които образуват групата за приложение K (червен
идентификационен цвят) в съответствие със
стандартната класификация ISO 513. Закаленият
чугун се отнася до група Н (сив идентификационен
цвят). Тези спецификации предлагат ясни насоки за
производителите относно прилагането на режещи
инструменти - правилен материал на инструмента,
геометрия на рязане и избор на режими за рязане.
Обикновено обработката на чугун ISO K не е
проблем за производителите. Обработката на чугун
ISO H обаче е по-трудна. Въпреки че са подобни
на условията за обработка на твърди стомани,
специфичните характеристики на материала
изискват подходящи решения от производителите
на режещи инструменти. В допълнение, някои
видове чугун демонстрират известна двойственост в

тяхната обработваемост, подчертавайки широчината
на определението "чугун".
Например, обработваемостта на аустенитен
ковък чугун може да се сравни със сив чугун;
необходимата геометрия на рязане обаче
изглежда по-подходяща за аустенитна неръждаема
стомана. Заготовките от аустенитен ковък чугун
(ADI) се доставят при различни материални
условия и ниво на твърдост, които влияят върху
избора на правилните режещи инструменти.
Обработваемостта на ADI преди втвърдяване е
добра и е подобна на рязането на високолегирана
стомана. Независимо от това, ако този чугун се
обработва в условията на висока твърдост, само
инструментите, предназначени за групата на
приложения ISO H, ще отговарят на очакванията на

Фиг. 1

клиента.
Обработката на чугун с твърдост HB 400…
440 обикновено е по-малък проблем за
производителите. Картината обаче се променя
радикално, когато се работи с твърд абразивно
устойчив чугун с високо съдържание на хром.
Общата твърдост може да бъде около HRC 52 ... 54,
но в тънкостенните области на обработваемата част,
твърдостта може да достигне HRC 60 и дори повече.
В комбинация с високото съдържание на хром,
това прави обработката изключително трудна и
значително намалява трайността на инструмента.
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Споменатият по-горе труден за обработка
твърд чугун създава сериозни бариери пред
производителността на обработката. Режещият
инструмент изпитва голямо механично и термично
натоварване. При фрезоването на този чугун
твърдосплавни инструменти, например, типичната
скорост на рязане е ниска: 40-50 m / min (130160 sfm). Интензивното генериране на топлина
често принуждава производителите да прилагат
охлаждаща течност. В резултат на това инструментът
работи в условия на ефект на топлинен шок, което
значително скъсява трайността му.

компанията разшири гамата от пластини тип CBN ISO
за непрекъснато и прекъснато рязане (фиг. 1).
При приложенията на ISO K (обработка на сив,
бял и ковък чугун) при средно натоварване
керамичните инструменти показват добри
резултати. Тангенциално закрепените фрезови
пластини TANGMILL, изработени от силициев нитрид
(Si3N4) с покритие IS8, осигуряват увеличаване на
скоростта на рязане до 3 пъти и осигуряват отлично
качество на повърхността. При струговане може да
се постигне скорост на рязане до пет пъти по-висока
чрез използване на пластини от силициев нитрид с
CVD покритие, дори и при груби операции.

Фиг. 2
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ISCAR разработи покритието DT7150 специално за
този тип операции. DT7150 е сорт "DO-TEC", който
има здрава основа и съчетава среднотемпературни
процеси на CVD и PVD покритие. Благодарение
на изключително високата си устойчивост на
износване, DT7150 предоставя на клиентите
ефективен инструмент за обработка на твърд чугун.
Основна значителна промяна в производителността
може да бъде постигната с използването на кубичен
борен нитрид (CBN), което позволява значително
увеличаване на скоростите на рязане. Например
при обработката на твърд чугун скоростите са
2-5 пъти по-високи в сравнение с циментирания
карбид. Високоефективните фрези на ISCAR,
носещи тангенциално закрепени пластини с CBN,
са изключително популярни в автомобилната
индустрия. За приложения със струговане,

Фиг. 3

Ролята на геометрията
Геометрията на рязане и подготовката на
ръбовете са от решаващо значение за работата
на инструмента. Има няколко вида геометрии на
режещите ръбове: заоблени, скосени и така нататък.
Въпреки че изборът на необходимата подготовка
може да се окаже проста задача, това не е толкова
лесно. Коя ширина или ъгъл на скосяване ще бъде
най-ефективен? Как да осигурим определения ъгъл
по време на производството на инструменти? Тези
въпроси са особено критични при използване на
керамични или CBN пластини. Отговорите изискват
подходящи професионални умения и опит. Днес
инженерите на инструментите са въоръжени с
мощен инструмент за проектиране - компютърно
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моделиране на образуването на стружките - който
допринася сериозно за намирането на оптимална
форма. Този инструмент значително съкращава
развиващата се геометрия на рязане и представлява
важен фактор за успешното проектиране на
инструмента.
Добър пример за оптимизирано състояние на ръба
в комбинация с карбидна твърда сплав, който е
предназначен за обработка на чугун, е пластината
TGMA. Тя беше представена през последните години
и обогати семейството TOPGRIP на ISCAR. Челните и
страничните области на режещия ръб на пластината
се отличават със скосеното състояние, образуващо
така наречената Т-област, за да се увеличи
здравината на ръба и да се удължи трайността на
инструмента (Фиг. 2). Компютърното моделиране
изигра решаваща роля за оптимизирането на
геометрията на ръба. Пластината е изработена от
сплав IC5010 с CVD покритие, която е разработена
специално за обработка на чугун.

Екстра финишна обработка
Неотдавнашното пускане на нови продукти на ISCAR
в своята маркетингова кампания „LOGIQ“ включваше
семейството фрези TANGFIN, предназначени за
изключително фино обработване на повърхността
(фиг. 3), което представлява голям интерес за
производителите на чугунени детайли. Тангенциално
закрепените пластини са разположени във фрезата
TANGFIN с постепенно изместване както в радиална,
така и в аксиална посока. Дизайнът кара всяка
пластина да отрязва само малка част от материала.
Тази концепция, заедно с принципа на тангенциално
закрепване с голяма стабилност и дългия wiper на
пластината, водят до впечатляващото качество на
повърхнината, с параметър на грапавост Ra до 0,1 μ
(4 μin).

Специфични решения
Автомобилната индустрия е един от найголемите производители на чугунени детайли.
В усилията си да намалят разходите за детайл
при масовото производство на автомобилни
компоненти, производителите на режещи
инструменти са разработили персонализирани
високотехнологични инструменти, които извършват
специфични обработващи операции с максимална
производителност и водят до намаляване на
времето на цикъла. (фиг. 4)
Оказва се, че обработката на чугун в края на

Фиг. 4

краищата не е толкова проста работа, както
понякога се смята. Разбирането на цветния свят на
този материал и спазването на указаните правила
за правилно използване на режещия инструмент ще
осигури максимална ефективност и ще демонстрира
„IQ“ способностите на инструмента за постигане
и поддържане на високоефективни практики на
обработка.

За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg
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UVpro лампите неутрализират до
99% от вирусите и бактериите в
складове, производства, офиси,
кабинети и др. помещения

През последните месеци проблемът с хигиената на
работните и обществени места ескалира значително.
Все повече компании потърсиха решения в тази
област с цел да предпазят служителите и клиентите
си от зарази, както и да подсигурят нормалното
функциониране на бизнеса си.
UVpro лампите унищожават 99% от познатите
вируси и бактерии във въздух, вода и различни
повърхности. Как работят те?
UVC светлината е изключително ефективна срещу
много видове бактерии, плесени, спори, вируси и
други микроорганизми. Интензивното UVC лъчение,

най-силно в спектралния диапазон от 254 Nm,
променя ДНК-то на микроорганизмите, прекъсва
клетъчното деление и предотвратява тяхната
способност да се размножават.
UVC дезинфекцията е един от най-ефективните
методи за елиминиране на вируси и бактерии
в производства, клиники, складове и общи
помещения
Дезинфекцията с UV-светлина има над
80-годишна традиция и сега, във времената на
генномодифицирани продукти, промишлено
производство на храни и устойчиви на антибиотици
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микроби, е по-важна от всякога.
UVC технологията се развива с бързи темпове и се
появят постоянни иновации. Вече се използват нови
материали, така че UVC светлината действа там,
където не може да се приложи химия или такава вече
не действа. Именно това доведе до ренесанс на UVC
технологията през последните 10 години и нашите
решения са доказателство.
Tech Industry вече 5 години представлява на
българския пазар решенията за UV дезинфекция с
немската марка UVPro.
UVPro лампите могат да се вграждат във
въздуховоди, да се монтират на стени или тавани.
Те унищожат до 99% от бактериите и вирусите и са
особено полезни най-вече в интервалите между
почистването. Оптимално решение са за дезинфекция
също в лаборатории, лекарски кабинети, естетични
и SPA центрове, клиники, хладилни камери,
асансьори и други помещения.
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UVPro модулите действат срещу бактерии,
микроорганизми, вируси, мухъл и др., като по този
начин не се образува резистентност на бактериите
и се избягва употребата на химически препарати.
Лампите имат редица предимства, като най-важните
са:
• Над 12 000 часа издръжливост при непрекъсната
работа;
• Хигиена 24/7;
• Ниски разходи за електроенергия;
• Корпус, изработен от неръждаема стомана с
монтажни отвори с електроника съгласно IP68 и
защита с тефлоново фолио съгласно IFS и HACCP
стандарт.
Екипът на Тех Индустри освен това посещава
клиентите си на място и им помага с монтирането на
UVC лампите. Към момента сме инсталирали модули за
дезинфекция в производствени халета, въздуховоди,
вентилация и климатични инсталации, транспортни
ленти, лаборатории, клиники, хладилни складове и
офис помещения.
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Кои са най-търсените серии UVpro лампи за дезинфекция
и къде се използват?
UVpro лампите от серия V се използват за дезинфекция на
въздух и са перфектно решение за офиси, лекарски кабинети,
лаборатории и складови помещения. Гарантират пречистена
и свободна от микроорганизми среда. Монтират се лесно, а
затвореният им корпус гарантира безопасна работна среда
за работещите в помещенията. Предлагат се варианти за
помещения от 50 м³ до 800-1000 м³.

UVpro лампите от серия FM са подходящо решение за
дезинфекция в съдове, резервоари и канали на климатичната
инсталация. UVpro FMD могат да се използват като двойни
облъчватели. Фланцовите модули имат висококачествена
електроника за стартиране за оптимална работа с UVpro
лампите. По този начин се гарантира максимална мощност и
трайност. Технологията с висока честота осигурява отлична
ефективност и ниска консумация на енергия. Всички
компоненти отговарят на германската директива VDI 6022 за
хигиена на сгради и помещения.

UVpro лампите от серия WDS са облъчватели за монтаж
на стени или тавани. Те се използват за дезинфекция
предимно в производствени и складови помещения. Техният
рефлектор се върти на 360° и позволява множество позиции.
Например, през деня може да се насочи нагоре, като бива
дезинфекциран въздуха в помещението над работещите в
него хора, а през нощта може да се насочи директно към
работните повърхности.

UVpro лампите EWR са воден реактор и са перфектно
решение за дезинфекция на индустриални, процесни,
охлаждащи и питейни води. Продуктовата гама обхваща
разнообразни размери и мощности – от микрореактор
с капацитет 60 л./час за водно охлаждане на медицинска
апаратура, до реактори с индустриално приложение и
капацитет на дезинфекция от 300 m³/час.
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Свържете се с екипа на Тех Индустри, за да доставим
вашата UVpro лампа за дезинфекция от вируси и
бактерии
Тех Индустри България ЕООД е инженерно-търговска фирма, специализирана в доставката на машини, оборудване и
техническа химия за третиране на повърхности, обезмасляване на детайли, поддръжка и дезинфекция. Ние сме официален
представител за българския пазар на лампите с марка UVpro.
Освен че внасяме разнообразните модели UVC лампи, нашият инженерен екип надгражда и модифицира уредите, така че да
отговорим на персоналните изисквания на всеки клиент. Част от производствата, които ни се довериха, са: Бор-Чвор, Боровец,
LB Bulgaricum, Мероне и други.
ВНИМАНИЕ: Лампите на UVpro НЕ са подходящи за домашна употреба. За да гарантираме безопасната експлоатация тези UVC
модули, обслужваме само фирмени обекти.
Свържете се с нашия екип за допълнителна информация и въпроси:
Телефон: 032 / 34 25 55, Имейл: sales@techindustrybg.com, На място в офис: гр. Пловдив, бул. Марица 154
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Финишна обработка на изделия от 3D печат (AM компоненти):

Ефективен и напълно автоматизиран
финиш на вътрешни, охладителни канали
Additive Manufacturing ( 3D печат ) позволява
интегрирането на точно позиционирани вътрешни
охладителни канали в различни изделия. С акцент
върху автоматизирания финиш- отстраняване на
остатъчен прах и изглаждане на повърхността на
тези канали - отделите за машинно и химическо
инженерство на Politecnico Milano (Италия)
заедно с Rösler Italiana S.r.l. проведоха проучване с
конвенционалните методи на финишните технологии,
бластирането и финиш с химически процеси.
Резултатите ясно показаха, че с трите метода може да
се постигне значително подобрение на цялостното
качество на повърхността.
С Additive Manufacturing (AM) ( 3D печат ) могат да
бъдат създадени изключително точни геометрични
компоненти, които не са възможни с конвенционалните
производствени технологии. Освен всичко друго, той
позволява създаването на много сложни изделия с
интегрирани функционални характеристики, като
например точно позиционирани охладителни канали.
Тези уникални характеристики на AM( 3D печат
) представляват голям интерес за изработването
на инструменти ( матрици ) и щанци, хидравлични
компоненти, както и за аерокосмическата
промишленост. Специално при изработването на
матрици и щанци направата на охлаждащите канали
предлага значителни технически предимства, тъй
като температурните колебания по време на фазата
на охлаждане увеличават риска от изкривяване на
работните повърхности. Освен това, при охлаждаща
система, която следва точно контурите на детайла,
общото време за охлаждане може да се намали
значително. И накрая, тъй като може да се предотвратят
дефекти на детайлите като изкривяване и пукнатини,
по-ефективното охлаждане на формованните изделия
води до по-високото им качество.

Специално за индустрията за изработка на матрици и щанци интеграцията на охлаждащите канали предлага значителни технически предимства, тъй като температурните колебания по време на фазата на
охлаждане увеличават риска от изкривяване на изделията. Освен това,
при охлаждаща система, която следва точно контурите на изделието,
общото време за охлаждане може да се намали значително.
Снимки: Rösler Oberflächentechnik GmbH

Методът на 3D печат SLM е идеален за производството на компоненти за инструменти. Въпреки това тяхната повърхност, включително
вътрешните канали, съдържат остатъчен прах от процеса на АМ и
показва висока първоначална грапавост. Ето защо компонентите на
AM трябва да преминат през подходяща финишна обработка.
Снимки: Rösler Italiana S.r.l.

Селективно лазерно топене - перфектна форма, но с
висока грапавост на повърхността
Основният метод на производство на компоненти за
инструменти е "Селективно лазерно топене" (SLM).
Създаването на компонент чрез селективно топене
на праха в определени слоеве чрез лазерен лъч води
до изключително плътно изделие. Недостатъците на
този производствен метод са, че остатъчният прах
трябва да бъде отстранен от охлаждащите канали.
Първоначалната грапавост на повърхностите на
компонентите е висока, със стойности на Ra между
10 и 20 µm. Високата грапавост на повърхността,
както и праховите отлагания в каналите се
отразяват отрицателно върху функционалността
на обработваните части, което води до намаляване
скоростта на потока в тях поради високо триене,
турбуленции, загуба на налягане в системата и до
поява на свободни частици, които могат да повредят
друго оборудване. Тъй като вътрешните повърхнини на
сложни компоненти ( детайли ) с интегрирани кухини
не могат да бъдат обработени с конвенционални
финишни технологии, необходими са нови, иновативни
методи за обработка.
Следователно изборът на най-подходящата система
за финишна обработка е от решаващо значение за
експлоатационния живот на изделието и цялостната
ефективност на системата. Една възможност за
изглаждане на външната и вътрешната повърхност на
AM компонентите са финишните технологии. По време
на процеса на финиш детайлите се потапят в кръгла
работна вана, пълна със специален флуид за обработка.
В допълнение, специални съединения се добавят
по време на процеса. Вибрацията на работната вана
кара флуида и изделията да се движат със спирално
движение. Постоянното "триене" на флуида върху
изделията създава ефект на смилане / изглаждане,
което води до желаното качество на повърхността.
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Изпитванията бяха проведени с изделия с различна геометрия, съдържащи вътрешни канли с диаметри 3, 5, 7,5 и 10 mm.

Проучването също така доказа, че финишната
технология може да създаде необходимия ефект
на изглаждане върху вътрешните повърхностни
на каналите, без да влияе на геометрията им.
Обработените повърхности не съдържат прахообразни
частици и остатъци от прах. И трите метода на
обработка подобриха показанията за грапавост на
повърхността върху зоните на вътрешния канал. Както
вече беше посочено обаче, химическият финиш даде
най-добри резултати за най-кратко време на цикъла.
Напълно автоматична обработка на една машина
Тестовете са проведени върху допълнително
усъвършенствана машина M3 от AM Solutions.
Последното е търговско наименование на групата
Rösler, която се е специализирала във финишна
обработка на 3D отпечатани компоненти и предлага
набор от подходящи решения за оборудване. Те
включват пълния спектър от функции за финишна
обработка като разопаковане, отстраняване на
помощни структури, отстраняване на остатъчен прах,
почистване и изглаждане на повърхността, оформяне
на ръбовете, полиране с висок блясък и подготовка
на повърхността за последващо покритие на AM
компонентите.
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Финишната технология позволява ефективно
изглаждане на повърхностите на вътрешните канали
За оценка на различни методи за обработка, сред които
финишната техтология за изглаждане на външната и
вътрешната повърхност на AM компонентите, отделите
за механично и химическо инженерство на Politecnico
Milano (Италия), заедно с Rösler Italiana S.r.l. проведоха
цялостно проучване. Това включваше обработката на
части с различна форма и вътрешни канали с различни
диаметри (3, 5, 7,5 и 10 мм) чрез конвенционална
финишна технология за обработка, бластиране и
химически финишинг. Трите способа за повърхностна
обработка дадоха изненадващо сходни резултати.
Конвенционалната финишна технология и бластирането
последователно изглаждат по-големите грапавини.
Най-добри резултати обаче са постигнати с химически
финишинг: обработените детайли са с най-гладка
повърхност, както се вижда от сравнително по-ниската
грапавост на повърхността. Със стойности на Ra от 0,7
µm, химическият метод за финиш дава не само найниските стойности на грапавост на повърхността, но
също изисква най-краткото време за цикъл. Резултатите
също показаха, че крайните стойности на грапавостта
са повече или по-малко идентични във вертикалните и
хоризонталните вътрешни канали.

Като се има предвид повърхностната структура на вътрешните канали и първоначалната висока грапавост на повърхността на триизмерните
изделия, изпитванията ясно показаха, че химическият метод за финишинг дава най-добри резултати при довършителните работи.
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С всичките три метода на обработка получените стойности на грапавост на повърхността както на вертикални, така и на хоризонталните
вътрешни канали са почти идентични.

По-нататъшното развитие на съществуващата система
M3 не само ще позволи ефективното и целенасочено
третиране на вътрешните канали в бъдеще, но и ще
бъде напълно автоматизирана система за финиш на
3D отпечатани изделия без никаква необходимост от
ръчна работа. Разбира се, качването и свалянето на
обработваните части също може да се автоматизира
с робот. Прецизното дозиране на абразивните смеси
и съединения и по специално попълването им със
съответната дозираща система и функцията „Старт“
на оборудването също са напълно автоматизирани.
В зависимост от изискванията за покритие на
повърхността могат да се извършват последователно
няколко процеса на шлифоване и полиране. След
автоматично източване на флуида от работната
вана обработените части се свалят от затягащото
приспособление. Ако е необходимо, може да се
добави отделен етап на почистване и сушене, разбира
се, също напълно автоматизиран. Същото важи и за

По-нататъшното усъвършенстване на M3 системата за финиш на AM
Solutions позволява икономичната и автоматизирана обработка на
3D отпечатани компоненти, не само външно, но и на повърхността на
труднодостъпни вътрешни канали. Към днешна дата това може да се
постигне само с отнемащи време ръчни финишни операции.
Снимка: Rösler Oberflächentechnik GmbH

обработката на детайла, включително прехвърлянето
му на следващите етапи на производство. Системните
контроли позволяват запаметяването и стартирането
на множество специфични обработващи програми.
Параметрите на процеса за различните изделия могат да
бъдат избрани чрез просто натискане на бутон, или със
система за разпознаване на изделието.
Към днешна дата вътрешните канали, които са трудно
достъпни, изобщо не могат да бъдат обработвани
или това става само с висока степен на ръчен труд.
Автоматизираната финишна обработка на AM
компоненти вече позволява тези процеси да се
извършван за кратък период от време с ниски разходи и
преди всичко с постоянни и отлични крайни резултати.

За Rösler: Повече от 80 години семейната компания
Rösler Oberflächentechnik GmbH активно работи
в областта на прцесите за абразивен финиш на
повърхности в индустрията. Като световен лидер на
пазара, компанията предлага цялостно портфолио
от оборудване, консумативи и услуги, свързани с
технологиите за абразивен финиш и бластиране,
за широк спектър от различни индустрии. Нашето
портфолио от консумативи, включващо над 15 000
позиции, разработени в тестови центрове, разположени
по целия свят, специално помага на нашите клиенти за
удовлетворяване на техните индивидуални изисквания
към финишните процеси. Под марката AM Solutions
предлагаме множество решения и услуги за финиша на
детайли, произведени чрез 3D печат. Не на последно
място, нашият централен учебен център, Академията
Rösler, предлага теоретични и практически семинари
относно процесите на абразивен финиш и бластиране,
постигане на висока ефективност с минимални
разходи. Освен германските производствени бази в
Унтермерцбах / Меммелсдорф и Бад Щафелщайн /
Хаузен, групата на Rösler има глобална мрежа от 15
производствени и търговски клона и 150 търговски
агенти.
За повече информация, моля, отидете на: www. rosler.com
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COVID-19: за компетентността,
стандартизацията и акредитацията
проф. д-р инж. Петър Динев и проф. д-р инж. Илия Ценев,
Фондация „Качество 21-ви век”

проф. Крум Кацаров, д.м.н. и проф. Димитър Таков, д.м.
Военномедицинска академия

проф. д.т.н. инж. Митко Миховски
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия“
Резюме. Поводът за тази статия е осигуряването на компетентност и качество при тестването за COVID-19
в страната. Само акредитираните медицински (клинични, медико-диагностични) лаборатории могат да получат признаване на изградената компетентост при доставянето на услуги и на качеството на своя продукт
– произведените резултати. Така те стават част от акредитираните органи за оценка на съответствието.
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Summary. The reason for this research was to ensure competence and quality in testing for COVID-19 in the country. Only accredited medical laboratories were received recognition of the established competence in the provision of services and the quality of their product - the results produced. Thus, they become part of the accredited
conformity assessment bodies.
Въведение.
Контекстът на коронавирусната болест 2019
Продължаващата „коронавирусна болест 2019“ (или
„COVID-19“), причинена от вируса SARS-CoV-2, се
превърна в заплаха за общественото здраве и предизвика глобална здравна криза с все още не напълно ясни
икономически последици, [1]. Световната здравна организация (СЗО) регистрира (към 06.10.2020 год.) повече
от 35,5 млн. случая на заболяване от COVID-19, в 188
държави и територии, което доведе до повече от 1,044
млн.(2,94 % %) смъртни случая при 24,77 (69,8 %) млн.
души, които са се възстановили. Тези данни вероятно
ще продължат да се влошават в следващите седмици и
месеци.
Тази глобална криза поставя пред човечеството
предизвикателства, безпрецедентни по своя обхват
и последици: почти цялата обществена дейност –
здравеопазване, образование, социални дейности,
професионален живот, спорт, театър, кино, музикални
концерти, е замряла. Освен стреса и страха от възможно
заболяване или смърт, болестта отнема сигурността,
поминъка и бъдещето на милиони хора. Силно засегнати от всеобхватната криза са сектори като производството, транспорта (особено авиацията), туризма
и ресторантьорството, търговията и селското стопанство, които губят работни места, намаляват заплащането, отказват се от социални плащания, намаляват
инвестициите (поради нарастващата несигурност).
В световен мащаб, всичко това нарушава поминъка
на милиони хора и оказва непропорционално отрицателно въздействие върху бедните. Тези, които

живеят в бедност, по-трудно ще намерят работа в
момента, поради съществуващата несигурност и спад
в световната търговия, местните вериги за доставки
и инвестиционните потоци. Световната банка (СБ) изчислява, че в световен мащаб 24 млн. души живеят в
бедност и броят им може да нарастне поради икономическия натиск на кризата. В контекста на кризата,
жените са изложени в несравнимо по-голяма степен на
риск, тъй като заемат работни места с по-ниска заплата.
Това определя, нова асиметрия по отношение на финансовото и здравното осигуряване, заплахата от домашно
насилие и сексуалната злоупотреба и експлоатация.
В същия контекст, на съществуващото неравенство,
трябва да се разглежда и въпросът за хигиенните практики - повече от 3 млрд. души нямат дори елементарни
условия за миене на ръце си у дома. Това представлява
сериозен риск не само по отношение на COVID-19,
но и на други социално значими заболявания, като
холерата и коремния тиф. Пандемията от COVID-19
парализира човешкото общение и взаимодействие по
целия свят, но въпреки усилията на много правителства за изолиране, тя не признава границите и ограниченията, [1, 3].
Създаването на условия за международно
сътрудничество придобива съществено значение за
ограничаване и овладавяне на: а) здравната криза от
COVID-19; b) икономическите последици и настъпващата икономическа криза (Спомнете си: “Икономиката,
Глупако!”, Бил Клинтън, 1992).
Контекстът на осъзнатата норма
И днес, както след 2008 година, по времето на Глобал-
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ната финансова криза (2008÷2009), сме принудени да
повтаряме отново същото, както тогава, [2]. България
е най-бедната страна в Европейския съюз. Очакваната
средна продължителност на живот на българите остава
най-ниската в ЕС. Жените в България са с най-ниска
продължителност на живота. Болестите на органите на
кръвообращението и онкологичните заболявания са
основните причини за смърт. Съществуват значителни
различия в здравното състояние според пола, региона
и образованието.
Това, обаче, отдавна не впечатлява никого. Предотвратимата с добра превенция и с добро лечение смъртност е най-високата в ЕС. Високите преки плащания и
липсата на здравно осигуряване при значителен дял
от населението са основните пречки пред достъпа до
здравеопазване. Българинът отдавна е свикнал с това,
че е на дъното на всякакви класации, дори това става
основание за закачки и шеги – разбира се това е тъжно,
защото е израз на примирение и знак, че илюзиите за
по-добро бъдеще отдавна са се изпарили. Лошото е в
това, че българинът се превръща в циник, чиято единствена ценност остава личното благополучие, което
може да съществува за сметка на другите, на цялото
общество. Този модел на мислене е срещу свободата
ни, защото е нормално да очакваш, нарушавайки свободата на другия, някой неочаквано, по същия начин и
на същите основания, да наруши твоята свобода. Мутренското „право“, почиващо на правото на по-силния,
се превръща в модел на подражание и норма, въпреки
че са нарушени елементарните човешки свободи и права в страната. Това разрушава доверието в държавата,
в общността, между хората. Нормата (мярата, законът),
наложена от държавата, е тази, която може да гарантира свободата и елементарната човешка справедливост
в обществените отношения. Да повторим, не пазарът,
не организиралите се на случаен принцип човешки
общности, а единствено осъзнатата норма, наложена от
държавата може да защити свободата и правата ни, [2]
Всичко това става основа за допълнително задълбочаване на глобалната криза от COVID-19 в страната: и в
здравен и в икономически аспект. Некомпетентността
в днешното управление ще има много силно негативно
отражение в дългосрочен план. В крайна сметка, днес,
все още, би трябвало да се надяваме, че всичко е все
още в нашите ръце. И тогава, трябва да перифразираме, казаното от Бил Клинтън: „Нормата, наложена от
държавата, Глупако!“
Качеството и стандартите в отговор на пандемията
от COVID-19.
Инфраструктурата по качеството в контекста на
COVID-19
Инфраструктурата по качеството (инфраструктурата), това е системата, която включва организациите
(публични и частни), заедно с политиките, съответната
правна и регулаторна рамка и практики, необходими
за подкрепа и подобряване на качеството, безопасността и екологичността на стоки, услуги и процеси. Тя
е пряко свързана с метрологията, стандартизацията,
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акредитацията, оценката на съответствието и надзора
на пазара. Всъщност, готовността на инфраструктурата по качеството да се изправи срещу възникването
на силно заразни вирусни огнища, като тези, които
вирусът SARS-CoV-2 поддържа, стават наложителни
срещу нарастващото напрежение в здравната система
и срива на качеството на лабораторните услуги.
Качествената инфраструктура и стандартите са
важни още за осигуряването на важни медицински
изделия, диагностични тестове и лични предпазни
средства. Очевидно е, че лабораторните услуги, чрез
осигуреното качество на лабораторно разработените
тестове, придобиват все по-голяма тежест при: поставянето на диагноза, управлението на медицински
грижи и мониторинга на терапията, включително ограничаване на разпространението на силно заразната
COVID-19. Бързият отговор, включително достъпът до
лабораторни протоколи и тестове, се оказва от особена
важност за ограничаването и ликвидирането на възникнали огнища на зараза. Освен това предоставянето
на услуги за подобряване на качеството, само по себе
си, е дейност, която не би трябвало да бъде прекратена,
дори по време на криза.
Подход на Организацията за индустриално развитие
UNIDO
Следвайки подхода на UNIDO (на Обединените нации)
за развитие на качествена инфраструктура по качеството, могат да бъдат определени накратко следните
основни области, които оказват пряко въздействие
за смекчаване на отрицателните ефекти от действащата здравна криза COVID-19, за по-добра защита на
пациентите и на доставчиците на здравни услуги, [3]:
1. Политиката по качеството.
Тя се използва за ясно идентифициране и дефиниране
на ролите и отговорностите на всички участници в
инфраструктурата по качеството, включително на
националните органи: по стандартизация (БИС), по
метрология (БИМ) и по акредитация (ИА „БСА“), на
частни и публични доставчици на услуги за оценяване
на съответствието. Ясното разпределение на ролите
и отговорностите става особено важно в периоди на
несигурност, когато кризисното управление трябва
да действа бързо и да синхронизира усилията около
определени приоритети, като защита на потребителите,
на търговията, на производството при условията на
пандемията COVID-19. Лабораториите, по-специално
медицинските (медико-диагностичните) лаборатории
за изпитване или лабораториите за оценяване на
съответствието на медицински предпазни средства
или продукти (маски, дрехи, хигиенни продукти) играят
особено важна роля в борбата срещу COVID-19.
2.Системата за управление на качеството.
Системата за управление на качеството на една организация определя такова управление, с което се гарантира
на клиентите едно постоянно качество на предлаганите
услуги и продукти, независимо от количеството и срока
за изпълнение, както и в съответствие с приложимите
нормативни изисквания. Принципът на действие на сис-
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темата за управление се основава на цикъла „планиране–изпълнение–проверяване–действие“ (от англ. Plan–
Do–Check–Act, PDCA). Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението
на клиента. Днес, в условията на развиваща се пандемия,
при силно депресиращите ограничения (включително
карантина), изграждането на системите за управление
на качеството стават важни дори за психическото здраве
на клиента. Разработването и внедряването на системите за управление на качеството изисква познаването на
международните (ISO) стандарти, както и възможностите
за тяхното бързо внедряване.
3. Стандартите.
Днес, повече от всякога, използването на стандарти придобива важност, тъй като трябва да се гарантира необходимостта продуктите и услугите да отговарят на ясно
определени изисквания. Стандартите могат да помогнат
за смекчаването на отрицателните ефекти на глобалната
пандемия COVID-19 чрез:
- Продуктови стандарти за медицинско и защитно оборудване
Продуктовите стандарти за медицинско (дихателни
защитни устройства) и защитно оборудване
(медицински ръкавици, маски за лице, лична защита
на очите) са особено важни, за да се гарантира, че
използваното оборудване отговаря на изискванията
и е надеждно, като се гарантира безопасността на
медицинският персонал.
Еквивалентността на стандартите за оценяване трябва
да бъде възприета между търговските партньори, защото те са важни за мобилизирането на медицински
ресурси в световен мащаб и отговарят на нарастващите
изисквания за медицинско оборудване, поставени от
здравната криза COVID-19.
Хармонизирането на стандартите за медицинско
оборудване, на регионално или глобално равнище, позволява да се увеличи достъпността до
основни медицински продукти, и като следствие от
това, подобряването на капацитета на здравните
организации, на възможността да реагират бързо и
адекватно на кризата COVID-19.
- Лабораторни стандарти
За медицинска лаборатория (ISO 15189 и свързаните с обхвата на акредитация на лабораторията други стандарти) гарантира да се оцени безопасността
и ефикасността на диагностични тестове и това, че
медицинските тестове за откриване на SARS-COV-2 дават
бързи, навременни, адекватни и надеждни резултати.
За лаборатории за изпитване (ISO 17025 и свързаните с обхвата на акредитация на лабораторията други
стандарти) гарантират, че изпитванията на продукти,
без тези от фунционирането на човешкия организъм,
се изпълняват в съответствие с изискванията за оценка на съответствието и дават надеждни резултати.
Осигуряването на качеството на работа по COVID-19,
при акредитирани лаборатории по ISO 17025 не е толкова добро, както при лабораториите с акредитация по ISO
15189.

- Стандарти за непрекъсваемост на дейностите (бизнеса)
и управление на извънредни ситуации
Стандартите за сигурност и устойчивост,
включително за управление на непрекъснатостта на
дейностите (напр., ISO 22301, ISO 22395) и кризисно
управление (напр., ISO 22320, ISO 22316), очаквано,
стават важни през последните месеци на разрастване на
пандемията COVID-19. Разпространението и прилагането
на тези стандарти става твърде важно в краткосрочен
план, но сигурно е, че ще останат приоритет и в
средносрочен, и в дългосрочен план.
Стандартите за управление на риска (напр., ISO 31000),
които могат да служат като ръководство при изграждането, внедряването и поддържането на системи за
управление на риска.
Стандартите за управление (напр., ISO 9001, ISO 13485),
които са предпоставка за по-ефективно управление
на кризисни ситуации. Организациите, които имат
изградени системи за управление на качеството би
трябвало да са по-добре подготвени за справянето с
негативните ефекти от кризата COVID-19.
- Стандарти за здраве и безопасност
Стандартите за здраве и безопасност, (като ISO 45001,
стандарт за изграждането на системи за управление
на здраве и безопасност), чиято цел е подобряването
на безопасността на служителите, намаляването на
рисковете на работното място и създаването на подобри, по-безопасни условия на труд, са особено
важни, за да се предотврати разпространението на COVID-19 в рамките на работещите организации.
Управлението на безопасността и хигиената на храните
(напр., ISO 22000) става приоритетно, особено след
като появата на SARS-COV-2 се оказва, че е причинена
от неговото отсъствие.
Околна среда и управление на отпадъците
Стандартите за опазване на околната среда и
управление на отпадъците (напр., серията ISO 14000)
стават важни за управлението на непрекъснато
нарастващите отпадъци, предизвикани от широкото използване на защитни средства за еднократна
употреба и оборудване - защитни дрехи, ръкавици
за еднократна употреба, медицински маски. Особено
важно е за здравните заведения да спазват указанията
за безопасно обработване на биомедицинските
отпадъци, генерирани от здравните заведения, в условията на карантина и на активно ограничаване на
разпространението на COVID-19.
4. Акредитацията.
Акредитацията подкрепя правилното функциониране
на системите за оценяване на съответствието. Органите
за акредитация отговарят за публично удостоверяване
на структурата на органите за оценяване и на тяхната
компетентност да извършват дейности по оценяване
на съответствието. В контекста на здравната криза
COVID-19, акредитацията на услугите за оценяване на
съответствието и тяхното публично възприемане и
признание са особено важни, тъй като медицинското
оборудване и консумативите за лична защита, както и комплектите за тестване, се доставят в големи
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количества през националните граници. Непризнаването на резултатите, между станите и териториите, вече
е една сериозна причина за забавянето на търговските
потоци по веригите за доставка.
Ползите от международното (взаимното) признаване
на акредитацията стават още по-видими в контекста на
глобалната здравна криза COVID-19:
- Акредитацията предоставя „акредитив“ (англ.: credit
- кредит, доверие, вяра, уважение, дълг, влияние),
който определя лабораторията като квалифицирана
и компетентна да предоставя услуги и признава
резултатите от нейните тестове (продукти), в областта/
областите, в които тя е акредитирана, включително
продуктовите и медицинските тестове, и откриването
на инфекциозни заболявания.
- Международното признаване на компетентността
на една акредитирана лаборатория, при условие, че органът по акредитация е орган подписал
споразумение за взаимно признаване, на
Международната лабораторна акредитация за сътрудничество (ILAC), улеснява трансграничното движение
на медицински стоки и намалява съществено времето
за допълнително оценяване на съответствието.
Освен лабораториите, съществуват още три големи групи ползватели, които се възползват
от акредитацията, при това, повече от самите
лаборатории: а) потребителите на лабораторни услуги,
b) частните и публичните органи, които се нуждаят от
точни и надеждни резултати, за да вземат правилните
решения, и c) широката общественост. Този ефект на
нарастване на ползата се умножава съществено по време на криза, когато необходимостта от бързи и надеждни резултати от тестовете става значително по-голяма
от обикновено.
Достъпът до стандарти, стандартни оперативни процедури, добри производствени практики, понякога се
ограничава от цената, която трябва да се плати. В случая на разрастващата се пандемия COVID-19, достъпът
до стандарти, процедури и практики трябва да бъде
облекчен, за да се осигури тяхното разширено приложение. Много организации по стандартизация (ISO,
CEN / CENELEC, ASTM, SNV, BSI, и др.) вече предоставят
безплатен достъп до тези важни инструменти в борбата
срещу COVID-19.
Органите за акредитация въвеждат допълнителни
договорености за непрекъсване (продължаване) на
дейността, при условията на глобална здравна криза,
които включват т.нар. отдалечена оценка на съответствието, като се използват информационни и комуникационни технологии за поддържане на процеса на
оценяване (одита).

6. Оценяването на съответствието.
Оценяването на съответствието, по-специално
тестването, предоставя научни и технически
доказателства, за това: а) дали един продукт отговаря или не отговаря на стандартите (или на други
изисквания); b) дали един продукт e безопасен за
хората, животните и околната среда; c) дали един
процес е организиран и се управлява, в съответствие
с приетите добри практики. Ефективният процес на
управление на риска е най-добрата защита срещу
грешки и неверни (фалшиви) резултати.
- Медицинските тестове за диагностични изследвания
на инфекциозни заболявания са от ключово значение
при идентифицирането на вируса и ограничаването на неговото разпространение. В този контекст,
СЗО насърчава държавите, които нямат капацитет
за тестване на SARS-CoV-2, да изпратят първите пет
положителни и първите десет отрицателни проби в
референтни лаборатории на СЗО за потвърдително
тестване. Надеждността на лабораторните резултати
е от съществено значение за правилната диагноза и
за получаването на положителни клинични резултати.
Прилагането на мерки за намаляване на риска от грешки
и неверни (фалшиви) резултати вече става съществена
част от бизнеса (например ISO 22367, ISO 1497).
- Контролът на качеството и изпитването на продуктите,
сертифицирането и проверката на медицинско
оборудване, както и доставките за лична защита, трябва
да бъдат осъществени в кратък период от време и при
най-висока надеждност, за да се гарантира съответствието им на съществените изисквания.
- Разработването на нови лекарства и ваксини и на
свързаните с тях научни изследвания стават твърде
важни в борбата с вируса, тъй като трябва да се получи
увереност, за това че: а) новоразработеното лекарство/
ваксина е ефективно, безопасно за употреба и няма
тежки странични ефекти; b) предотвратява се разпространяването и потреблението на фалшифицирани
фармацевтични продукти и дефектни тестови комплекти
за смъртоносния вирус.

5. Метрологията.
Метрологията предоставя надеждни измервания, които
са в основата на научните изследвания, техническото
развитие и производството. Метрологията също така
е необходима, за да се гарантира, че стоките, услугите
и процесите съответстват на изискванията за качество на продукта, опазване на околната среда, здраве и
безопасност, както и за удовлетворяване на нуждите

Акредитация, качество и компетентност
Качеството представлява съвкупност от точно
определени характеристики, отнесени към даден
продукт или услуга. Лабораторната дейност се
разглежда като вид услуга, лабораторните резултати
- като вид продукт. Качеството на предлаганите
от медицинската лаборатория услуги и продукти
се осигурява чрез планирани системни дейности,

и очакванията на потребителите. Метрологията е от
съществено значение, в контекста на кризата COVID-19,
тъй като точните химически и биологични измервания
играят съществена роля в тази криза. Метрологията
помага да се намали вероятността от произвеждане на
отрицателно-положителни и/или отрицателно-негативни резултати. В допълнение, проследимостта на резултатите от измерванията, заедно със заявените неопределености, създават предпоставка за съпоставимост и
широко приемане.

34

КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

07-08/2020

които се документират, наблюдават и контролират.
Осигуряването на качеството е съществена част от
управлението на качеството, която е насочена към
създаването на увереност, че изискванията за качество
ще бъдат изпълнени.
Компетентността (от лат. compete - достигам, постигам, добивам, съответствам) е множеството от видими
(доказуеми) характеристики и умения на човека, които
дават възможност за: а) успешно изпълнение на определена дейност; b) подобряване на нейната ефективност.
За пръв път, терминът “компетентност” се появява в
статия, като мотивация за изпълнение на определена
дейност (R. White, 1959). За целите на това изследване
се възприема едно от многото различни определения
(A. Maaleki, 2018): Компетентността е множество от
измерими характеристики - знания, способности, умения, опит и поведение на човека, което определя ефективно изпълнение на дейностите.
Компетентността може да се развива чрез обучение.
Компетентността е интегрална характеристика на човека, относно способността (дарбата) му да постигне успех
в определена дейност. Естествено, тази характеристика
може да бъде отнесена към всяка човешка дейност и организация – лечебно заведение, висше училище, лаборатория, администрация, фирма. Компетентността се носи
изключително от хората в организацията – уволнявам
хората, няма компетентност. Компетентността за оценяване на съответствието може да бъде придобита чрез
обучение, да бъде призната чрез акредитация и използвана ефективно при оценяване на съответствието.
Съществуват множество дефиниции за „акредитация“,
свързани конкретно с медицинските лаборатории.
• Акредитацията, според БДС EN ISO 15189
„Медицински лаборатории. Изисквания за качество
и компетентност“, това е процедура, чрез която
авторитетен орган дава официално признание за това,
че дадена организация е компетентна да изпълнява
определени (конкретни) задачи. Стандартът определя
изискванията за качество и компетентност, характерни
за медицинските лаборатории. Услугите, предоставяни
от медицинските лаборатории, са от съществено значение за грижите, полагани за пациента. Следователно, те
трябва да удовлетворяват потребностите както на пациентите, така и на медицинския персонал, отговорен за
тези грижи. В тази връзка, прилагането на стандарта ISO
15189 е основна гаранция за качество и за пациентите,
и за медицинския персонал, който отговаря за тях. Той
е предназначен за ползвателите на лабораторни услуги,
регулиращите органи и органите по акредитация при
потвърждаване или признаване на компетентността.
• Акредитацията, според IAF (International Accreditation
Forum), е независимата оценка на сертифициращите
органи спрямо признатите стандарти. Целта на тази
оценка е да се гарантира тяхната безпристрастност и
компетентност за извършване на специфични дейности,
които включват тестове, калибриране, инспекции и
сертификации. IAF работи в областта на: системите за
управление, продуктите, услугите, персонала и други

програми за оценяване на съответствието. Лабораторната акредитация се управлява на глобално ниво от ILAC
(International Laboratory Accreditation Cooperation). ILAC
е международна организация на органите по акредитация, които работят в съответствие с ISO/IEC 17011 и
участват в акредитацията на органите за оценяване на
съответствието, на калибровъчните и изпитвателните
лаборатории (ISO/IEC 17025), медицинските лаборатории (ISO 15189) и органите за инспекция (ISO/IEC 17 020).
• Акредитацията, според чл. 2 на Наредба № 18 на
Министерство на здравеопазването (МЗ), от 20.06.2005
год., за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения е процес, насочен към
осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка
на базовите възможности за обучение на студенти и
специализанти, за постигане на по-добри резултати и
информиране на медицинските професионалисти и
гражданите.
• Акредитацията, според Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на съвета, от 09.07.2008
год., за определяне на изискванията за акредитация
и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти, означава атестация от национален
орган по акредитация за това, че съответният орган за
оценяване на съответствието отговаря на изискванията,
определени в хармонизирани стандарти, и където е
приложимо, на всякакви допълнителни изисквания,
включително на определените в приложими секторни
схеми, да изпълнява специфична дейност по оценяване
на съответствието.
Акредитацията на медицинската лаборатория е вид
оценка на нейното управление, насочено към качество
и компетентност. Акредитацията осигурява по-високо
равнище на увереност за тези, които използват лабораторията - пациентите, лекарите, отделенията, надзорните и контролните органи - увереност, че резултатите от
тестовете (продукта) са надеждни и точни, защото акредитацията включва оценяване на компетентността.
Отговарят ли съвременните изисквания за осигуряване
на качеството в медицинските лаборатории в България
на изисканията поставени от пандемията COVID-19?
Съществуват няколко важни обстоятелства, [4÷7], които
се отнасят пряко до степента на развитие на процесите
по oсигуряване на качеството в медицинските (клиничните, медико-диагностичните) лаборатории на
територията на страната, които налагат да се даде отрицателен отговор на този твърде важен въпрос:
Първо: България е изправена (все още!) пред задачата
да хармонизира изискванията си за управление на
качеството и всички произтичащи от това процеси
в една медицинска лаборатория с международните
(европейските) изисквания и стандарти, [7].
Второ: Необходимостта да се направи сериозна крачка
по посока на развитие на акредитационния процес в
страната, защото засега България остава единствената
страна в ЕС, която има само няколко акредитирани
медицински лаборатории, съгласно международния
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стандарт ISO 15189, [7].
Трето: Да се осъзнае ясно разликата между
акредитацията по смисъла на международните (ISO)
стандарти и акредитацията по смисъла на изискванията
на Министерство на здравеопазването, [7]. Нещо повече,
от 01.01.2019 година, акредитацията и по международните стандарти, и по Закона за лечебните заведения
(ЗЛЗ) вече не е задължителна. Тя остава задължителна
само за т.нар. университетски лаборатории.
Четвърто: Да се осъзнае, че е недопустимо да се роят
медицински лаборатории без да се търси оценка на
тяхното управление, от гледна точка на качество и компетентност. Крайно необходима е увереността в компетентността на медицинските лаборатории, която се
проявява при организирането на технологичния процес,
както и увереността в това, че техният продукт – резултатите от изследванията, са навременни, възпроизводими, точни, надеждни, проследими и икономични.
Какво означава акредитация на лечебно заведение, в
частност медицинска лаборатория, според действащата нормативна база в България?
Aкредитацията е процес, насочен към осигуряване на
качеството на здравните услуги, оценяване на базовите
възможности за обучение на студенти и специализанти,
за постигане на по-добри резултати и информиране на
медицинските професионалисти и гражданите.
Правните основания за тази акредитация са: първо,
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), глава 8, чл. 86÷89;
второ, Наредба № 18 на Минстерството на здравеопазването (МЗ), от 20.06.2005 год., за критериите, показателите
и методиката за акредитация на лечебните заведения.
Тази акредитация се осъществява от Акредитационен
съвет, който е специализиран орган към министъра
на здравеопазването. Организацията на дейността и
функциите на Акредитационния съвет са определени с
наредбата по чл. 87, ал. 1 от ЗЛЗ. Oценяването на всяко
лечебно заведение, включително медицинска лаборатория, се извършва съгласно методиката по чл. 87, ал. 3 от
ЗЛЗ. Положителните акредитационни оценки се определят за срок от една до пет години.
Лечебните заведения за болнична помощ подлежат на
доброволна акредитация за: а) цялостната медицинска
дейност на лечебното заведение и възможностите за
обучение на студенти и специализанти; б) цялостната
медицинска дейност на лечебното заведение в) отделните медицински дейности г) възможностите за обучение
на студенти и специализанти.
Цялата глава 8 от ЗЛЗ, обаче, е отменена, с измененията
на ЗЛЗ от 01.01.2019 год., което прави тази акредитация незадължителна. Тя остава необходима само за
лечебните заведения или техни клиники, или отделения, които кандидатстват за статут на университетски
лечебни заведения. С постановление на Министерски
съвет е приета Наредба за критериите за определяне
на университетски болници. За университетски се определят само структури, които реално са обвързани с
университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна
дейност, в по-голяма степен от останалите лечебни заве-
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дения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на студенти и специализанти.
Какво означава акредитация на лаборатория, в частност на медицинска лаборатория?
Акредитацията представлява публично признаване
на компетентност за изпълнението на конкретни
дейности и се извършва от специализирания държавен
орган Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация” (ИА „БСА“). За получаването на тази
акредитация е необходимо наличието и доказването
на компетентност, което е труден процес. За да получи
акредитация, медицинската лаборатория трябва
да притежава: доказано компетентен персонал,
включително средствата за поддържане на неговата
компетентност, подходящо оборудване и поддържане
на неговата годност и готовност за работа; методи/
процедури; и изградена система за управление. В
процеса на акредитация, лабораторията трябва да
докаже своята компетентност, но преди това, тя трябва
да я притежава. Всичко това изисква предварителни
инвестиции (които съвсем не са малки) за получаването
на тази акредитация.
Кандидатстването за акредитация пред ИА „БСА“ се
извършва съгласно регламента BAS QR 2 „Процедура
за акредитация“. Процедурата е доста тежка, тромава и
изисква много време – от порядъка на 12 до 18 месеца,
при най-добре стекли се обстоятелства. След успешно
приключване на процедурата се издава сертификат за
акредитация със срок на валидност 4 години. През този
период се извършват планирани проверки/одити, които
имат за цел да докажат непрекъснатото поддържане на
обявената компетентност.
Несъответствието.
В Закона за националната акредитация за оценяване
на съответствието (ЗНАОС), в който се урежда
устройството и дейността на ИА „БСА“, в глава първа,
чл. 1, ал. 4 е казано еднозначно: „Този закон не се
прилага за акредитацията на лечебните заведения,
осъществявана по реда на Закона за лечебните
заведения“. Акредитацията в двата закона има различен
обхват. Така, медицинските лаборатории, които по ЗЛС
са „лечебно заведение“, след като се акредитират от МЗ,
приемат с основание, че нямат други задължения към
управлението на качеството. Няма законова норма, [7],
която да ги задължи да се акредитират по международните (ISO) стандарти, дори по стандарта за медицински
лаборатории БДС ISO EN 15189. България е единствената
държава в Европейският съюз, която има само няколко
акредитирани лаборатории по този стандарт. Несъответствието (по-скоро, Парадокс № 1!) се състои в това,
че ако си лечебно заведение (медицинска лаборатория)
по ЗЛС, то си длъжен „доброволно“ да се акредитираш,
докато по ЗНАОС – не си задължен!
И още едно несответствие (Парадокс № 2), [7]: според
чл.19а от Закона за здравето (ЗЗ), всички лаборатории
към Районните здравни инспекции (РЗИ) се задължават
да се акредитират по БДС ISO EN/IEC 17025 и/или БДС ISO
EN/IEC 17020. Забележете, там се прави анализ на храни
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и води. В същото време, няма законова норма, която да
задължи медицинските лаборатории да се акредитират
било по БДС ISO EN/IEC 17025, било по БДС ISO EN 15189,
в зависимост от мястото им в системата на здравеопазването. Не храни и води, а проби, взети от пациенти, се
анализират предимно в нeакредитирани медицински
лаборатории. За каква увереност в компетентността на
тези медицински лаборатории, за каква увереност в техния продукт – резултатите от изследванията, можем да
говорим при тези обстоятелства!?
За „новите“ медицински стандарти
Правната рамка на медицинските стандарти се
очертава основно от задълженията на държавата,
произтичащи чл. 80 от ЗЗ, в който се определя
значението им за здравната система. Адресатите и реда
за утвърждаване на стандартите се установява от чл. 6,
ал. 1 от ЗЛЗ, а чл. 6а от същия закон посочва тяхната
структура и съдържание. Предвидена е също така
административна наказателна отговорност на лечебните заведения за нарушения на медицинските стандарти
[8].
С въвеждането на медицинските стандарти,
българската държава се стреми да подсигури на своите
граждани „стандартно“ качество на профилактичната,
диагностичната, лечебната и другите медицински
дейности. По своята същност, медицинските стандарти съставляват задължителни предписания,
част от нормативни актове, с които се управлява
здравеопазването в България, насочени към своя
адресат – здравните заведения и специалистите по
здравни грижи. Те би трябвало да формират, чрез консенсус, насоките за осигуряване на компетентност при
осъществяване на медицински дейности и качество на
произведените продукти, задължителни за неговите
членове, които са под надзора на съдилищата, относно
тяхната справедливост и пропорционалност. Ако при
акредитацията ударението пада върху признаването на
компетентности, то медицинските стандарти са свързани с квалификацията и компетентността, която от своя
страна трябва да осигури качеството на произведените
услуги и продукти.
Според изричния текст на изготвяните нормативни актове, медицинските стандарти се приемат с консенсус.
Съгласието би следвало да се постигне между оторизирани административни органи на държавата, научната общност, медицинските специалисти, членовете
на съответните гилдии, които ги прилагат на практика
и гражданите (чрез пациентските организации), като
потребители, които имат интерес от получаването на
качествена здравна услуга.
В международен план, за България, като страна-член
на ЕС, основно значение има Директива 2005/36/EО
на Европейския парламент и на Съвета, от 07.09.2005
год., относно признаването на професионалните
квалификации. Там са посочени множеството
специалности, които са установени на европейско ниво
и съставянето на стандарти по тях, което по същество
се явява задължение на държавата, произтичащо от
правото на ЕС. През 2010 година, словосъчетанието

„медицински стандарт” е усвоено в чл. 6 от ЗЛЗ, като
законодателната уредба е доразвита със създаването
на посочения чл. 6а ЗЛЗ (2018), [8].
За съжаление, въпреки добрите намерения и
вложените усилия, законодателят, в лицето на МЗ,
не спазва предвидената законодателна процедура
по утвърждаване на медицинските стандарти. В резултат, всяка Наредба за утвърждаването им, която е
оспорена, е отменена от Върховния административен
съд (ВАС). Въпреки това, предвид крайния срок 31.03.2019 год., за приемането на нужните подзаконови
нормативни актове, създадените медицински стандарти запазват своето действие до тяхното изменение или
отмяна, доколкото те не противоречат на закона. Както
можеше да се очаква, към началото на здравната криза
COVID-19, и този срок не се спази и работата по разработването на медицинските стандарти е почти в своето
начало.
Медицинските стандарти, заедно с правилата за добри
медицински практики и етичните кодекси, имат за
предмет, регулирането на обществените отношения,
свързани с качеството на предоставяната медицинска
услуга или продукт. Именно чрез тях се преследва
намаляването на заболеваемостта и смъртността от
COVID-19, в България. Посредством тези стандарти, държавата може да осигури на своите граждани
дължимото - ясно определено равнище на качеството
и защита на правата на пациентите, чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ:
„Медицинските стандарти определят минималните
задължителни изисквания към структурите за
осъществяване на дейностите по определени
медицински специалности или изпълнение на отделни
медицински дейности за осигуряване на качествена
профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и
здравни грижи за пациента”.
Медицинските стандарти се определят като „алгоритъм
за съответните медицински дейности, при упражняване
на медицинската професия“. Пред законодателя все
още стои нерешена една изключително сложна задача.
Дори, след като, тези стандарти бъдат утвърдени, остава необходимостта да се създадат измерители (критерии) на качеството в здравеопазването, чрез които да
се оценяват резултатите от тяхното прилагане. Заложените критерии, във вече създадените стандарти, нямат
нормативен характер и остават твърде повърхностни,
непълни и крайно недостатъчни. Това е нужно, за да се
постигне желаното равнище на медицинска грижа, която да е безопасна, ефективна, своевременна, ефикасна,
справедлива и обърната към хората, [8].
Парадоксалното е, [7], че единствено в медицинския стандарт по клинична лаборатория, Наредба
№ 1/31.01.2014 на министъра на здравеопазването,
която все още е „необновена“ се препоръчва (пожелателно) „в структурата по клиничната лаборатория да
има изградена информационна система, отговаряща на
изискванията на БДС/EN/ISO 15189”. В цялата наредба,
обаче, няма и дума за изискванията по отношение на
качество и компетентност от двата действащи стандарта БДС EN ISO 15189 и БДС EN ISO/IEC 17025.

КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Вместо заключение
Два от основните инструменти за преодоляване на
световната здравна и икономическа криза COVID-19 –
акредитацията и стандартите, са все още в процес на
изграждане („under construction“) – изграждане, което
не само трае твърде дълго, но в условията на разрастваща се пандемия, само по себе си, вече представлява
реална заплаха за здравната система на страната.
Чуваме непрекъснато, че в здравеопазването всичко
е наред, всичко е качествено, работи се по „световни
стандарти“, работи се по „златен стандарт“, и т.н. Дали
всичко това, трябва да ни успокоява в ролята на потребители на медицински услуги. Не трябва ли да се
замислим върху това, дали медицинските лаборатории
имат призната (международно) компетентност, дали
получените резултати отговарят на изискванията за
качество на продуктите, кой признава съществуващата
компетентност на една медицинска лабораторията и
т.н, и т.н. Можем да продължим със задаването на въпроси, но това само засилва чувството за безсилие и
безнадеждност. Трябва, обаче, да признаем, че в това
отношение, пред законодателя стоят изключително
сложни задачи, чието решаване в условията на световната криза COVID-19 може да се окаже не само закъсняло, но и невъзможно. Това обстоятелство може да се
превърне в пречка за осъществяване на необходимото
международно сътрудничество, което е от съществено
значение: първо, за ограничаване на все още нарастващото разпространение на болестта в международен
план; второ, за възстановяване на обществения живот
и икономическите дейности.
На този фон, наблюдаваме пълно неразбиране и дори
отричане на интегрираните системи по качеството
и на международните стандарти. Качество, компетентност, акредитация, сертификация, оценяване на
съответствието, всичко това не само не се познава, но
се смесва, като се демонстрира нежелание за каквито
и да е промени. Ние тук си имаме ред, всяко чудо за
три дни, за какво ни е всичко това, още бюрокрация и
хартия, и излишни разходи - това все още може да се
чуе в общественото пространство. Продължава роенето
на медицински лаборатории за тестване, във връзка с
„голямата почивка“ в Гърция, без да се търси оценка за
тяхното управление, от гледна точка на качество и компетентност. В заповедта на министъра на здравеопазването медицинските лаборатории са вече 37 на брой,
и то само за RT-PCR тестването на SARS-CoV-2. Даваме
си сметка, че дори да има призната компетентност по
международните стандарти, всяка лаборатория трябва
да мине през процедурите за признаване на компетентност, за оценяване на съответствието по отношение на
промените, наложени от световната криза COVID-19.
В този момент, всички органи за акредитация се оказват
в ситуация, в която трябва да осигурят традиционната си
дейност, но при силно ограничаване на времето за оценяване на съответствието и на дейността си „на място“.
Така например, обявено е, че дистанционните процедури за акредитация от UKAS (Великобритания) продължават от 17 март до 1 октомври 2020 година. UKAS продъл-
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жава да приема заявления за разширяване на обхвата и
нови акредитации във всички области, въпреки че разбираемо се дава приоритет на поддържането или подновяването на съществуващите акредитации, както и на
приложения, пряко свързани с борбата срещу COVID-19,
като тестването за коронавируса SARS-CoV-2. В резултат
на тази навременна реакция, към 14.07.2020 год., UKAS
съобщава за пет нови акредитации на лаборатории,
провеждащи диагностични тестове за COVID-19. Защо
у нас този въпрос не стои, след като повече от 37 медицински лаборатории провеждат този вид тестване? Читателят, надяваме се разбира защо поставянето на този
въпрос у нас няма смисъл, няма реални основания.
Съдържанието на тази публикация представлява единствено мнението на своите автори, което те са защитавали многократно досега [4, 5, 6]. Редакцията не e длъжна
да застане зад мнението на авторите.
Трябва ли на това място да възкликнем: „Компетентността, стандартите, акредитацията, глупако!
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Проект: „Внедряване в експлоатация на
логистично оборудване Jungheinrich за
новопостроено германско производствено
предприятие в град Враца“
В град Враца беше построена производствена
база собственост на германско дружество –
високотехнологичен завод за кабели за пренос на данни
и електронни компоненти за всички автомобилни марки
в света. Инвестицията само в сградата е на стойност 22
млн. лв. и строителството е започнато 2019 г. като целта
е да се създадат много нови работни места за областта, а
заводът да бъде оборудван с високотехнологични машини
за производство.
Германското дружество е международен доставчик
на автомобилната индустрия. Водещ производител
на решения за комуникационни данни и снабдява
производители на автомобилните марки: Volkswagen,
Audi, Skoda, BMW и Jaguar Land Rover и други. Продуктите
му са интегрирани в повече от 200 модела автомобили.
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Произедените в България продукти ще бъдат
предназначени за Европа и Северна Америка.
„Готи Петрунов“ ООД официалният представител за
България, Албания и Косово на марката Jungheinrich,
съвместно с Jungheinrich Чехия изпълниха проект
„Внедряване в експлоатация на логистично оборудване
Jungheinrich за германско производствено предприятие
в град Враца“. На място в завода специалистите от „Готи
Петрунов“ ООД пуснаха в експлоатация машините марка
Jungheinrich и беше изграденa система за индуктивно
водене. По конкретно моделите и типа машини
Jungheinrich, които бяха даставени за нуждите на клиента
са:
- тристранни високостелажни комисиониращи електровисокоповдигачи, с повдигаща се кабина на водача
и възможност за ръчно комисиониране на отделни
артикули и опаковки, както и обработка на цели палета;

- електро-високоповдигачи с прибираща се работна
платформа за водача и възможност за ръчно управление;
- челни електро-високоповдигачи;
- електро-нископовдигачи с платформа за водача;
- товарни електро-влекачи.
Максималното повишаване на ефективността на
товарооборота в складовата база беше постигнато
чрез внедряването на система за индуктивно водене
на високостелажните комисиониращи електровисокоповдигачи. Тази система за индуктивно водене e
внедрена и изработена от екипа на „Готи Петрунов“ ООД.
Екипите по внедряването са с висока професионална
квалификация и дългогодишен опит при внедряването на
този тип системи.
При индуктивното водене повдигачът следва
направляващ проводник, които е вграден в пода. Честотен
генератор захранва проводника с променлив ток с
висока честота (ниско напрежение), който произвежда
концентрично електромагнитно поле. Антените,
монтирани на подемника, разпознават това поле и по този
начин
се отчита всяко отклонение от правилния маршрут.
Процесът на управление в работните коридори е
автоматизиран и подемника е в състояние да работи
бързо и точно в изключително тесни коридори. Това
позволява на същата складова площ да бъдат изградени
повече стелажи.
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД,
представител на Jungheinrich за България, Албания и
Косово
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