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4 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Международният технически 
панаир с 20% ръст

 Общо с 20% повече са изложбените площи, ангажирани до 
момента за предстоящия Международен технически панаир 
в Пловдив. Той ще се проведе от 25 до 30 септември, но вече 
ясно личи, че ще бъде доминиран от мащабното присъствие 
на български фирми. Именно те най-значително разширяват 
експозициите си и увеличават броя си в сравнение с данните от 
месец август миналата година. 
Ръстът показва, че българският бизнес влиза уверено в след-
кризисния период и ще демонстрира много нови изделия на 
деловия форум за инвестиционни стоки и технологии, който 
е сред най-авторитетните в Югоизточна Европа. Очаква се в 
Международен панаир Пловдив да се съберат компании от 40 
държави, работещи в областта на  електрониката и електротех-
никата, енергетиката и екологията, информационните техноло-
гии, роботиката и автоматизацията, машиностроенето, строи-
телството, химическата и минната промишленост, транспорта и 
автосервизното оборудване, автомобилната индустрия.  
Най-голям скок в своето развитие прави специализираната 
изложба „Стройтех“. Към момента участниците са с 19% повече, 
а изложбените площи нарастват с 64%. Подемът се дължи на 
бързото съживяване на отрасъла и на новите инициативи в 
рамките на изложбата. Това са секцията „Галерия Имоти“, която 
ще  презентира жилищни, търговски, индустриални, туристи-
чески обекти и инвестиционни проекти, и специализираната 
експозиция за тежка техника за изграждане на инфраструктур-
ни съоръжения. Те привлякоха много фирми от двата сектора, 
като и от други бизнес сегменти, гравитиращи около тях.

С най-голям брой участници отново ще бъде „Машиностроене“, 
лидерът сред 11-те специализирани изложби в рамките на 
Есенния панаир в Пловдив. Секция за агротехника и оборудва-
не за селското стопанство разшири нейния браншови обхват. 
Най-атрактивната изложба - „Автосвят Пловдив“, ще предложи 
по-богата гама  камиони, автобуси и специализирани превозни 
средства.
По-голям ще е асортиментът в изложбите „Елтех“ и „Енеко“. Това 
личи от факта, че и при тях има разширение на експозициите – 
съответно с 29% и 24%, в сравнение с август миналата година. 
Участниците в „Елтех“ показват най-доброто от света на елек-
трониката и електротехниката, а в „Енеко“ - новости в енергети-
ката и екологията, предимно модерни решения за намаляване 
на енергийните разходи и на вредните въздействия върху 
околната среда. 
Истински бум отбелязва изложбата „Инфотех“, която ще бъде 
разположена в цяла палата и ще зарадва почитателите на елек-
тронните спортове с международен гейминг турнир.
Предварителните данни за участниците в 73-ото издание на 
Международния технически панаир показват, че бизнесът с 
бързи темпове наваксва изоставането заради кризата, като 
залага на иновациите. Най-голямата технологична среща на 
Балканите отново ще демонстрира тенденциите в над сто 
бранша на икономиката, като акцентира на най-авангардните 
направления в Индустрия 4.0. 
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6 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Болид от „Формула 1“ и мотокар 
рекордьор на Есенния панаир
 Мотокар рекордьор и болид от „Формула 1“ са сред най-атрак-
тивните експонати на  Международния технически панаир в 
Пловдив.  Той ще представи авангардни решения за индустрия-
та и дома от 25 до 30 септември. 
За първи път ще бъде изложен най-големият мотокар, произ-
веждан в България. Машината е рекордьор, защото може да се 
справи с товар от 33 тона.  Използва се в пристанища, каменни 
кариери и леярни, обясняват изобретателите от „17 Н“.
Истински състезателен болид  ще украсява щанда на  „Тексимп“. 
Фирмата доставя  металообработващи машини с цифрово 
програмно управление от световни марки. Сред тях е и Haas 
Automation, която има собствен отбор, участващ в надпревари-
те във „Формула 1“. Негов супермощен автомобил  ще пристиг-
не в Пловдив след триумфа си по пистите в цял свят. 
По улиците на града ще дефилира електрически автобус, про-
изведен в Чехия. Той също е един от топекспонатите на Есенния 
панаир. 
Световна новост е хуманоидният робот  Sanbot, предназначен 
за търговски центрове, магазини, ресторанти, хотели, болници, 
домове за възрастни,  училища. Може да работи като магази-
нер, сервитьор, помощник в преподаване, охрана, домашен 
мениджър и личен асистент, казват изложителите от  „Статсофт 
България“.
Премиера за българския пазар ще има софтуерът за интерак-
тивни карти на  Here, САЩ. Вместо статичната визуализация, в 
тези приложения за смартфони се използва облачно активира-
не, за да се покаже движението „на живо“ в реално време, обяс-

няват от „Хиър Юръп Б.В. - клон България“.
От света на цифровите технологии е и дигиталният интерфейс 
SDM 30, който служи за контрол и защита, измервания  и визу-
ализация в реално време на параметрите на електромотори. 
Следи едновременно 16 устройства и изписва данните на дис-
плей, твърдят от  „Елпром Троян“.
Изложбата „Стройтех“ също ще изненада с много премиери, 
сред които световна иновация за производство и поставяне на 
термоизолация. Мобилна машина прави на самия строителен 
обект  екстериорни и интериорни 3D панели, а така се пести 
време, повишава се ефективността и се преодолява сезонният 
характер на този вид бизнес. Разработката е на  „Мейк Бълга-
рия“.
Интересни за специалистите ще са дренажните системи,  хидро-
изолации и покривни мембрани, представени от „Лексон“. Голя-
мо е разнообразието на дървени къщи от трупи,  миниатюрни 
къщи  и сауни за градината на „Арктик хаус Финландия“. Ще 
бъдат експонирани още много  машини, продукти и системи за 
изграждане, изолация и декорация на различни видове сгради.
Това са само част от иновациите, които може да се видят от 25 
до 30 септември в Международен панаир Пловдив. Компании 
от близо 40 държави ще демонстрират модерни изделия от 
електрониката и електротехниката, енергетиката и екологията, 
водния сектор, информационните технологии, роботиката и 
автоматизацията, машиностроенето, строителството, химиче-
ската и минната промишленост, транспорта и автосервизното 
оборудване, автомобилостроенето. Очакват се 45 000 посетите-
ли от България и чужбина. 



Национален бизнес 
форум за промените в  
индустрията на ЕСЕН 2017
Революционните промени в икономиката ще бъдат обсъдени на на-
ционален бизнес форум в рамките на съпътстващата програма на Меж-
дународния технически панаир. Събитието, организирано от вестник 
„Капитал“ и община Пловдив, ще се проведе на 28 и 29 септември 2017 
г. в палата 7. 
Форумът „Индустрия 4.0“ се фокусира върху въпроса „Как да влезем в 
скоростната лента към следващата индустриална революция?“. Високо-
поставени  представители на държавната администрация и на интер-
национални компании ще бъдат лектори. Сред тях са вицепремиерът 
Томислав Дончев, ръководителят на Представителството на Европей-
ската комисия в България Огнян Златев, посланикът на ЕК за  дигитални 
умения и дигитално предприемачество Анна-Мари Виламовска, както 
и мениджъри от Eвропейската инвестиционна банка,  Google, Microsoft,  
Northeastern University, Бостън,  Soltec,  Brigthtlands Innovation Factory, 
Colliers International и други.
По време на дебатите ще бъдат представени промените, налагани от  
изкуствения интелект в производството и в живота, възможностите да 
се създават „по-умни“ продукти и услуги, трансформациите в резултат 
на новите технологии, а също - иноватори, които вече оформят бъдеще-
то. Конференцията ще разгледа къде е България в този процес, какво 
правят българските компании и отделните индустрии, за да станат част 
от новата вълна, какво ще означава това за работната сила, за растежа и 
развитието на региона. 
Ще бъдат дискутирани  следните теми: „Къде се намира България на 
европейската индустриална карта“, „Ролята на държавата за насърчава-
нето на иновациите и растежа“, „Топ 5 бизнес прогнози за бъдещето на 
индустрията“, „Образованието и уменията на новaта ера: от новите начи-
ни за обучение до новите начини на работа“, „Дигиталната революция и 
новите бизнес модели“, „Автоматизация на производството / дигитална 
фабрика“, „Аутсорсинг стратегии за модерната индустрия“, „Защита на 
данните и електронна сигурност“.
Годишният бизнес форум „Индустрия 4.0“ се провежда за първи път в 
рамките на Международния технически панаир. Целта е да съчетаем 
дългогодишните традиции на изложението с бъдещето на индустрията, 
обясниха от вестник „Капитал“. Проявата се вписва в традициите на 
Международен панаир Пловдив да презентира модерни тенденции и 
модели за бизнес. 
Програмата на събитието и имената на лекторите може да видите в 
Интернет на адрес:  http://events.economedia.bg/event/37
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8 ИНФОРМАЦИЯ

Нашата основна дейност е конструиране, проектиране и 
производство на машини и линии по задание на клиента
КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е основана през 
1997 от инж. Запрян Митев като частна 
семейна фирма. Инж. Митев е един от 
директорите в КАМ Пловдив, предприятие 
с персонал от 4000 служителя, специали-
зирано в разработката на нестандартни 
машини за целия източен блок преди 1989. 
В това предприятие инж. Митев натрупва 
опитът като конструктор. Основната дей-
ност на КМС е конструиране, проектиране 
и производство на нестандартни машини и 
линии по задание на клиента:
•  Монтажни машини и напълно автоматизи-

рани производствени линии
•  Технологични и опаковащи машини

•  Манипулатори и системи за транспорт
•  Автоматични технологии за винтозави-

ване
•  Проектиране и производство на специал-

ни хващачи за роботи
•  Сервозадвижвани въртящи делителни 

маси
Допълнително, друго направление са сис-
теми за автоматично захранване ориенти-
ране на детайли:
•  вибробункери
•  центробежни и ротационни ориентатори
•  стъпкови ориентатори
•  варелни ориетатори
•  транспортни ленти и елеватори

•  транспортьори на въздушна възглавница
•  решения за автоматично разплитане на 

пружини
•  други решения за захранване на детайли 

според конкретните нужди
Понастоящем фирмата продължава да е се-
мейна и се управлява от инж. Вълко Митев, 
като е добре позната на българския пазар. 
Работи се по интересни проекти в сферата 
на проектирането на нестандартни машини, 
както и системи за автоматично захранване 
на детайли. Освен българския пазар, фир-
мата работи активно по различни проекти 
с клиенти от Германия, Австрия, Холандия, 
Словакия, Полша, Турция и Русия.

За контакти и запитвания:

КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
4108 Марково, ул. Лозница №1

Лице за контакт: Пенко Митев

Телефон: 0897 980 312

E-mail: office@kms-trade.com

Страница на КМС: http://kms-e.de

Търговска част: http://kms-trade.com

Центробежни 
ориентатори

Вибробункери и 
виброшини

Стъпкови 
ориентатори

Ротационни 
ориентатори

Транспортни ленти и 
елеватори

 Нашите системи за захранване предлагат пълен набор от стандартни 
и индивидуални решения за захранване на Вашите детайли
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Хидравлични цилиндри на 
Bosch Rexroth ще защитават град 
Хошимин от наводнения
Bosch Rexroth ще достави 94 хидравлични цилиндъра и 
различни хидравлични компоненти за проекта за защита 
от наводнения на град Хошимин (Сайгон) във Виетнам. 
„Проектът в Хошимин включва изграждането на бариери 
срещу висока вълна и ще бъде подобен на холандския 
проект Hartelkering и на немския на река Емс. Изпълнител 
на мащабната задача ще бъде виетнамската компания 
Trung Nam. С проекта ще бъде осигурена по-добра защита 
срещу наводнения на 6.5-милионния град”, съобщиха от 
Бюро за Развитие Техника (БР Техника), основен търговски 
партньор и официален сервизен център за България на 
Bosch Rexroth.
През юни 2017 г. Bosch Rexroth получи съгласуваните чер-
тежи за производството на 94 хидравлични цилиндъра и 
съответните хидравлични компоненти за 36 хидравлични 
агрегата, които ще бъдат използвани в осемте проекта на 
общия план за защита от висока вълна на град Хошимин. 
Когато бъде завършена, тази мрежа от защитни бариери 
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срещу наводнение на най-големия град във Виетнам ще 
защити неговото многомилионно население от навод-
нения на площ от 570 квадратни километра. Поръчката 
на хидравлични цилиндри към Bosch Rexroth от страна 
на изпълнителя Trung Nam включва широк диапазон от 
типоразмери с кратък срок на доставка – от ноември 2017 
г. до март/април 2018 г.
Причините да бъде избрана компанията Bosch Rexroth 
са комплексни. Сред тях са производството на високока-
чествени продукти с кратки срокове на доставка, дълго-
годишният опит в управлението на международни екипи 
в трансгранични проекти, както  и  съществуващият  клон  
на  компанията  в  град  Хошимин,  който  ще  осигури 
поддръжка на местно ниво. Хидравличните цилиндри ще 
бъдат използвани за задвижване на различни по размер 
шлюзови механизми. Размерите на цилиндрите варират 
от диаметър 80 mm и ход 350 mm до диаметър 600 mm 
и ход 18.7 m (80/45/350 до 600/280/18700), а теглото им 
достига 25 000 kg. „Първоначално компанията TrungNam 
е изисквала различни хидравлични цилиндри, всеки от 
които да отговаря на спецификите на отделните шлюзови 
затвори. След съвместно обсъждане на проекта, Bosch 
Rexroth предлага малки корекции, които позволяват да 
се намали общият брой на необходимите типоразмери. 
Например за вертикалните прегради типовете са намале-
ни от 8 на 4, което прави проекта по-ефективен и води до 
значително намаляване на производствените разходи за 
клиента“, коментираха от БР Техника.
Най-големите 24 хидравлични цилиндъра ще бъдат про-
изведени в Бокстел, Холандия, а останалите – в завода в 
Лор на Майн в Германия. Хидравличните цилиндри ще 
са с интегрирана система CIMSmart (Cylinder Integrated 
Measuring System) за точно измерване и визуализация на 
положението на буталния прът. Всеки от цилиндрите с ход 
18.7 m, които ще задвижват главните шлюзове, има по 3 
CIMSmart сензора като предпазна мярка срещу евентуал-
на повреда, на който и да е от тях.

Буталните прътове са с нанесено антикорозионно покри-
тие Enduroq 2200, което е собствена разработка на Bosch 
Rexroth и Fraunhofer institute. За полагането на този тип 
покритие се използва лазерна технология, която пре-
доставя по-голяма гъвкавост при избор на материали и 
по-бързо производство спрямо традиционния процес 
на електродъгово заваряване.. Това покритие осигурява 
надеждна защита в продължение на най-малко 60 000 
часа, съгласно стандарта DNV C-1 ISO 4536, което ще 
осигури експлоатационен живот на цилиндрите от 25 до 
30 години.
Разработени са и два различни модела шлюзови прегра-
ди: вертикални бариери и въртящи се бариери. „Bosch 
Rexroth има натрупан опит с различни типове бариери от 
предишни проекти, така че е наясно с предизвикателства-
та и спецификата на всеки от тях. Например  в Ротердам, 
Холандия, за вертикалните бариери са избрани цилиндри 
на Bosch  Rexroth.
Тези бариери се използват веднъж на няколко години за 
предотвратяване на наводнения, но се тестват задължи-
телно всяка година. Въртяща се бариера, задвижвана от 
хидравлични цилиндри на Bosch Rexroth, е използвана 
в шлюза на река Емс, който служи за защита на брега от 
силни бури, както и за пускане на вода на най-големите 
круизни кораби, които се строят в корабостроителницата 
на Meyer Werft“, поясниха от БР Техника. Нивото на водата 
обикновено е твърде ниско, затова е необходим шлюз, 
който да го повиши и корабите безпрепятствено да изми-
нат 32 километра по река Емс до открито море.
 „Новият голям проект във Виетнам изисква точна коор-
динация между различни екипи: немски и холандски, 
технически проектен мениджър в Сингапур, още един 
проектен мениджър в Холандия, както и помощ от екипа 
на местния клон на Bosch Rexroth, която дава възможност 
контактът да се извършва на един език – виетнамски“, 
заявиха в заключение от БР Техника.
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ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО / ИЗПИТВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
за         маркировка на:
     Строителни продукти
     Машини
     Съоръжения за ниско напрежение
     Електромагнитна съвместимост
     Излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито
      
АКРЕДИТИРАНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
     ISO 9001
     ISO 14001
     BS OHSAS 18001
     ISO 50001

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
     Обследване и сертифициране на сгради
     Обследване на промишлени системи
         
ИНСПЕКЦИИ
     Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
     Контрол на фактори на работна среда и детски площадки
      
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
     Професионални обучения 
     Правоспособности и инструктажи
     Специализирани семинари
      

15
ГОДИНИ

ЦИЕС в полза на икономическите оператори

ЦИЕС ЕООД
гр.Стара Загора 6006, ул.”Индустриална” 2
тел.: 042 620 368, факс: 042 602 377 
e-mail: ctec@ctec-sz.com, www.ctec-sz.com



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

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

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

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

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

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

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

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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Eфективната 
електроерозийна нишка

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

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

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

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

 
 
 
 

ИЗБЕРЕТЕ  
СВОЯТА НИШКА 

 
 
 
 
 

ОТНОСНО ПРЕЦИЗНОСТТА 
 
 

Прецизността на детайла е резултат от: 
 

МАШИНАТА 

ДЕТАЙЛА 

ТЕХНОЛОГИЯТА 

НИШКАТА 

ТЕМПЕРАТУРАТА 
 
 

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

 
РЕШЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МАШИНИ 

 

 
ВАШИТЕ НУЖДИ               НИШКА                 CUT2000 

 

 
CUT200 

 

 
CUT20   or 

certified 
processes 
which are  

still  in 
operatio

n 

 
  

 
СТР. 

           
МНОГО 
ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO XCC®
          

14 

THERMO TEX®
          

16 

THERMO SWX®
          

18 

   

ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO SE®
 *         

 
22 

THERMO SWD®
 

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

 
24 

THERMO SWW®
 

 
26 

THERMO D®
 

 
28 

  

СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO SD®
          

32 

THERMO SD2®
          

34 

THERMO JP®
 **         

 
36 

THERMO JP2®
 **         

 
38 

  

ОТЛИЧНА 
ПРЕЦИЗНОСТ 
И СКОРОСТ 

THERMO SA®
          

42 

THERMO SA 500®
          

44 

THERMO SA 400®
          

44 

THERMO SWA®
         

 
46 

THERMO SWS®
          

48 

THERMO A®
          

50 
 

ЗА ВСИЧКИ 
ЦЕЛИ 

THERMO BRASS 
1000®

 

    
    

 
52 
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ОТНОСНО ВДЯВАНЕТО 

 
 

Повечето съвременни електроерозийни машини използ- 

ват термична система, за да подготвят нишката преди 

вдяването. Те сами изправят нишката. Тази операция на 

машината дава възможност нишката да бъде достатъч- 

но права за вдяването. По този начин те могат автома- 

тично да вдянат извити нишки, като например мек ме- 

синг (500N/мм2 и 400N/мм2). Някои машини все пак из- 

искват нишката да бъде права или достатъчно гъвкава, 

за да се задържи в струята за вдяване.  
 
 

ВАШИТЕ НУЖДИ НИШКА 
СТЕПЕН НА 

ПРАВОЛИНЕЙНОСТ 
   
МНОГО 
ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO XCC®
 C 

THERMO TEX® C 

THERMO SWX®
 C 

  

ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO SE®
 * B 

THERMO SWD®
 A-B 

THERMO SWW®
 C 

THERMO D®
 A-B 

 

СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO SD®
 A 

THERMO SD2® A-B 

THERMO JP®
 ** A 

THERMO JP2®
 ** A-B 

 

ОТЛИЧНА 
ПРЕЦИЗНОСТ 
И СКОРОСТ 

THERMO SA®
 A 

THERMO SA 500®
 B 

THERMO SA 400®
 C 

THERMO SWA®
 A 

THERMO SWS®
 B 

THERMO A®
 A 

   
ЗА ВСИЧКИ 
ЦЕЛИ 

THERMO BRASS 
1000®
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нишката е права 
 

нишката не е толкова права, но е достатъчно 

гъвкава, за да се вдене автоматично на повече- 

то системи, при положение че водната струя е 

достатъчно силна 
 

нишката трябва да се изправи термично от ма- 

шината или да се вдене ръчно 
 

междинна степен между A и B 

 
* THERMO SE®

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

 
** THERMO JP®

 и THERMO JP2®
 са разрабо- 

тени, за да бъдат подходящи за японските машини с 
оригиналните параметри за месинг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТНОСНО ВДЯВАНЕТО 

 
 

Повечето съвременни електроерозийни машини използ- 

ват термична система, за да подготвят нишката преди 

вдяването. Те сами изправят нишката. Тази операция на 

машината дава възможност нишката да бъде достатъч- 

но права за вдяването. По този начин те могат автома- 

тично да вдянат извити нишки, като например мек ме- 

синг (500N/мм2 и 400N/мм2). Някои машини все пак из- 

искват нишката да бъде права или достатъчно гъвкава, 

за да се задържи в струята за вдяване.  
 
 

ВАШИТЕ НУЖДИ НИШКА 
СТЕПЕН НА 

ПРАВОЛИНЕЙНОСТ 
   
МНОГО 
ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO XCC®
 C 

THERMO TEX® C 

THERMO SWX®
 C 

  

ВИСОКА 
СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

THERMO SE®
 * B 

THERMO SWD®
 A-B 

THERMO SWW®
 C 

THERMO D®
 A-B 
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4 EDM  WIRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОУ-ХАУ И 
МНОГОГОДИШЕН 
ЕКСПЕРТЕН ОПИТ 

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

 
Нашите успехи се основават на 

фундаменталните ни ценности: 
 

 
ЕКСПЕРТНОСТ 
ПОСТИЖЕНИЯ 
НОВАТОРСТВО 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
Ангажирани с доброволен начин за сертифициране 

за КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ и ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ние осигуряваме ефективен 

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

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО ISO 9001 
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО ISO 14001 
ISO TS 16949 (АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ) 
EN 9100 (АЕРОНАВТИКА) 
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15ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

форма с обикновенна месингова нишка 
и специална нишка с покритие. 

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

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

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

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

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

ГАЛИКА – клон АД

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

E-mail: office@galika.bg 

www.galika.bg

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

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

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

Брой срезове 4 4 4 4

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

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

нишката.../ _ -10% -16% -22%

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

* Високоскоростна обработка
*  Ниска консумация на 

нишка
*  По-малко замърсяване на 

филтрите
*  Увеличена продуктивност 

на машината

Тестови детайл, 
използван за получаване 

на сравнителните 
резултати:
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16 ИНФОРМАЦИЯ

 
 
 
 
 
 
 
 

Стратифицирана нишка 
 
 
 
 
 
 
 

СЪРЦЕВИНА ОТ ЕДНОФАЗЕН  МЕСИНГ, 
ПОКРИТИЕ ОТ ТРИФАЗЕН  CU5ZN8 

 
 
 

Специално покритие 
 

CuZn 63/37 

 

THERMO SD®  увеличава скоростта 

и производителността,  дори с месингова 

технология,  благодарение на уникалното 

си покритие.
 

 

THERMO SD® е разработена за машините на 

GFMS AgieCharmilles. Нейната универсална упо- 

треба е адаптирана също и за японските машини. 

В сравнение със стандартната месингова нишка: 

 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

 THERMO SD® увеличава производството 

на детайли с до 20% в сравнение със стан- 

дартната месингова нишка. 

 Тя намалява разходите за обработка при произ- 

водството на детайли, които изискват висока 

точност и добро фино качество на повърхност- 

та. 

THERMO SD® се използва широко за стандар- 

тни приложения в сферата на матриците, инстру- 

ментите и общата механика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сърцевина Месинг 63/37 

Покритие γ Cu5Zn8 

Якост на опън 450N/мм2
 900N/мм2 

Лин. деформация 12% 2% 

Проводимост 23% IACS 20% IACS 
 

 

30       СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SD® 

THERMO SD2® 

THERMO JP® 

THERMO JP2®

СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ        29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКОРОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SD® 

THERMO SD2® 

THERMO JP® 

THERMO JP2®

СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ        29 



17ИНФОРМАЦИЯ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

SD 
Месинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОСТ 

О.Е.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЧЕСТВО 

 
 
СВЪРЗАНИ ПАТЕНТИ 
 
(SD 900 И SD 500) 

US 5 945 010 

EP 1 009 574 
CA 2 302 202 

US 8 338 735 

CN ZL 2008  1 000922.7 

TW i 350780 

CN 101 234 442 

JP 5 627 841 

KR 10-0981035 
EP 1 949 995

 
 
 
 
 
 
 
НАЛИЧНОСТ СПОРЕД МАКАРА, ВИД И ДИАМЕТЪР 

 
THERMO SD                     K100 T125 T160 T200 K250 K355 JP5 JP10 JP15 

0,20 мм 
0.008’’ 

 
SD 

 
        

0,25 мм 
0.010’’ 

 
SD 

 
        

0,30 мм 
0.012’’ 

 
SD 

 
        

0,33 мм 
0.013’’ 

 
SD 

 
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПА ОТ THERMOCOMPACT 
ПРОИЗВЕДЕНО В АЗИЯ ОТ HWA 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С ГАЛИКА

СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ        31 
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Стратифицирана нишка 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСИНГОВА СЪРЦЕВИНА, 
CUZN ПОКРИТИЕ 

 
 
 

CuZn 
 

CuZn 80/20 
 
 
 
 
 
 

THERMO SE® е подходяща за всички видове 

машини за нишкова електроерозийна обработка 

(GFMS AgieCharmilles, Makino и всички японски 

машини). 

Силно се препоръчва за всички стандартни приложе- 

ния, които изискват скорост и точност, особено при 

неблагоприятни условия на промиване. 

THERMO SE® е икономична алтернатива на 

използването на THERMO SWD®, с изключи- 

телна ефективност. 

 
 

THERMO SE®
  предлага скорост на 

обработка до 30% по-висока от стандарт- 

ната месингова нишка. Повърхността на 

нишката е изключително чиста, което на- 

малява поддръжката на машината. Иконо- 

мично действие с гарантирана произво- 

дителност. 

 
 
 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сърцевина Месинг 80/20 

Покритие CuZn β и Cu5Zn8γ

Якост на опън 750N/мм2 

Линейна деформация 2% 

Проводимост 28% IACS 

 

 
 
 

20       ВИСОКА СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИСОКА СКОРОСТ 
И ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SE® 

THERMO SWD® 

THERMO SWW® 

THERMO D®

ВИСОКА СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ       19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИСОКА СКОРОСТ 
И ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SE® 

THERMO SWD® 

THERMO SWW® 

THERMO D®

ВИСОКА СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ       19 



19ИНФОРМАЦИЯ

 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

SE 
Месинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОСТ 

О.Е.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЧЕСТВО 

 
 
СВЪРЗАНИ ПАТЕНТИ 
 
EP 1 009 574 
CA 2 302 202 

US 5 945 010 

EP 1 846 189 

TW i391197 

CN ZL2006 80004564,6 

US 8 378 247 

IN 262 000 
JP 5 069 134

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАЛИЧНОСТ СПОРЕД МАКАРА, ВИД И ДИАМЕТЪР 

 
THERMO SE                   K100 T125 T160 T200 K250 JP5 JP10 JP15 

0,20 мм 
0.008’’ 

 
SE 

  
      

0,25 мм 
0.010’’ 

 
SE 

  
      

0,30 мм 
0.012’’ 

 
SE 

  
      

0,33 мм 
0.013’’ 

 
SE 

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПА ОТ THERMOCOMPACT 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С ГАЛИКА

ВИСОКА СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ       21 
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Стратифицирана нишка 
 
 
 
 
 
 
 

СЪРЦЕВИНА ОТ ЕДНОФАЗЕН  МЕСИНГ, 
ПАТЕНТОВАНО -ФАЗНО ПОКРИТИЕ 

 
 
 

Специално покритие 
 

CuZn 63/37 

 
Максимална стабилност и точност, 

отлично качество на повърхността. 

Специализирана технология за 

машини GFMS Cut 2000  и Cut 3000.

THERMO SA® е с подбрано покритие за отлична 

прецизност и отлично качество на повърхността.  

Силно се препоръчва за най-новото поколение 

електроерозийни машини от GFMS AgieCharmilles. 

THERMO SA® има специално покритие, което 

позволява висока скорост на обработка и много 

чиста фина обработка по дължина на отрязаните 

повърхности (Ra = 0,05 µм в карбид). 

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

детайли с до 20%. 

Особено подходяща за изключително фино, прециз- 

но рязане и за стоманени или карбидни режещи пло- 

чи. 

 
 
 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сърцевина Месинг 63/37 

Покритие γ Cu5Zn8 

Якост на опън 900 N/мм2 

Линейна деформация 2% 

Проводимост 21% IACS 

 
 
 

40       ОТЛИЧНА ПРЕЦИЗНОСТ И СКОРОСТ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЛИЧНА 
ПРЕЦИЗНОСТ И 
СКОРОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SA® 

THERMO SWA® 

THERMO SWS® 

THERMO A®

ОТЛИЧНА ПРЕЦИЗНОСТ И СКОРОСТ        39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЛИЧНА 
ПРЕЦИЗНОСТ И 
СКОРОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НИШКИ 
 
 

THERMO SA® 

THERMO SWA® 

THERMO SWS® 

THERMO A®

ОТЛИЧНА ПРЕЦИЗНОСТ И СКОРОСТ        39 



21ИНФОРМАЦИЯ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАЗАРНИЯТ ЕТАЛОН ЗА КАЧЕСТВЕНА 
ФИНА ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТТА   
И ПРЕЦИЗНОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 
Месинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКОРОСТ 

О.Е.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЧЕСТВО 

 
 
СВЪРЗАНИ ПАТЕНТИ 
 
EP 1 009 574 
US 5 945 010 

EP 1 949 995 

US 8 338 735 

CN ZL 2008  1 0009227.7 

TW i350780 

CN 101 234 442 

JP 5 627 841 
KR 10-0981035

 
 
 
 
 
 
НАЛИЧНОСТ СПОРЕД МАКАРА, ВИД И ДИАМЕТЪР 

 
THERMO SA 900 / 500 / 400            K100 T125 T160 T200 K250 JP5 JP10 JP15 

0,07 мм 
0.003’’ 

 
900         

0,10 мм 
0.004’’ 

 
900         

0,127 мм 
0.005’’ 

 
900         

0,15 мм 
0.006’’ 

 
900         

0,20 мм 
0.008’’ 

 
900 / 500 / 400         

0,25 мм 
0.010’’ 

 
900 / 500 / 400         

0,30 мм 
0.012’’ 

 
900 / 500 / 400         

 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПА ОТ THERMOCOMPACT 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С ГАЛИКА

ОТЛИЧНА ПРЕЦИЗНОСТ И СКОРОСТ        41 
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Технически решения в областта 
на роботика, сензори и продукти 
за автоматизация 
КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е основана през 1997 от инж. Запрян 
Митев като частна семейна фирма.. Основната дейност на 
КМС е конструиране, проектиране и производство на нес-
тандартни машини и линии по задание на клиента.

През 2011 година фирмата създава отделно направление - 
търговска част, ангажирано с предлагането на българския 
пазар на технически продукти:

•  индустриални (промишлени) роботи - 6 осни, SCARA и 
декартови - TOSHIBA MACHINE Япония;

•  индустриални сензори - индуктивни, капацитивни, лазерни, 
ултразвукови, фибро-оптични, сензори за налягане, ниво,  
индустриални сензори за визуална инспекция, магнитни 
сензори за цилиндри, сензори за среди с висока температу-
ра и др. - IPF Electronic Германия;

•  компоненти за автоматизация - програмируеми контро-
лери, дисплеи, серво задвижвания, честотни регулатори, 
стъпкови мотори. - XINJE Electronic Германия.

За контакти и запитвания:

КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

4108 Марково, ул. Лозница №1

Лице за контакт: Пенко Митев

Телефон: 0897 980 312

E-mail: office@kms-trade.com

Страница на КМС: http://kms-e.de

Търговска част: http://kms-trade.com



23ИНФОРМАЦИЯ

Технически решения в областта на роботика, сензори и продукти 
за автоматизация  
 КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е основана през 1997 от инж. Запрян Митев като частна семейна фирма.. Основната дейност на 
КМС е конструиране, проектиране и производство на нестандартни машини и линии по задание на клиента. 

 През 2011 година фирмата създава отделно направление - търговска част, ангажирано с предлагането на българския 
пазар на технически продукти: 

• индустриални (промишлени) роботи - 6 осни, SCARA и декартови - TOSHIBA MACHINE Япония 
• индустриални сензори - индуктивни, капацитивни, лазерни, ултразвукови, фибро-оптични, сензори за налягане, ниво,  

индустриални сензори за визуална инспекция, магнитни сензори за цилиндри, сензори за среди с висока температура и 
др. - IPF Electronic Германия 

• компоненти за автоматизация - програмируеми контролери, дисплеи, серво задвижвания, честотни регулатори, 
стъпкови мотори. - XINJE Electronic Германия 

 

 

  

     

 



www.iscar.com

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg

Интелигентно металорязане 
ISCAR HIGH Q LINES

 
 

Новата геометрия предлага най-икономичната
цена на режещ ръб (в сравнение с обикновените 

 

резбови пластини с 3 режещи ръба)  

 
 
 
 

ISCAR's Winning Edge Grooving Innovations

Резбова пластина с 

Режещи Ръба
10

Иновациите на ISCAR
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Нов стандарт в сменяемите 
пластини: една комплексна форма на 
режещия ръб за ефективна работа
Твърдосплавните сменяеми пластини днес са неразделна част 
от режещия инструмент.
Те бяха представени в началото на 60-те, като промениха значи-
телно дизайна на инструмента, измествайки инструментите със 
запоени пластини. Механическото закрепване на сменяемите 
пластини се оказа значително предимство при ефикасното 
използване и поддържане на инструмента.
Напредъкът в технологиите и металургията улесниха развитие-
то на сменяемите пластини, които са далеч по-успешни от тех-
ните предшественици и с тяхната сложна форма замениха тази 
на пластините от миналото.
Формата на пластините е ключов фактор за геометрията на 
рязане на инструмента като цяло. Например,когато фрезоваме, 
промяната на геометрията  посредством смяната на мястото на 
пластината в инструмента е много ограничено и резултатите са 
далеч от оптималните. Ефективната обработка изисква посто-
янни задни и профилни ъгли по дължината на режещия ръб, 
което усложнява контура на пластините.
Пластината трябва да осигурява прецизен контрол на потока 
от стружки посредством стружкочупещата форма на режещия 
ръб. Това е важно при струговането, специално при обработка-
та на материали, образуващи дълги стружки;  стружкочупенето 
контролира посоката на стружките и ги чупи на малки сегменти.
Намирането на оптималната форма на пластината за ефективно 
рязане и конкрол на стружките не е лесна задача и произво-
дителите на инструменти използват новите технологии за да 
намират успешни решения.

 Сменяемите пластини са синтерован продукт.
Обединявайки автоматизираните и компютърно контролирани 
системи в производството на инструменти се осигурява стабил-
ност и повторяемост в прахово металургичните процеси. Като 
резултат е пресоването  на сложни форми без риск от пукнати-
ни при получаването на сложни геометрии на пластините. 
Повърхността, която осигурява задоволителен контрол на 
стружкоотделянето е комбинация от вдлъбнали и изпъкнали 
елементи: канали, пъпки и др. Получаването на такава повърх-
ност чрез шлифоване е много ограничено и скъпо. Това е една 
от главните причини първите сменяеми пластини да имат рав-
нинна форма. С възможностите на праховата металургия вече 
могат да се получават желаните от нас форми.
Днес инженерите конструктури на инструменти имат на тяхно 
разположение възможности, като  CAD-системи и други за мо-
делиране, които значително промениха процесите  за развитие 
на пластините. Новите методи отвориха възможности за симу-
лиране на различни процеси, като образуването на стружки и 
тяхното движение. Следователно може да се създава оптимал-
на геометрия на компютър, чрез промяна на редица параметри 
върху виртуални пластини.
Прогресът на двата фронта – производствени технологии и 
конструкторски методи – доведоха до пробив в производство-
то на сменяеми пластини.
Пластините на ИСКАР  IQ845 SYHU 0704 за челно фрезоване са 
добър пример как компютърното моделиране и съвременното 
пресоване довеждат до успешен продукт. (Fig. 1).

Fig. 1 Fig. 2
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Компютърното моделиране на стружковия поток допринесе до 
оптимизиране на задната повърхност на пластините CNMG-F3M 
(Fig. 2, 3), които бяха конструирани специално за финишно стру-
говане на ISO M материали /аустенитни и закалени неръждаеми 
стоманти/.
Праховата металургия се използва за формиране на повърх-
ността на пластината и нейният режещ ръб.Например пласти-
ните P290 ACKT  на ИСКАР групата MILLSHRED притежава назъ-
бен режещ ръб (Fig. 4) ,получен след пресоване и синтероване. 
Назъбеният режещ ръб надробява стружките и така значително 
подобрява резултатите при фрезоване в нестабилни условия.
Концепцията на режещ инструмент с механично закрепени 
пластини изтика настрани запояемите веднага щом индустри-
ята се научи да произвежда синтеровани пластини с прием-
лива точност и стабилни размери. Обаче за прецизно рязане, 
въртящите  монолитни твърдосплавни, а също така и запояеми 
инструменти остават лидери. Едностранните интегрални, шли-
фовани със стриктни толеранси, винаги имат предимство в точ-
ността в сравнение с един, с монтирани пластини инструмент. 
Има още много алтернативи, които не могат да превъзмогнат 
липсата на точност, но са многостранни и икономични: напри-
мер един съвременен модулен, който маже да носи сменяеми 
твърдосплавни глави.
ИСКАР има такива групи инструменти за различни видове 
обработки: MULTI-MASTER (фрезоване и пробиване); T-SLOT 
(фрезоване процепи и канали); SUMOCHAM, CHAMIQDRILL 
иCHAMDRILL (пробиване); BAYO T-REAM /райбероване/. Про-
изводството на сменяеми глави за инструментите се базира на 
съвременни технологи за пресоване и синтероване. Има два 
вида глави. Едните са за инструмент с намалена дължина, обик-
новено монолитни твърдосплавни, докато вторите са синте-
ровани и доведени до окончателни размери чрез шлифоване. 
Напредъкът в праховата металургия влияе върху получаването 
на втория тип глави, доколкото технологичните процеси  успя-
ха да постигнат сложни форми, които са просто непостижими 
със шлифоващи операции (Fig. 5).

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Ръстът на модерните технологии отвори вратата на произ-
водството на сменяемите пластини и глави от твърди сплави с 
различни форми. Това рефлектира в резултите
 през годините на изследване и развитие и илюстрира приноса 
на ИСКАР към развитието на машинната обработка.Един сменя-
ем режещ инструмент съдържа три части: тяло/държач/, плас-
тини/пластина/ или глава и закрепващи елементи.
Внимателно оформената режеща част на този модерен ин-
струмент отнема материала директно, независимо от малките 
си размери и еднородна структура. Отделът за изследване 
и развитие на ИСКАР е ангажиран  развитието на остроумни 
решения за режещи инструменти и технологии да подобряват 
производствените процеси в металорязането. (Fig. 5).

Вие разчитате на максимална гъвкавост.
Вие търсите интелигентни и интуитивни решения.
Ние дигитализираме пневматиката.
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можете да контролирате тези процеси, чрез използване на приложения. Възползвайте се от предимствата на 
стандартизацията, по-голямата гъвкавост, намалената сложност и съкратеното време за инсталиране. 
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ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ 
ИЗРАБОТВАНЕ НА КОРПУСИ ЗА LED 
ОСВЕТИТЕЛИ 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
Маг. инж. Николай Острев Проф. д-р Георги Тодоров  Проф. д-р Петър Хаджийски     

 
Резюме: Динамично променящият се пазар на 21 век, кара производителите на LED осветителни тела да 

търсят методите за бързо производство при ниски производствени разходи. При големи серии няма 
съмнение, че най-ефективни и производителни са метода на леене под налягане и метода на екструдиране на 
алуминий. При малки серии се използват различни методи за бързо производство, като леене в бързо 
изготвени формообразуващи, селективно лазерно синтероване, директно производство с добавяне и отнемане 
на метал и обработване чрез стружкоотнемане. В настоящата работа ще се определи до какво количество е 
икономически ефективно да се използва даден метод на производство. 

 

Ключови думи: Производство, LED осветителни тела. 

Изборна технология за производство. 
Производство чрез леене 

При вземане на решение за метод на 
производство на един детайл, освен прогнозната 
бройка, е важно и предназначението на продукта. 
Ако е тяло на уличен осветител, се предполага, че е 
необходим високо производителен метод за 
производство заради големите серии. Такова 
производство се постига чрез метода на леене, 
където се изисква скъпо струваща екипировка 
[1].Ако се налага да се произведе специално 
осветително тяло, се предполага, че тиражът е малък. 
Важно е да се отбележи, че такива детайли не трябва 
да се произвеждат в по-големи количества от 
заявените, защото запасяването на склад води до 
блокиране на активи, за които реализирането на 
пазара не е сигурно. При малки серии произведеният 
продукт трябва да бъде на възможно най-ниската 
себестойност, което предполага използването на 
методи, които не изискват скъпа инструментална 
екипировка. Такъв е методът на производство чрез 
стружкоотнемане. 

За да се произведе детайл по методана леене е 
необходима първоначална инвестиция𝑃𝑃𝑃𝑃′за 
изработване на формообразуващ инструмент. 
Стойността на един детайл произведен по метода на 
стружкоотнемане се определя най-просто от 
следната формула: 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃" = (Тегло∗ ∗ Y) + 𝑍𝑍𝑍𝑍,(1) 

 
където: 

Тегло* - тегло на заготовка с габаритните 
размери на детайла за изработване чрез 
стружкоотнемане. 

Y – средна цена за килограм алуминиева сплав. 
Z – сума за изработване на детайл чрез 

стружкоотнемане. 
𝑃𝑃𝑃𝑃′ – Цена на формообразуващ инструмент  
𝑃𝑃𝑃𝑃" – Цена на един детайл, произведен по метода 

на стружкоотнемане  
Ако се определиколичествената стойност на 

детайлите, които могат да се произведат по метода 
на стружкоотнемане за сумата (𝑃𝑃𝑃𝑃′), то тази стойност 
може да се определи, като границата до която двата 
метода са ценово приблизително равни. 

 
𝑋𝑋𝑋𝑋∗ ∗  𝑃𝑃𝑃𝑃" ≅  𝑃𝑃𝑃𝑃′  (2) 

 
𝑋𝑋𝑋𝑋∗ ≅  𝑃𝑃𝑃𝑃

′

𝑃𝑃𝑃𝑃" 
   (3) 

 
𝑋𝑋𝑋𝑋∗ ≅  𝑃𝑃𝑃𝑃′

(Тегло∗∗Y)+𝑍𝑍𝑍𝑍
  (4) 

 
където: 
𝑋𝑋𝑋𝑋∗ – количествена стойност определяща 

границата на двете зони. 
На фиг. 1 е показан общ вид на кривата на 

разпределение цена – брой детайли [2]. След 
анализиране на графиката се стигна до извод, че тя 
може да се раздели на две области. Когато броят на 
детайлите е малък, тогава цената на изделието е най-
висока и се свежда до зоната на методите за бързо 
производство. При голям брой детайли цената е най-
ниска, това са методите изискващи инструментална 
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екипировка. За да се вземе решение в коя зона на 
графиката се намира постъпилата поръчка или 

запитване, може да се използва горе посочената 
формула. 

 

 
Фиг. 1 Общ вид на диаграма „Цена на детайл - Брой детайли“ 

 
Производство чрез екструдиран профил 

При използване на екструдиран алуминиев 
профил също е необходима инструментална 
екипировка. На фиг.2 са показани варианти на 
екструдиран профил, който се използва за направата 
на LED осветител.Първоначалната инвестиция за 
екструдиран профили е по-малка от тази при 
леенето. Друго положително качество на профила е, 
че дължината е променлива величина, тоест можем 
да се определи на какъв размер да бъде разкроен 

профилът. За осветително тяло с мощност 300 W е 
необходим половин метър от профилапоказан на 
фиг. 2. Ако постъпи запитване за 600 W осветител, 
лесно се разкроява профилът от половин на един 
метър, с което веднага се покрива изискването. Това 
дава до известна степен гъвкавост при 
проектирането на осветеността на различни обекти. 
Докато при отливките всички размери остават 
постоянни, тоест не могат да бъдат променени. 

 

  
Фиг. 2 екструдиран профил за LED осветител 

 
Производствочрез стружкоотнемане. 
Хибридна технология 

За по-голяма производителност при метода на 
стружкоотнемане може да се използва хибридна 
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технология за производство на алуминиеви корпуси 
на LED осветителни тела с два различни по вид 
инструмента. Първият инструмент е циркуляр, който 
обработва междуребрията, а вторият инструмент е 
палцова фреза, който извършва останалата 
обработка. Основното различие в двата инструмента 
е, че техните оси се кръстосват при обработване - 
(фиг. 3). Освен да обработи свободните повърхнини, 
палцовата фреза трябва допълнително да обработи и 

остатъчния материал след циркуляра [3] – (фиг. 4). 
Хибридната технология изисква по-сложна 
технологична екипировка, както и специализиран 
постпроцесор за генериране на управляваща 
програма [4]. 

След проведени реални изследвания се установи, 
че хибридната технология е до 60% по-
производителна в сравнение с класическото палцово 
фрезоване. 

 

 
  

Фиг. 3 Използвани инструменти 
в хибридната технология 

Фиг. 4 Обработване на останалата 
прибавка от циркуляра 

 
Производство чрез добавяне на материал 

В противовес на стружкоотнемането от плътен 
материал или леенето, където материал в течно 
състояние изпълва кухина, процеса с добавяне 
„гради“ необходимата геометрия слой след слой, 
отдолу нагоре. Съществуват над 30 различни 
технологии, продавани от над 150 компании, за 
изграждане на детайли чрез добавяне на материал. 
Бързото директно производство се възприема, като 
една от най-важните технологии, които ще движат 
бъдещата икономика [1].  

Тези технологии са нови и не са разпространени, 
особено в България, което ги прави най-скъпите 
такива.  

Заключение 
По метода на добавяне на материал е подходящо 

да се изработват прототипи и опитни образци или 
общо казано единични бройки, тъй като метода е все 
още скъп. 

Според формула (4) и данните от таблица 1, 
границата за алуминиеви корпуси на улични 

осветителни тела, при която е по-рентабилно да се 
използва метод на обработване чрез 
стружкоотнемане е между 70 и 200 бр. в зависимост 
от габаритните размери.В таблица 1 са дадени 
стойностите на цените за инструменталната 
екипировка на фамилия улични осветителни тела.  

След тази граница най-рентабилни са методите 
на производство чрез екструдиран профил и метода 
на леене. 

В таблица 2 са дадени габаритните размери, 
цената за инструменталната екипировка и 
минималното количество, което е необходимо да се 
заяви при екструдиране на алуминиев профил. Тук 
трябва да се има предвид, че живота на инструмента 
е около 30 тона произведен профил. Към настоящия 
момент цената за един килограм екструдиран 
профил е средно 7,5 лв. На практиката се оказва, че 
производителите на екструдирани алуминиеви 
профили продават средно на 8,5 лв/кг, с което  
гарантират, че всички възникнали проблеми по 
инструменталната екипировка ще бъдат за тяхна 
сметка.

Таблица 1 Данни за улични осветителни тела 
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 Габаритни 
размери [мм] 

Тегло на 
детайла 

Тегло* P’ X* 

SL25 355/130/55 1,4 кг 8,5 кг 30000 лв. 200 
SL50 432/170/82 2,9 кг 19,7 кг 40000 лв. 130 
SL100 445/238/68 4,6 кг 21,2 кг 45000 лв. 125 
SL150 645/235/88 7,8 кг 39,1 кг 60000 лв. 110 
SL30 395/160/70 1,5 кг 12,5 кг 25000 лв. 125 
SL60 420/270/71 3,1 кг 23,8 кг 40000 лв. 115 
SL80 410/220/73 2,0 кг 18,9 кг 35000 лв. 115 
SL120 585/300/83х2 6,0 кг 42,1 кг x2 70000 лв. 70 
SL200 650/270/81 5,9 кг 41,7 кг 60000 лв. 110 

Таблица 2 Данни за осветител от екструдиран алуминиев профил 
Минимално количество Цена на инструмента Габаритни размери 

3000 кг 25000 лв. 325/155 
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Без трикове – но 
движения - без край.

Комплексни детайли със сложна геометрия не могат да се 
обработват на всяка машина. 5-осната обработка на Hermle 
прави това възможно, осигурявайки допълнително значи-
телни предимства по отношение на времето и точността. 
Благодарение на уникалната подвижност безпроблемно 
могат да се реализират взискателни фрезови и струго-
во-фрезови обработки.

Допълнителна информация относно 5-осния бенчмарк на 
нашите обработващи центри ще намерите на: hermle4.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, georgi.tzankov@hermle.bg

Обработващи центри с иновативен 
5-осен бенчмарк.

технология за производство на алуминиеви корпуси 
на LED осветителни тела с два различни по вид 
инструмента. Първият инструмент е циркуляр, който 
обработва междуребрията, а вторият инструмент е 
палцова фреза, който извършва останалата 
обработка. Основното различие в двата инструмента 
е, че техните оси се кръстосват при обработване - 
(фиг. 3). Освен да обработи свободните повърхнини, 
палцовата фреза трябва допълнително да обработи и 

остатъчния материал след циркуляра [3] – (фиг. 4). 
Хибридната технология изисква по-сложна 
технологична екипировка, както и специализиран 
постпроцесор за генериране на управляваща 
програма [4]. 

След проведени реални изследвания се установи, 
че хибридната технология е до 60% по-
производителна в сравнение с класическото палцово 
фрезоване. 

 

 
  

Фиг. 3 Използвани инструменти 
в хибридната технология 

Фиг. 4 Обработване на останалата 
прибавка от циркуляра 

 
Производство чрез добавяне на материал 

В противовес на стружкоотнемането от плътен 
материал или леенето, където материал в течно 
състояние изпълва кухина, процеса с добавяне 
„гради“ необходимата геометрия слой след слой, 
отдолу нагоре. Съществуват над 30 различни 
технологии, продавани от над 150 компании, за 
изграждане на детайли чрез добавяне на материал. 
Бързото директно производство се възприема, като 
една от най-важните технологии, които ще движат 
бъдещата икономика [1].  

Тези технологии са нови и не са разпространени, 
особено в България, което ги прави най-скъпите 
такива.  

Заключение 
По метода на добавяне на материал е подходящо 

да се изработват прототипи и опитни образци или 
общо казано единични бройки, тъй като метода е все 
още скъп. 

Според формула (4) и данните от таблица 1, 
границата за алуминиеви корпуси на улични 

осветителни тела, при която е по-рентабилно да се 
използва метод на обработване чрез 
стружкоотнемане е между 70 и 200 бр. в зависимост 
от габаритните размери.В таблица 1 са дадени 
стойностите на цените за инструменталната 
екипировка на фамилия улични осветителни тела.  

След тази граница най-рентабилни са методите 
на производство чрез екструдиран профил и метода 
на леене. 

В таблица 2 са дадени габаритните размери, 
цената за инструменталната екипировка и 
минималното количество, което е необходимо да се 
заяви при екструдиране на алуминиев профил. Тук 
трябва да се има предвид, че живота на инструмента 
е около 30 тона произведен профил. Към настоящия 
момент цената за един килограм екструдиран 
профил е средно 7,5 лв. На практиката се оказва, че 
производителите на екструдирани алуминиеви 
профили продават средно на 8,5 лв/кг, с което  
гарантират, че всички възникнали проблеми по 
инструменталната екипировка ще бъдат за тяхна 
сметка.

Таблица 1 Данни за улични осветителни тела 
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34 ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Серията на Jungheinrich 
електрически ръчноводими ниско-
повдигачи EJE 220/225/230/235
Втората серия на Jungheinrich електрически ръчноводими 
транспалетни нископовдигачи EJE са изключително здрави 
и мощни, идеални за употреба в пикови моменти в работата, 
когато се изисква максимална производителност в трудни 
условия с високи натоварвания и тежки товари. Машините 
от втора серия EJE са с товароподемност 2 т., 2,5 т. 3т. и 3.5 т. 
Мощен 1,6kW3-фазен АС задвижващ мотор и мощен мотор 
за повдигане осигуряват максимална производителност и 

висока остатъчна товароно-
симост. Иновативната 3-фазна 
АС технология на двигателите 
Jungheinrichпредлагат висока 
производително, ефективност, 
ниска консумация на енергия 
и ниски експлоатационни 
разходи. Машината се харак-
теризира с бързо ускорение 
дори и при максимален товар, 
бърза смяна посоката на дви-
жение без забавяне и „време за 
мисъл“.
Изключително здравото шаси 

отговаря на най-високи натоварвания и работна среда-8 mm 
високо качествена стомана за предната част на шасито и под-
силена вилична конструкция за висока товароподемност.
Новото поколение мултифункционално дълго рамо и глава за 
управление способстват безопасно боравене с машината, като 
се поддържа адекватно разстояние между оператора и маши-
ната. На дръжката на рамото са ергономично монтирани буто-
ните, маркирани с цвят и устойчиви на износване.  Бутонът за 
„пълзене“ е полезен при изключително тесни пространства за 
прецизно маневриране, като позволява машината да се движи 
с ограничена скорост при изправен лост. Дръжката е удобна за 
боравене от всяка позиция на оператора и е защитена от раз-
валяне с безконтактна сензорна технология.
Пружинно омекатяване на помощните колела, свързани с 
ProTracLink системата, разпределят теглото и натоварването 
съобразно условията на пода, т.е. равномерно разпределение 
на всички колела при равна настилка или концентриране към 
външните колела при завиване. Благодарение на системата 
ProTracLink се осигурява минимално износване на помощните 
колела когато машината се придвижва по рампи.
Върховите технологии в електрониката позволяват перфектно 
управление, а системата за енергиен контрол използва мини-
мално количество енергия за извършване на повече работа. 
Големите батерии осигурават дълги работни операции по 2 

и дори при 3 смени. Машината може да бъде 
оборудвана с мощна 375Ahбатерия и в комби-
нация с най-модерната и ефективна 3-фазна 
ACтехнология се постига изключително голям 
работен капацитет. Опцията за странично ваде-
не на батерия позволява на фирмите непрекъс-
ващите 3-смени да използват машината 24 ч. в 
денонощието без спиране. EJE-то се предлага с 
вградено зарядно за лесно вслючване във всеки 
контакт или външно зарядно, подходящо при 
редовна смяна на батериите.
Материалът ни е предоставен от г-н Валери 
Петрунов – търговски и маркетингов дирек-
тор на „Готи Петрунов“ ООД, представи-
тел на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и 
Косово.
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шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови 
серии, тъй като бракът преди пускането им може да ока-
же голямо влияние на предвидената печалба. 

Подобрено CAD взаимодействие 

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

Обновена библиотека с материали

Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизи-
рана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични 
материалиот 435 производителии 185 термореактивни 
материали от 44 производители.

1750 София
кв. Полигона, 
бл.43, вх. А, офис 7
02 9833001, 02 9832362
office@cadpoints.com
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36 КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Стандартите – инструмент за 
борба с подкупването и други 
корупционни практики

Въведение
Понятието „корупция“ (от лат. corrumpo – покварявам, раз-
вращавам, развалям), в най-общия смисъл, е злоупотребата с 
обществено/частно служебно положение за лично облагоде-
телстване или, по-конкретно – поведението на длъжностни 
лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват не-
правомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената 
им власт. Корупцията е осъществен, консумиран конфликт на 
интереси.  „Естествено, най-големият проблем пред обуздава-
нето на корупцията е мълчаливото й приемане от обществото 
- корупцията е като проституцията, – и двете страни са довол-
ни“, цитира известен български банкер, починалият преди 
месец, доцент по гражданско право Кристиан Таков. 
България търси напредък в борбата с корупцията чрез: първо, 
ратифицирането със закон на международни споразумения, 
като Гражданската конвенция срещу корупцията, на ОИСР 
(2000), и Конвенцията срещу корупцията, на ООН (2006); вто-
ро, националното законодателство, според което участието 
на физически лица в подкупване е престъпление и е налице 
набираща скорост тенденция за това организациите и физиче-
ските лица да носят отговорност за това. 
Въпреки всичко, законодателството само по себе си не е 
достатъчно, за да бъде решен този проблем, въпреки използ-
вания свойствен арсенал от забрани, наказания и усложнени 
процедури. Тези средства са впечатляващи, обект са на ме-

дийно внимание, но на практика остават неефективни. Защото 
корупцията има преди всичко стопанска същност, защото по 
своето естество тя е забранена и аморална размяна на блага. 
За да се пресече една стопанска практика, за да се изпразни 
една такава замяна от смисъл, то ударът трябва да бъде насо-
чен основно срещу облагата. Това може да направи единстве-
но гражданското право, но българското гражданско право не 
съдържа легална дефиниция на корупцията. 
Кристиан Таков предлага, с всички условности, едно широко 
определение на корупцията: a–корупцията е искане/даване на 
облага; b - облагата не би се получила при нормалното упраж-
няване на правомощия; c - облагата може да бъде от всякакъв 
характер, включително, нематериален; d - облагата се иска/
дава заради определен начин на упражняване на правомо-
щия; e - облагата се получава или пряко от имащия правомо-
щията, или косвено – от посочено от него лице-посредник; 
f – облагата се дава или направо от заинтересувания, или 
косвено от трето лице. Подкупването е и остава най-разпрос-
транената форма на корупция – предлагането, обещаването, 
даването, приемането или настояването за получаване на 
облага от всякакъв характер. 

За подкупването и БДС ISO 37001: 2017
Отговорност на всяка организация е да работи активно за 
борба с подкупването. Това може да се постигне чрез изграж-

инж. Мариана Ширкова – управител на Фондация „Качество 21-ви век”, 
проф. д-р инж. Илия Ценев - консултант от Фондация  „Качество 21-ви век”
проф. д-р инж. Петър Динев – консултант от Фондация „Качество 21-ви век”
проф. Крум Кацаров, д.м.н. – началник на клиника ВМА
проф. Димитър Таков, д. м.– консултант ВМА
Наталия Бучинска-Симеонова, д. псих.  – МБАЛ „Св. Иван Рилски“

Резюме. В статията се предлагат два начина за прилагане на действащи стандарти за изграждане на системи за 
управление, включително на системи за управление на борба с подкупването, относно изискванията и указанията 
за изграждането им, които не нарушават доброволния характер при прилагане на стандартите: първият, 
прилагането на системи за управление по действащите стандарти, като изискване в тръжната документация на 
обществените поръчки; вторият, внедряването на системи за управление за борба с подкупването въз основа 
на БДС ISO 37001:2017. Този стандарт се разглежда като нов инструмент за борба с подкупването в областта на 
производството и разпределението на блага.
Summary. The article proposes two application ways of the valid national standards for management systems, including 
anti-bribery management systems, on requirements with guidance for use that do not violate the voluntary standard 
application: the first, the existence of effective standard management systems as required for participation in public 
procurement; the second, the implementation of anti-bribery management systems.BDS ISO 37001: 2017, this valid 
national standard was seen as a new tool ofanti-bribery combat in the production and distribution of goods.
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дането на система за управление за борба с подкупването, 
както и чрез ангажираността на ръководството за създаване 
на култура на професионална добросъвестност, прозрачност, 
откритост и съответствие с приетите изисквания. Естеството 
на организационната култура има решаващо значение за ус-
пеха или неуспеха на всяка система за управление за борба с 
подкупването. 
БДС ISO 37001: 2017 „Системи за управление за борба с под-
купването. Изисквания с указания за прилагане“ дава следно-
то определение за „подкупването“: 
„предлагане, обещаване, даване, приемане или настояване за 
получаване на неправомерно преимущество, от каквато и да 
е стойност (която може да бъде финансова или нефинансова), 
пряка или косвена, и независима от мястото (местата), в 
нарушение на приложимото законодателство, като подбуда 
или възнаграждение за лице, което действа или се въздържа 
от действие, във връзка с резултатността на задълженията 
на това лице“. 
На фиг. 1 е показана една от съществуващите и популярни 
представи в обществото за външната форма на подкупване. 

Подкупването е широко разпространено явление, което 
поражда множество проблеми от социално, морално, иконо-
мическо и политическо естество. Подкупването подкопава 
доброто управление, спъва развитието и опорочава конку-
ренцията, като открито нарушава справедливостта, пряко 
подкопава правата на човека и е сериозна пречка за ограни-
чаване на бедността. От друга страна, то увеличава разходите 
за осъществяване на бизнеса; определя несигурността в дей-
ността и търговските сделки; увеличава разходите и намалява 
качеството на продуктите и услугите. То може да стане причи-
на за загубата на човешки живот и имущество, за разрушава-
нето на доверието в институциите, за незаконосъобразното и 
неефективното функциониране на пазарите. 
Подкупването, като корупционна практика, не е от днес или 
вчера. В свои изследвания, относно Олимпийските игри, 
професор Nigel Crowther (Университет на Западно Онтарио, 
САЩ), пише за наличието на документирани доказателства за 
подкупи, още в древна Гърция, преди повече от 2000 години. 
Медалите, щафетата с факела и състезанията за жени не са 
съществували в древните олимпийски игри, но четириго-
дишният цикъл, концепцията за голям спортен спектакъл и 
претенцията да се спазва „честна игра“ продължават и до днес. 
„Да ти платят, за да паднеш или да смениш отбора“ - това е още 
една „традиция“, която устойчиво е наследена от древна Гър-
ция, ведно с Олимпийските игри. Спортистите, техните бащи 
и учители полагали клетва да не вършат „грях срещу игрите“, 

но очевидно някои не са вземали клетвата присърце и твърде 
на сериозно. В Римската империя, именно за професията „дър-
жавен чиновник“ е създадена впечатляващата фраза: „дойде 
беден в богата провинция и си тръгна богат от бедна про-
винция“. Очевидно е, че проблемът е твърде стар; проблемът 
съществува и днес; проблемът ще продължи да съществува. 
Британският колоездач David Millar го формулира много до-
бре: „Неизбежно е. Там, където са намесени парите и славата, 
ще има хора, които ще мамят, и винаги ще има начин да изма-
мят. Човешката природа повелява винаги да има измамници“. 
Авторите не си поставят за цел да проведат собствени из-
следвания по темата: да опишат изчерпателно корупционните 
практики, да представят съществуващите класификации на 
известни практики, да оценят загубите за обществото и за 
бизнеса от тях, да представят къде и какви законови мерки се 
прилагат срещу подкупването и другите известни корупцион-
ни практики. Те смятат, че по темата не само е говорено, но и 
направено, твърде много по света и то от известни автори. Те 
се стремят да подпомогнат борбата с подкупването и другите 
корупционни практики по единствения им достъпен начин, 
като обърнат внимание на заинтересуваните страни да полз-
ват успешно големите възможностите, които дават национал-
ните и/или международните стандарти в тази област. 

Стандартизация и стандарти
Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за 
общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни 
или евентуални проблеми, чрез които се постига оптимален 
ред в дадена съвкупност от обстоятелства. Тази дейност 
включва процесите на разработване, съгласуване, одобря-
ване, издаване и прилагане на стандартите, като се спазват 
общо признатите основни принципи и правила за работа по 
стандартизация. 
Малко известно е Решението на Съвета на Европа за ролята на 
стандартизацията, 28 октомври 1999 год. (OJ С 141/01: 2000). 
Съветът се обръща към обществените власти да признаят 
стратегическото значение на стандартизацията (чл. 19). По-
специално, това следва да се извърши чрез поддържането 
на прозрачна законова, политическа и финансова рамка, на 
европейско, международно и национално ниво, в която рамка 
стандартизацията да може по-нататък да се развива в съответ-
ствие със собствените си принципи. Съветът на Европа при-
зовава обществените власти и държавите – членки да оказват 
необходимото съдействие на стандартизационния процес, 
особено когато стандартизацията е в подкрепа на политиката 
на общността или в името на обществения интерес (чл. 26). За 
конкретно разглежданата тема, това е борбата с подкупва-
нето и другите корупционни практики. 
Стандартът е документ, създаден чрез консенсус и одобрен 
от признат орган, който определя за общо и повтарящо се 
прилагане правила, насоки или характеристики за дейности 
или техните резултати за постигане на оптимален ред в дадена 
съвкупност от обстоятелства. Стандартите отразяват потвър-
дени резултати от науката и практиката и са насочени към 
оптимална полза за обществото. Стандартите представляват 
колективна разработка от заинтересувани страни, които вла-
гат много време, опит и познания, за да създадат стандарти, 
които са в полза не само за производителите, но са признати 
и от органите на държавната администрация и като цяло са в 
полза на обществото. За това може да се твърди, че стандар-
тите се разработват и публикуват в интерес на обществото 
и представляват мощно средство за информация и взаимно 
разбиране между икономическите партньори в страната и  

Фиг. 1 
(тази фигура трябва да се разположи под една текстовата колона) 
Подкупването е широко разпространено явление, което поражда мно-

жество проблеми от социално, морално, икономическо и политическо естество. 
Подкупването подкопава доброто управление, спъва развитието и опорочава 
конкуренцията, като открито нарушава справедливостта, пряко подкопава пра-
вата на човека и е сериозна пречка за ограничаване на бедността. От друга 
страна, то увеличава разходите за осъществяване на бизнеса; определя неси-
гурността в дейността и търговските сделки; увеличава разходите и намалява 
качеството на продуктите и услугите. То може да стане причина за загубата на 
човешки живот и имущество, за разрушаването на доверието в институциите, 
за незаконосъобразното и неефективното функциониране на пазарите. 

Подкупването, като корупционна практика, не е от днес или вчера. В 
свои изследвания, относно Олимпийските игри, професор Nigel Crowther (Уни-
верситет на Западно Онтарио, САЩ), пише за наличието на документирани 
доказателства за подкупи, още в древна Гърция, преди повече от 2000 години. 
Медалите, щафетата с факела и състезанията за жени не са съществували в 
древните олимпийски игри, но четиригодишният цикъл, концепцията за голям 
спортен спектакъл и претенцията да се спазва „честна игра“ продължават и до 
днес. „Да ти платят, за да паднеш или да смениш отбора“ - това е още една 
„традиция“, която устойчиво е наследена от древна Гърция, ведно с Олимпийс-
ките игри. Спортистите, техните бащи и учители полагали клетва да не вършат 
„грях срещу игрите“, но очевидно някои не са вземали клетвата присърце и 
твърде на сериозно. В Римската империя, именно за професията „държавен 
чиновник“ е създадена впечатляващата фраза: „дойде беден в богата провин-
ция и си тръгна богат от бедна провинция“. Очевидно е, че проблемът е 
твърде стар; проблемът съществува и днес; проблемът ще продължи да съ-
ществува. Британският колоездач David Millarго формулира много добре: „Не-
избежно е. Там, където са намесени парите и славата, ще има хора, които 
ще мамят, и винаги ще има начин да измамят. Човешката природа повелява 
винаги да има измамници“. 

Авторите не си поставят за цел да проведат собствени изследвания по 
темата: да опишат изчерпателно корупционните практики, да представят съ-
ществуващите класификации на известни практики, да оценят загубите за об-

Фиг. 1
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извън нея. 
Доброволният характер на прилагането на стандартите в Бъл-
гария, след отмяната на задължително им действие, доведе не 
само до тяхното забравяне, но до нещо твърде тревожно - до 
тяхното необосновано отхвърляне като добри и доказани 
международни практики. Използването на тези практики из-
исква от обществото и бизнеса минимални усилия и ресурси, 
а в много от случаите само едно обосновано политическо или 
бизнес-решение. Ефектът от прилагането на тези практики, 
обаче, може да бъде впечатляващ спрямо вложените усилия 
и ресурси. Този стандарт, конкретно, отразява добри между-
народни практики и може да се ползва във всички правни 
сфери – от органите на централната власт и/или на местното 
самоуправление. Той е приложим за малки, средни и големи 
организации, разположени в публичния, частния и нетъргов-
ския сектор. 
Рисковете от подкупване, пред които се изправя всяка една 
организация, могат да се променят в съответствие със следни-
те фактори: a - големината на организацията; b - местата и сек-
торите на пазара, в които тя действа; c – контекста, естеството, 
мащаба и степента на сложност на организацията. Всеки стан-
дартизационен документ определя прилагането от организа-
цията на политики, процедури и средства за управление, които 
са обосновани и съответстващи на рисковете от подкупване, 
пред които конкретно е изправена всяка организация. 

Стандарти и обществени поръчки
В многобройни медийни публикации, в обществени изследва-
ния на социолози и политолози, в изявления на ръководители 
на държавни и общински власти, в изследвания на браншови 
организации, в изявления на бизнеса, непрекъснато се изнасят 
нови и нови факти за подкупване и други корупционни прак-
тики при провеждането на обществени поръчки. Тук влизат 
всички възможни държавни и общински обществени поръчки, 
както и обществените поръчки, обявявани от бизнеса. 
Резултатите от известните на обществото корупционни прак-
тики водят до два крайно негативни резултата за обществото 
и бизнеса: първо, несъответствието с постигнатите резултати 
и вложените ресурси или лошо качество на крайния продукт 
или услуга; второ, влизането в непродуктивни процедури на 
обжалване, с което се забавя реализацията на проекта, а е 
възможно да бъде нарушено съответствието с първоначални-
те изисквания, след реализирането. 
В голяма част от публикациите и изследванията се дават не-
прекъснато примери за „задания на поръчката“, конкретно пи-
сани за „лицето“, което ще я спечели. Текстовете стават толкова 
подробни и така влизат в детайла, че текстово заданията стигат 
стотици страници. За целта се привличат компетентни консул-
танти, които получават значителни хонорари, за да „нагодят“ 
заданието към този, който е дал подкупа. Излишно усложне-
ните задания „помагат“, след това, като правят невъзможен 
ефективния контрол на дейността и крайния резултат. Защото 
стойността на контрола по изпълнението на такова задание 
може да стане съизмерима с предвидените средства по самото 
изпълнение на проекта. При това положение, резултатът се 
приема сам по себе си, така както е обявен, без дължимото 
доказване на съответствие/несъответствие със заданието. Ло-
шото качество в крайния продукт или услуга е предизвестено 
като резултат от изпълнението на такава обществена поръчка. 
Авторският колектив застава зад това, че при съставянето на 

задания за обществени поръчки, изискванията към продукта 
или услугата, обект на поръчката, и методите за контрол, от 
страна на възложителя, трябва да се основават на позовава-
ния на действащи национални или международни стандарти. 
Ако такива стандарти не съществуват, за определена част от 
заданието (това е малко вероятно!), то тогава само за нея да 
се „пишат“ нови текстове. Едва тогава, обществените поръчки 
ще станат действително „прозрачни“, и прозрачността няма 
да се измерва или оценява, както досега – чрез публичното 
отваряне на офертите и другите документи на участниците в 
конкурса. Това е „показно“ действие, с което по-скоро се уза-
коняват съществуващите корупционни практики. Така, освен 
прозрачни, резултатите от обществените поръчки ще станат 
обществено и най-вече ефикасно контролируеми. 
В съществуващото законодателство по стандартизация на 
Република България много ясно е казано, кога стандартите, 
които са доброволни, стават задължителни по отношение на 
прилагането им. Това е отразено в табл. 1. 
При обществените поръчки, по същество, става въпрос за 
договорни взаимоотношение между „възложител“ и „изпълни-
тел“. Следователно, стандартите, които имат отношение към 
обществената поръчка, и които са доброволни за изпълнение 
като цяло, стават обаче задължителни за спечелилият общест-
вената поръчка. Без да се впускаме в ненужно доказване на 
безспорните предимства на ползите от прилагането на стан-
дарти в процеса на провеждане на обществените поръчки, ще 
посочим само някои от тях: 
• Въвеждат се ясни и точни изисквания, които се прилагат във 
финансовата рамка на национално, европейско или междуна-
родно равнище; 
• Постига се стопроцентов (пълен) контрол при приемане на 
резултатите от обществената поръчка, в рамките на предвиде-
ния времеви и финансов ресурс, от страна на нейния възло-
жител; 
• Улеснява се съдебното производство в случаите на обжалва-
ния. 
Многообразието от приложения, наложили сев практиката, 
може да осветли допълнително значителен брой ползи за 
обществото и за бизнеса и да посочи добри практики, които в 
значителна степен да намалят тяхното въздействие. 
Системи за управление за борба с подкупването
Добре известно е това, че подкупването и другите корупцион-
ни практики са от векове, а вероятно - за векове, и не само в 
България, но и по целия свят. Така например, в изследване на 
Dow Jones Risk & Compliance Survey (2015), фиг.  3, е показана 
трайна тенденция на разрастване на подкупите. Условно те 

Авторският колектив застава зад това, че при съставянето на задания за 
обществени поръчки, изискванията към продукта или услугата, обект на поръч-
ката, и методите за контрол, от страна на възложителя, трябва да се основават 
на позовавания на действащи национални или международни стандарти. Ако 
такива стандарти не съществуват,за определена част от заданието(това е мал-
ко вероятно!), то тогава само за нея да се „пишат“ нови текстове. Едва тогава, 
обществените поръчки ще станат действително „прозрачни“, и прозрачността 
няма да се измерва или оценява, както досега – чрез публичното отваряне на 
офертите и другите документи на участниците в конкурса. Това е „показно“ 
действие, с което по-скоро се узаконяват съществуващите корупционни практи-
ки. Така, освен прозрачни, резултатите от обществените поръчки ще станат 
обществено и най-вече ефикасно контролируеми.  

В съществуващото законодателство по стандартизация на Република 
България много ясно е казано, кога стандартите, които са доброволни, стават 
задължителнипо отношение на прилагането им. Това е отразено в табл. 1. 

Таблица 1. 

Доброволните стандарти 
стават задължителни, когато: 

1. Прилагането им е задължително по силата на
нормативен акт или когато е направено безус-
ловно позоваване на закон от общ характер.

2. Безусловното спазване на изискванията на
стандарт при договорни взаимоотношения е
договорено.

3. Производителят сам декларира спазването на
конкретен стандарт за продукт.

(тази таблица трябва да се разположи под една текстовата колона) 
При обществените поръчки, по същество, става въпрос за договорни 

взаимоотношение между „възложител“ и „изпълнител“. Следователно, стандар-
тите, които имат отношение към обществената поръчка, и които са доброволни 
за изпълнение като цяло, стават обаче задължителни за спечелилият общест-
вената поръчка. Без да се впускаме в ненужно доказване на безспорните пре-
димства на ползите от прилагането на стандарти в процеса на провеждане на 
обществените поръчки, ще посочим само някои от тях:  
 Въвеждат се ясни и точни изисквания, които се прилагат във финансо-

вата рамка на национално, европейско или международно равнище;
 Постига сесто процентов(пълен) контрол при приемане на резултатите

от обществената поръчка, в рамките на предвидения времеви и финан-
сов ресурс, от страна на нейния възложител;

 Улеснява се съдебното производство в случаите на обжалвания.
Многообразието отприложения, наложили сев практиката, може да ос-

ветли допълнително значителен брой ползи за обществото и за бизнеса и да 
посочи добри практики, които в значителна степен да намалят тяхното въз-
действие. 

Таблица 1.
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се оценяват на 3 % от световната икономика, която, разбира 
се, не произвежда обществено полезни продукти и услуги. 
Забележете, в тази „икономика“ се въртят годишно 1 трилион 
долара. 
Колко пари са един трилион долара? Ето какво може да бъде 
платено с тези пари (https: //profit. bg/svezho/kolko-pari-sa-1-
trilion-dolara/): около 41 млн. коли - при цена между 20 000 и 
25 000 USD, или това са около 30 % от всички коли в САЩ; око-
ло 6 млн. къщи – при цена 179 400 USD; около 140 млрд. часа 
труд – при минимална цена от 7, 25 USD/h, или това е цената 
на труда на 2, 8 млн. души за 23 години; годишните доходи на 
19, 2 млн. (от общо 71, 8 млн.: 26, 7 %) американски семейства – 
при среден доход от около 52 000 USD. 
И всичко това при условие, че: 75 % от организациите прилагат 
антикорупционни програми в своята работа; 87 % от органи-
зациите смятат, че имат подобрение в борбата с корупцията;  
57 % от тях информират, че са съгласни с антикорупционните 
изисквания и работят в тази насока, съвместно със своите 
бизнес партньори; 48 % от тях смятат, че са подобрили общата 
си ефективност, като резултат от намаляването на корупцията. 
Представеното по-горе изследване показва, че светът търси 
настоятелно ефикасни и ефективни решения срещу подкуп-
ването и другите корупционни практики. Точно едно такова 
навременно и крайно необходимо решение се представя от 
международния стандарт ISO 37001: 2016 „Системи за управле-
ние за борба с подкупването. Изисквания с указания за прила-
гане“. В него, ударението се слага основателно върху най-раз-
пространената корупционна практика - подкупването. През 
юни, тази година, стандартът беше възприет като национален 
стандарт, и представен в превод на български език, фиг. 3. 

От една добре управлявана организация се очаква да има 
политика за борба с подкупването, подкрепена от подходяща 

система за управление, която да я подпомага в нейните правни 
задължения и ангажираността й към професионална добро-
съвестност проявена към клиенти и партньори. Политиката 
за борба с подкупването е част от цялостната политика на 
организацията за спазване на всички съществени изисква-
ния, отнасящи се към нейната дейност. Политиката за борба 
с подкупването и заложената подкрепа на системата за упра-
вление помагат на организацията да избегне или да намали 
разходите, рисковете и щетите от участие в подкупване, като 
същевременно да повиши доверието в бизнес отношенията с 
бизнес-партньори и клиенти и да подобри своята репутация 
пред обществото. 
Ето защо, структурата на този стандарт е съобразена с базовия 
стандарт ISO 9001:  2015 „Системи за управление на качеството. 
Изисквания“. Това позволява работата на всяка система по ISO 
37001:  2016 да бъде интегрирана ведно с работата на другите 
системи за управление, разработени на базата на ISO-стандар-
ти. Техният списък, валиден към 30. 06. 2017 год. , е показан в 
табл. 2. 
Този стандартизационен документ определя изискванията и 
същевременно дава указания за създаването, внедряването, 
поддържането, прегледа и подобряването на система за уп-
равление за борба с подкупването. Настоящият документ се 
отнася само и единствено за подкупване във връзка с дейност-
та на организацията: a - подкупването в обществения, частния 
и нетърговския сектор; b - подкупването от организацията; 
c - подкупването от персонал на организацията, действащ от 
името на организацията или в нейна полза; d - подкупването 
от бизнес партньори на организацията, действащи от името на 
организацията или в нейна полза; e - подкупването на органи-
зацията; f - подкупването на персонала на организацията във 
връзка с дейността й; g - подкупването на бизнес-партньорите 
на организацията във връзка с осъществяваните от нея дей-
ности; h - прякото или косвеното подкупване, например, под-
купването, предложено или прието чрез или от трета страна. 
Системата за управление за борба с подкупването е предназ-
начена да помогне на организацията да предотвратява, от-
крива и реагира на подкупване и да спазва законите за борба 
с подкупването и доброволните ангажименти, отнесени към 
осъществяваните от нея дейности. Тази система няма за обект 
на дейността си конкретно измамите, картелите, прането на 
пари, нарушенията на антимонополното законодателство, 
нарушенията на конкуренцията, търговията с влияние, неза-
конното обогатяване, присвояването на имущество, както и 
другите корупционни практики, въпреки че организацията 
може да вземе самостоятелно решение за разширяването на 

Системи за управление за борба с подкупването 

Добре известно е това, че подкупването и другите корупционни практики 
са от векове, а вероятно- за векове, и не само в България, но и по целия свят. 
Така например,в изследване на Dow Jones Risk & Compliance 
Survey(2015),фиг. 3,е показана трайна тенденция на разрастване на подкупите. 
Условно те се оценяват на 3 % от световната икономика, която, разбира се, не 
произвежда обществено полезни продукти и услуги. Забележете, в тази „иконо-
мика“ се въртят годишно 1 трилион долара.  

Колко пари са един трилион долара? Ето какво може да бъде платено с 
тези пари (https://profit.bg/svezho/kolko-pari-sa-1-trilion-dolara/): около 41 млн. ко-
ли - при цена между 20 000 и 25 000 USD, или това са около 30 % от всички ко-
ли в САЩ; около 6 млн. къщи – при цена 179 400 USD; около 140 млрд. часа 
труд – при минимална цена от 7,25 USD/h, или това е цената на труда на 2,8 
млн. души за 23 години; годишните доходи на 19,2 млн. (от общо 71,8 млн.: 26,7 
%) американски семейства – при среден доход от около 52 000 USD.  

И всичко това при условие, че:75 % от организациите прилагат антико-
рупционни програми в своята работа;87 % от организациите смятат, че имат 
подобрение в борбата с корупцията;57 % от тях информират, че са съгласни с 
антикорупционните изисквания и работят в тази насока,съвместно със своите 
бизнес партньори;48 % от тях смятат, че са подобрили общата си ефективност, 
като резултат от намаляването на корупцията. 

Фиг. 2 
(тази фигура да бъде разположенав една текстова колона) 
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Представеното по-горе изследване показва, че светът търси настоятелно 
ефикасни и ефективни решения срещу подкупването и другитекорупционнип-
рактики. Точно едно такова навременно и крайно необходимо решение се 
представя от международния стандарт ISO 37001:2016 „Системи за управле-
ние за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане“. В него, 
ударението се слага основателно върху най-разпространената корупционна 
практика - подкупването. През юни, тази година, стандартът беше възприет ка-
то национален стандарт, и представен в превод на български език, фиг.3. 

Фиг. 3 

(тази фигура да бъде разположенапод/надеднатекстова колона) 

От една добре управлявана организация се очаква да има политика за 
борба с подкупването, подкрепена от подходяща система за управление, която 
да я подпомага в нейните правни задължения и ангажираността й към профе-
сионална добросъвестност проявена към клиенти и партньори. Политиката за 
борба с подкупването е част от цялостната политика на организацията за спаз-
ване на всички съществени изисквания, отнасящи се към нейната дейност. По-
литиката за борба с подкупването и заложената подкрепа на системата за уп-
равление помагат на организацията да избегне или да намали разходите, рис-
ковете и щетите от участие в подкупване, като същевременнода повиши дове-
рието в бизнес отношенията с бизнес-партньори и клиенти и да подобри своята 
репутация пред обществото. 

Ето защо, структурата на този стандарт е съобразена с базовия стандарт 
ISO 9001: 2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“. Това 
позволява работата на всяка система по ISO 37001: 2016 да бъде интегрирана-
ведно с работата на другите системиза управление, разработени на базата на 
ISO-стандарти. Техният списък, валиден към 30.06.2017 год., е показан в табл. 
2. 

Таблица 2. 

№ по 
ред № на стандарта Наименование 

1. ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания. 

2. ISO 9001 &
EN 15224

Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Указания за 
използване на ISO 9001. 

Фиг. 2

Фиг. 3
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клиентите на положителни резултатив борбата с подкупването; e - предотвра-
тяването, откриването и справянето с рисковете за подкупване;f - нарастването 
на националното признаване на организацията; g- насърчаването на доверието 
между персонала, кактои между персонала и ръководството; h - намаляването 
на разходите;i - предотвратяването на конфликт на интереси; j - въвеждането и 
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дейности, насочени към ефикасно прилагане на националното законодателство 
за борба с корупционното поведение. 
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Фиг. 4 

(тази фигура да бъде разположенапод/над две текстови колони) 

В заключение, авторите заявяватсвоята готовност да съдействатчрез 
разширяване на приложението на действащите национални стандарти на всич-
ки държавни, общински, бизнес и неправителствени организации, които са за-
почнали дейност за борба с подкупването и другите корупционните явления. За 
тези, които искат да започнат сега тяхното прилагане в дейността на своята 
организация,се предлагат обучения по тематиката. На интернет-страницата на 
фондация „Качество 21-ви век“ (www.kachestvo-21.com) са посочени много нови 
възможности за обучение и/или консултантска помощ. 

обхвата на системата за управление, като включи конкретно и 
някои от тези дейности. 
Съвместяването на ISO 37001: 2016 с посочените системи за 
управление, табл.  2, както и разширяването на обекта на 
дейност, могат да придобият смисъл само при условие, че 
изградените система/системи за управление е действително 
внедрена и поддържана, а не е придобита„на хартия“, т. е. по 
пътя на подкупването или други добре известни на обще-
ството корупционни практики. Изискването към кандидати-

Представеното по-горе изследване показва, че светът търси настоятелно 
ефикасни и ефективни решения срещу подкупването и другитекорупционнип-
рактики. Точно едно такова навременно и крайно необходимо решение се 
представя от международния стандарт ISO 37001:2016 „Системи за управле-
ние за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане“. В него, 
ударението се слага основателно върху най-разпространената корупционна 
практика - подкупването. През юни, тази година, стандартът беше възприет ка-
то национален стандарт, и представен в превод на български език, фиг.3. 

Фиг. 3 

(тази фигура да бъде разположенапод/надеднатекстова колона) 

От една добре управлявана организация се очаква да има политика за 
борба с подкупването, подкрепена от подходяща система за управление, която 
да я подпомага в нейните правни задължения и ангажираността й към профе-
сионална добросъвестност проявена към клиенти и партньори. Политиката за 
борба с подкупването е част от цялостната политика на организацията за спаз-
ване на всички съществени изисквания, отнасящи се към нейната дейност. По-
литиката за борба с подкупването и заложената подкрепа на системата за уп-
равление помагат на организацията да избегне или да намали разходите, рис-
ковете и щетите от участие в подкупване, като същевременнода повиши дове-
рието в бизнес отношенията с бизнес-партньори и клиенти и да подобри своята 
репутация пред обществото. 

Ето защо, структурата на този стандарт е съобразена с базовия стандарт 
ISO 9001: 2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“. Това 
позволява работата на всяка система по ISO 37001: 2016 да бъде интегрирана-
ведно с работата на другите системиза управление, разработени на базата на 
ISO-стандарти. Техният списък, валиден към 30.06.2017 год., е показан в табл. 
2. 

Таблица 2. 

№ по 
ред № на стандарта Наименование 

1. ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания. 

2. ISO 9001 &
EN 15224

Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Указания за 
използване на ISO 9001. 

3. ISO 9001 &
ISO/TS 16949 

Системи за управление на качеството. Конкретни изисквания за 
прилагането на ISO 9001 при серийно производство и производст-
во на резервни части за автомобилната индустрия. 

4. ISO 14001 Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания 
за прилагане. 

5. ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Сервизно управление. Изисквания
към системата за управление на сервизи. 

6. ISO 20121 Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указа-
ния за прилагане. 

7. ISO 22000 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. 
Изисквания към всяка организация в хранителната верига. 

8. ISO 22301 Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъсна-
тостта на дейността. 

9. ISO 22716 Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP). Ука-
зания относно добрата производствена практика. 

10. ISO/IEC 27001 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за 
управление на сигурността на информацията. 

11. ISO 28001
Системи за управление на сигурността на веригата за доставки. 
Най-добри практики за прилагане сигурността на веригата за дос-
тавки, оценки и планове. Изисквания. 

12. ISO 39001 Системи за управление на безопасността на движението по пъти-
щата. Изисквания с указания за прилагане. 

13 ISO 44001 Системи за управление на взаимоотношенията при съвместен 
бизнес. Изисквания и рамка. 

14. ISO 45001-
проект

Системи за управление на здраве и безопасност. Изисквания и 
указания за прилагане. 

15. ISO 50001 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за 
прилагане. 

16. ISO 55001 Управление на активите. Системи за управление. Изисквания. 

(тази таблицада бъде разположенапод/над две текстови колони) 

Този стандартизационен документ определя изискванията и същевре-
менно дава указания за създаването, внедряването, поддържането, прегледа и 
подобряването на система за управление за борба с подкупването. Настоящият 
документ се отнася само и единствено за подкупваневъв връзка с дейността на 
организацията:a - подкупването в обществения, частния и нетърговския 
сектор;b - подкупването от организацията;c - подкупването от персонал на ор-
ганизацията, действащ от името на организацията или в нейна полза;d - под-
купването от бизнес партньори на организацията, действащи от името на орга-
низацията или в нейна полза;e - подкупването на организацията;f - подкупване-
то на персонала на организацията във връзка с дейността й;g - подкупването на 
бизнес-партньорите на организацията във връзка с осъществяваните от нея 
дейности;h - прякото или косвеното подкупване, например, подкупването, пред-
ложено или прието чрез или от трета страна. 

Системата за управление за борба с подкупването е предназначена да 
помогне на организацията да предотвратява, открива и реагира на подкупване 

Таблица 2. 

те за обществени поръчки, да притежават сертифицирана 
система за управление, доведе до масово „сертифициране“ 
на бизнеса по ISO 9001. За съжаление, обаче, никой от въз-
ложителите на обществени поръчки не проверява доколко 
в действителност тези системи ефикасно и ефективно функ-
ционират. Още по-малко, дали техният обхват на дейност 
отговаря на обхвата на дейностите по обществената поръч-
ка. Ето един пример, за това как може в значителна степен 
да бъде стимулирано с най-добри намерения и осигурена 
публичност подкупването при обществени поръчки – от 
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клиентите на положителни резултатив борбата с подкупването; e - предотвра-
тяването, откриването и справянето с рисковете за подкупване;f - нарастването 
на националното признаване на организацията; g- насърчаването на доверието 
между персонала, кактои между персонала и ръководството; h - намаляването 
на разходите;i - предотвратяването на конфликт на интереси; j - въвеждането и 
подобряването на културапротив подкупването; k - подпомаганетона всички 
дейности, насочени към ефикасно прилагане на националното законодателство 
за борба с корупционното поведение. 
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10.2.Постоянно подобряване
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тяхното постигане
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7.1.Ресурси
7.2.Компетентност
7.3.Осъзнатост и обучение
7.4.Обмен на информация
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9.4.Преглед от функционалната единица за
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8.1.Оперативно планиране и управление
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партньори
8.6.Ангажименти за борба с подпкупването
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Фиг. 4 

(тази фигура да бъде разположенапод/над две текстови колони) 

В заключение, авторите заявяватсвоята готовност да съдействатчрез 
разширяване на приложението на действащите национални стандарти на всич-
ки държавни, общински, бизнес и неправителствени организации, които са за-
почнали дейност за борба с подкупването и другите корупционните явления. За 
тези, които искат да започнат сега тяхното прилагане в дейността на своята 
организация,се предлагат обучения по тематиката. На интернет-страницата на 
фондация „Качество 21-ви век“ (www.kachestvo-21.com) са посочени много нови 
възможности за обучение и/или консултантска помощ. 

Фиг. 4

нейното обявяване до публично обявената процедура за 
избор на изпълнител. 
Блоковата схема на една „система за управление за борба с 
подкупването“, в съответствие с БДСISO 37001: 2016, позволява 
да се получи най-обща представа за процесите на взаимо-
действие в изградената система, фиг. 4. 
Една организация (държавна, общинска, бизнес или непра-
вителствена), която иска да поддържа действен инструмен-
тариум срещу подкупването, трябва да осигури ефикасно и 
ефективно процесите на взаимодействие и с това процеса 
на непрекъснато подобрение в дейността на организацията. 
Ако тази система за управление се внедри в действителност и 
висшето ръководство стимулира персонала да я поддържа и 
подобрява непрекъснато, то тя ще способства ефикасно за на-
маляването на подкупването и други корупционни практики. 
Дори, някои от тях могат да бъдат прекратени. Естествено е, не 
трябва да се живее с илюзията, че с внедряването и поддържа-
нето на една система за управление за борба с подкупването, 
всички проблеми, създадени от подкупването и другите ко-
рупционни практики, ще бъдат изцяло и окончателно решени. 
Организацията, обаче, ще придобие определена резултатност 
в борбата срещу подкупите. Стандартът, в т. 9, представя добри 
практики в това направление. 
Обобщено, резултатността от използването на възможност-
ите, които носи този стандартизационен документ, трябва да 

се търси в следните основни направления: a - намаляването 
на рискове за подкупване чрез прилагане на финансов кон-
трол; b - осигуряването на непрекъснато подобряване на 
антикорупционните практики; c - постигането на конкурентно 
предимство в ролята на желан и лоялен бизнес партньор; d –
гарантирането пред бизнес-партньорите и клиентите на поло-
жителни резултати в борбата с подкупването; e - предотвратя-
ването, откриването и справянето с рисковете за подкупване; f 
- нарастването на националното признаване на организацията; 
g- насърчаването на доверието между персонала, както и 
между персонала и ръководството; h - намаляването на раз-
ходите; i - предотвратяването на конфликт на интереси; j - въ-
веждането и подобряването на култура против подкупването; 
k - подпомагането на всички дейности, насочени към ефикасно 
прилагане на националното законодателство за борба с ко-
рупционното поведение. 
В заключение, авторите заявяват своята готовност да съдейст-
ват чрез разширяване на приложението на действащите на-
ционални стандарти на всички държавни, общински, бизнес и 
неправителствени организации, които са започнали дейност 
за борба с подкупването и другите корупционните явления. 
За тези, които искат да започнат сега тяхното прилагане в 
дейността на своята организация, се предлагат обучения по 
тематиката. На интернет-страницата на фондация „Качество 
21-ви век“ (www. kachestvo-21. com) са посочени много нови 
възможности за обучение и/или консултантска помощ. 
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НОВИНИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР 
ПЛОВДИВ 2016

УВЕРЕНА СТЪПКА НА СИЛОМА АД  
ПО ПЪТЯ КЪМ ВИСОКИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ НА ЕДНО РЯЗАНЕ

Разговор с инж. 
Христо Кирилов, 
Изпълнителен 
директор на 
Силома АД, 
Силистра


