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За да върви гладко вашият бизнес, доверете се на изпитаното действие на семейството смазочни 

продукти на Shell. Ключов фактор към успеха на вашия бизнес е да намалите максимално времето, в 

което оборудването ви е в принудително бездействие. Смазочните продукти Shell Rimula, заедно с 

трансмисионните масла Shell Spirax и гресите Shell Gadus са създадени специално да защитят всяка 

част от вашето оборудване. Използвайте ги съвместно с маслото за тежко натоварени двигатели Shell 

Rimula R6 LME. Благодарение на тази оптимизирана формула вие получавате безотказното действие, 

от което се нуждаете, за да развивате бизнеса си.

СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ SHELL.
ГОТОВИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, КОГАТО
БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ТЯХ.

THE LUBRICANTS THAT WORK 
AS HARD AS YOU.



Вашият компетентен партньор
 в поддръжката и ремонта

Вие търсите компетентен партньор с комплексна гама продукти и услуги 
в областта на лагерите? Индустриалният отдел на Schaeffler надеждно Ви 

обезпечава с висококачествени продукти, приложни решения и услуги.

Иновативните решения в областта на лагерите Ви помагат да повишите 
надеждността на съоръженията си и да намалите разходите през целия 

срок на експлоатация на лагера (Total Cost of Ownership). Със солидно 
ноу-хау по бранш и процес Ви подкрепят нашите експерти в световната 

ни мрежа. Конкретни приложни примери в предприятия от Вашия бранш 
доказват този успех.

За всяко приложение оптималното решение – това е нашето 
предизвикатество.

Използвайте нашите силни страни – свържете се с нас!

Шефлер България ООД • 1504 София, бул. Ал. Дондуков 62А
тел. (02) 9463900 • info.bg@schaeffler.com • www.schaeffler.bg

Лагерна техника  |  Монтаж/Ремонт  |  Мазане  |  Следене на състоянието     
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ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

 ... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ 
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

София 1505 // ул. Оборище 102 // тел.: 02/944 22 36,

02/944 22 56 // факс: 02/944 22 56 // www.sibel.bg
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Електрически оси с шпиндел тип ELGC 
и мини шейни тип EGSC

 

Вие искате скрит и лесен монтаж?
Вие търсите дълготрайни и съвместими решения?
Ние осъществяваме връзката между настоящето и бъдещето.

Механично неограничени и изключително компактни - това е възможността за монтаж от Festo!

  

www.festo.bg1592 София, бул. Христофор Колумб 9, Т: 02/ 960 07 27, Ф: 02/ 960 07 23, Е: festo_bg@festo.com

Когато компактните размери са от голямо значение в асемблиращите системи, тези за тест и 
инспекция, манипулацията с малки детайли, настолните приложения и електронната индустрия, 
оптимизираните линейни задвижвания тип ELGC и мини шейни тип EGSC предлагат оптимума 
между монтажното и работно пространство. Включват и невероятната адаптивност за 
„one-size-down” асемблиращи системи.
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Jungheinrich- синоним  
на авангардна технология, 
надеждност, сигурност и 
дългосрочно партньорство  
с клиентите

- Какви интересни проекти реализирахте наскоро?

Тенденцията за по-голяма автоматизация на процесите и интег-
риране на WMS системата на клиента към машините, движение 
в по – тесни коридори и на по-голяма височина се запази. Чрез 
автоматизация, като първа стъпка на потребителите се пред-
лагат решения, които да отговарят на логистичните им нужди и 
се показват предимствата на машините с марката Jungheinrich. 
В тази връзка през последната година разработихме няколко 
такива проекта за складове оборудвани със специализирани ви-
соко технологични машини, създадени специално, съгласно из-
искванията на клиентите ни. Отделно за нуждите на текстилната 
промишленост предложихме машини със специални прикачни 
устройства, които оптимално задоволяват специфичните нужди 
за този бранш. Продължихме да работим с нашите дългогодиш-
ни партньори, които вече са убедени в качествата на марката, 
която предлагаме, но успяхме да спечелим и нови клиенти и 
партньори, на които предложихме гъвкави и надеждни решения 
в областта на складовата логистика.

- Кои са проблемите, които срещате в работата си?

Желанието да се реализират продажби на всяка цена, с мини-
мални усилия и предлагане на стандартни продукти от страна 
на някои от нашите конкуренти рефлектира в предлагане на 
ниско качество на логистичните услуги. Всеки може да продава 
евтино, но е трудно да се реализира високо качествен продукт 
и решение. При нас продажбата не е на всяка цена. Малко 
фирми предлагат цялостен анализ на нуждите на клиента. Това 
е свързано с многократни обсъждания, посещения и промени в 
спецификациите на машините, така че да се задоволят оптимал-
но изискванията на потребителите, а не само да се реализират 
определен брой машини. Всички тези операции се нуждаят от 
финансов и времеви ресурс, но ако не се инвестира в тази насо-
ка, а само се предложи ниска цена на клиента, което е водещо 
за българския пазар, на един по-късен етап съществува рискът 
клиентът да остане разочарован от машините и предложените 

Интервю с г-н Валери Петрунов – търговски и маркетингов дирек¬тор на „Готи Петрунов“ 
ООД, представи¬тел на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.



решения. Това неминуемо рефлектира в спадане на доверието и 
лоша репутация за марката. В тази връзка ние държим на качест-
вото на предлаганите цялостни логистични услуги и сме с клиента 
на всеки един етап от проектирането, изграждането и вземането 
на решенията за вътрешнофирмената логистика, производството и 
дистрибуцията, като се стараем да предлагаме оптимални, гъвкави 
и финансово изгодни логистични концепции. С потребителите 
се обсъждат, както краткосрочните планове в областта на стоко-
оборота, така и дългосрочните им стратегии, за да се предвидят 
и предложат най – подходящите и надеждни решения, които ще 
задоволяват изискванията в бъдеще, съобразно развитието на 
дейността на фирмата. С този стил на работа сме се доказали като 
надежден и коректен партньор на българския пазар, смея да 
твърдя, че вече голяма част от клиентите не се лъжат по обещания 
и ниски цени, а държат на качеството и професионализма, както на 
етапа на продажбата, така и след това. В дългосрочен план ниската 
цена не е оптималното решение, защото ако се направи компро-
мис и се избере оборудване на такава цена се спестява финансов 
ресурс само в началото. С течение на времето, ако се налагат 
множество ремонти поради ниското качество - клиента губи много 
повече, машините престояват и процеса на работа се прекъсва, а 
финансовите загуби растат бързо.

Нелоялната конкуренция в нашия бранш винаги е съществувала 
и не бих я нарекъл проблем, това е по скоро част от играта за нас. 
С годините сме се убедили, че жалките опити на конкурентите да 
засегнат нашия имидж винаги в един момент са удряли на камък 
и когато поддържаш постоянно високо качество на предлаганите 
продукти и услуги, конкуренцията не представлява проблем, а по-
скоро мотивира и дава хъс в работата. Конкуренцията при сервиз-
ното обслужване и ремонта на техниката, влагането на некачест-
вени и не оригинални резервни части и до сега съпътства нашата 
дейност, но ние се опитваме да обясним на клиента предимствата 
на по-качествените продукти и че цената не е най-важна. В тази 
насока вече се забелязва промяната и стъпките в правилната посо-
ка. Много от клиентите подведени от предлаганите ниски цени на 
сервиз, с цената на претърпени загуби, поради дълъг престой на 
машините в ремонт, вече се връщат към качествените оригинални 
резервни части и високия професионализъм на сервизните екипи, 
с които ние разполагаме. Забелязва се тенденция на завръщане на 
клиенти, които преди години са отказали нашите услуги, но сега 
търсят нашето качество. Може да се каже, че стратегията, която 
избрахме в тази насока, да поддържаме постоянно високо ниво 
на сервизните услуги и предлаганите оригинални резервни части, 
вече се отблагодарява.  Мениджърите по логистиката вече осъзна-
ват, че рисковете, които носи след себе си решението за спестя-
ване на финансов ресурс от сервизната услуга на машините, води 
след себе си загуби и вреди, за които те са отговорни с вземането 
на грешни решения, които носят негативи за бизнеса, а понякога и 
застрашават човешки живот. Корупцията съществува не само в по-
литиката, тя се забелязва и при големите международни фирми, на 
ниво мениджъри, които взимат решения пристрастно, знаете тук в 
България по роднинска и приятелска връзка се извършват бизнес 
операции, които обаче в течение на времето носят загуби, вместо 
позитиви за клиента. Тенденцията вече се обръща и клиентите 
се връщат към партньорите, които предлагат постоянно високо 
качество и надеждност. Доста конкуренти отстъпиха позиции и 
загубиха клиенти, тъй като се бяха надценили и считаха, че могат 
да ремонтират машини с нашата марка, но технологиите и инова-
циите бързо се променят и не успяха да предложат на потребите-
лите високо квалифициран сервизен персонал. Несериозно е да се 
твърди, че може да се поддържат с високо качество няколко мар-

9ИНТЕРВЮ
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ки, тъй като при всички производители има специфични неща 
и за да си в крак с промените трябва да разпилееш усилията си 
в няколко посоки, което обикновено води до по-ниско качество 
на предлаганата сервизна услуга. Именно по тази причина ние 
се придържаме само и единствено към марките - Jungheinrich, 
Hubtex, Genkinger, Carer, които представляваме ексклузивно и 
поддържаме качеството на сервизните услуги на високо ниво. 
За нас мога да кажа, че инвестираме много в персонала си, в 
квалификацията му и постоянно се организират обучения в 
заводите на производителите, чиито представители сме, затова 
нашите сервизни инженери са обучени и сертифицирани от 
самия производител на оборудването. Ние сме убедени, че това 
е правилния подход. Ако не веднага то след години високата 
квалификация на сервизния персонал и услугата, която подлага-
ме се отплащат и това обикновено е в основата на решенията на 
клиента при избора му на доставчик на ново оборудване и след 
гаранционно обслужване, и поддръжка. Клиентите започнаха да 
осъзнават, че губят прекалено много, ако се доверят за сервизна-
та дейност на неоторизирани от производителя фирми и ниско 
квалифициран персонал. В следствие на тези фактори много 
наши клиенти се върнаха към сервиза на нашата фирма и реално 
нашите конкуренти със своите нелоялни практики вместо „да ни 
избодат очите ни изписаха веждите“, клиентите ни вече са убеде-
ни и сигурни в качествата на нашите услуги повече от всякога. За 
нас на първо място са нуждите на клиента, нашата цел е и винаги 
ще бъде, дългосрочно сътрудничество с клиента основано на 
надеждни и стабилни отношения през годините. Като строго 
разграничаваме лоялните клиенти от случайния потребител.

Като нов проблем от последната година мога да спомена появата 
на фирми, наши конкуренти от бранша, които предлагат машини 
произведени в Китай, които градят рекламата си на базата на 
това, че тяхната конкурентна марка е произведена в Китай, но 
в заводи, в които ползват старите технологии на Jungheinrich, 
въвеждайки в заблуждение клиента, че може да си купи машина 
с друга марка, на по-ниска цена. Подобни практики са пример 
за нелоялна конкуренция, но съм сигурен, че и с тази трудност 
ще се преборим в близко бъдеще и защитим своите позиции на 
пазара в България. Както вече споменах и преди сме се борили 
с нелоялна конкуренция и след няколко години обикновено 
клиента успява сам да достигне до истината и да вземе пра-
вилните решения свързани с логистиката и поддържането на 
оборудването.

- Какви са тенденциите в развитието на подемно-транспорт-
ната техника? Как виждате бъдещето?

Тенденцията и в момента е да се върви към избор на един 
доставчик по отношение на машините, който да е в състояние да 
достави всичко, още от изграждането на логистичната концеп-
ция.

Друга развиваща се и към момента тенденция е свързана с раз-
витието на интернет търговията и изграждането на все по – ви-
соки складове, както и използването на машини, които се движат 
в много тесни пространства. Все по – често се правят опити да се 
избегне максимално човешкия фактор и стремеж монотонните 
действия да бъдат заменени от автоматизирани решения. Естест-
вено всичко зависи от изискванията и целите на всеки конкретен 
клиент, но като цяло се цели повишаване на ефективността 

и намаляване на разходите. Стойностният персонал с високо 
образование и опит отново ще се търси от мениджърите, ще 
има стремеж да се намали текучеството, защото иновативните 
технологии все още имат нужда от човек, който да ги направлява 
от разстояние, но и да разбира технологиите и процесите.Във 
връзка с тази тендинция ще спомена, че е много важно от самото 
начало да се изгради цялостна логистична концепция при клиен-
та. Добрата организация на логистиката, води до ефективност и 
максимален икономически  ефект върху продукта. Всичко това 
ние като специалисти и марката Jungheinrich бихме могли да 
предложим и като пример ще спомена, че Jungheinrich предла-
гат специализирани машини от класа APM (Auto Pallet Mover) с 
лазерна навигация, проектирани да изпълняват автоматично 
многократно повтарящи се задачи по определен маршрут и 
координати AGV (Automated Guided Vehicle). Наблюдава се и по-
широко навлизане на технология позволяваща директна връзка 
през интерфейс към индивидуалния WMS на клиента, което от 
своя страна ускорява и автоматизира процесите в логистиката, 
повишава ефективността.

Като засилваща се нова тенденция мога да обърна внимание 
на факта, че започват да навлизат все повече литиево-йонните 
батерии в бранша. Предимствата на тези батерии са много, 
на първо място от значение за клиента естествено са ниските 
експлоатационни разходи, кратките срокове за зареждане около 
30 мин. или в обедната почивка на персонала дори, не се налага 
изграждане на специални помещения за зареждане. Този тип 
батерии са подходящи за фармацевтичната и хранително-вку-
совата промишленост, но не само. В момента марката, чийто 
представител сме ние Jungheinrich е една от малкото в света, 
които могат да предложат оборудване с литиево-йонни батерии 
на всяка една електрическа машина от гамата си. Машини от 24V, 
48V,80V може да бъдат предложени на клиента с литиево-йонни 
батерии, с 5години гаранция или 10 000 цикъла на зареждане, 
като прогнозния живот на тези батерии е 15-20 години. Предим-
ствата на този вид батерии са много и все по-често клиентите 
избират този тип технология, привлечени от високата ефектив-
ност, съчетана с намалени експлоатационни разходи.

- Какво бихте посъветвали Вашите потенциални клиенти и 
бизнес партньори при избора на доставчик на логистични 
решения?

Бих ги посъветвал да проучат какво се предлага на пазара, да 
поискат референции за работата и осъществени проекти от 
доставчиците, да разговарят и излагат точно техните нужди и 
цели, за да може да се направи по-точен избор на логистична 
концепция, и другото важно нещо е да се започне да се планира 
от самото начало още при изграждането, ако е възможно да се 
работи съвместно с доставчика на оборудване, за да се изгради 
един успешен и ефективно работещ бизнес проект. Нека ниската 
цена не е единствения критерий при избора на доставчик, 
а качеството и ефективността да бъдат фокуса. Ние сме на 
разположение и предлагаме комплексна услуга от анализа на 
логистичните потребности до цялостното имплементиране 
на концепцията както и поддръжката след това. Нашата цел е 
дългосрочно бизнес партньорство с клиента и множеството 
успешно работещи, доказали се през годините като надеждни 
проекти, са свидетелство за това.



37CAD/CAM/CAE

шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови 
серии, тъй като бракът преди пускането им може да ока-
же голямо влияние на предвидената печалба. 

Подобрено CAD взаимодействие 

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

Обновена библиотека с материали

Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизи-
рана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични 
материалиот 435 производителии 185 термореактивни 
материали от 44 производители.
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Българска компания изобрети супермощен слънчев колек-
тор, който е новост в световен мащаб и ще бъде показан на 
Международния технически панаир в Пловдив. Това е една 
от сензациите на деловия форум за инвестиционни стоки и 
технологии, който ще се проведе от 24 до 29 септември. 
 Съоръжението произвежда топла вода, като абсорбира до 
30% повече енергия от слънцето в сравнение със съществу-
ващите от подобен вид.  Продуктът няма аналог сред тях и 
е изключително иновативен, твърдят експерти на фирмата 
изложител от Силистра.
Българското изобретение ще се конкурира с продукти и 
услуги на компании от близо 40 държави. Участниците ще 
демонстрират актуалните тенденции в машиностроенето,  
електрониката и електротехниката, енергетиката и екология-
та, водния сектор, информационните технологии, роботиката 
и автоматизацията,  строителството, химическата и минната 
промишленост, автомобилната индустрия и автосервизното 
оборудване.
В Конкурса за иновации, който ще излъчи златните медалисти 
на 74-ия Международен технически панаир, се състезава и 
интегрираната бизнес система Prim, разработена от българска 
софтуерна фирма. Това е облачна услуга, която обединява кор-
поративните данни за клиенти, продажби, покупки, налично-
сти, финанси и оптимизира  процесите.  Prim може да се види 
на живо в изложбата „Инфотех“, наред с други смарт изделия.
Модерни решения за обработка на вода в индустрията и бита 
ще демонстрира изложбата „Акватех“. Там ще бъдат предста-
вени системи за дезинфекция, филтриране и омекотяване на 
води, предотвратяване на натрупването на варовик, както 
и домашни уреди, които премахват от питейната вода йони, 
тежки метали, вируси и бактерии без химикали.
Авангардна техника ще присъства и в изложбата „Машино-
строене“. Сред експонатите са лазерни уреди за различни 
металообработващи операции на известна немска компания. 
Нейният нов хит е базиран на  3D технология и представлява 
високоскоростна лазерна машина  за двуизмерно и триизмер-

но заваряване и рязане. 
Експонатите отварят нова страница в индустрията, а  в бизнеса 
започва поредният етап на модернизация, смятат експерти 
въз основа на профила на участниците в предстоящия делови 
форум. Според прогнозите той ще бъде по-мащабен от мина-
логодишния, който отбеляза 20% ръст  на площите. 
Очаква се над 30 000  специалисти от България и Европа да  
посетят  Международен панаир Пловдив, за да видят най-голя-
мата технологична среща на Балканите. Един от тях ще получи 
наградата, осигурена от организаторите – лека кола по избор 
между седем марки в новото изложение „Ауто сити Пловдив“, 
където ще се включат около 20 дилъри на автомобили и 
автобуси. 

74-ти Международен 
технически панаир в 
Пловдив
Супермощен слънчев колектор е сред 
световните новости на Международния 
технически панаир в Пловдив

Международният технически панаир в Пловдив показва най-авангардните 
технологии и машини, които модернизират индустрията и бизнеса.
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Хибридни модели изместват конвенционалните не само при 
автомобилите, а и в строителната техника. Това демонстрират 
участници в изложбата „Стройтех 2018“, която се организира 
в рамките на Международния технически панаир от 24 до 29 
септември в Пловдив. 
За първи път ще бъдат показани мощни товарачи и багери, 
които могат да се движат по релси и по шосе, мотокари, рабо-
тещи с бензин и ток. Хибридните версии стават все по-търсени 
заради своята икономичност и функционалност. Те са хитовите 
експонати в парка за тежка строителна механизация. Специа-
лизираната секция за машини за изграждане на инфраструк-
турни съоръжения беше обособена за първи път миналата 
година, а сега площта й се увеличава  с 22% заради големия 
интерес на фирмите.
Вносители на известни световни марки ще представят  багери, 
самосвали, бетон възли, съоръжения за събаряне на здания и 
направа на канали, както и много други изделия. Асортимен-
тът се допълва от складова техника, от оборудване и резерв-
ни части. Наред с машините гиганти ще може да се видят  
минимодели, като багерите от Германия, които идват за първи 
път у нас. Така паркът с демозона  за строителна механизация 
ще събере последното поколение техника за всякакъв вид 
дейности. 
„Над 20-процентният ръст на изложбата „Стройтех“ онагле-

дява силния подем в икономиката, тъй като строителството е 
индикатор за нейното развитие. Разширяването на браншовия 
периметър доказва, че положителният тренд обхваща всички 
сектори“, коментира д-р Иван Соколов, главен директор на 
Международен панаир Пловдив. Националният изложбен цен-
тър организира  деловия форуми за инвестиционни стоки и 
технологии, който е сред водещите в Югоизточна Европа.
74-ото издание на Международния технически панаир ще 
стартира с нови акценти. За първи път ще има Град на автомо-
билите.  Изложението „Auto City Пловдив 2018“  ще представи 
леки коли, автобуси, автосервизно оборудване, резервни 
части на известни марки. Изложбата „Химия“ ще бъде с по-
вече участници и ще акцентира на екологичните тенденции. 
Авангардни решения за индустрията ще предложат още седем 
изложби: „Акватех“ (за водния сектор), „Елтех“ (за електро-
ника и електротехника), „Енеко“ (за енергетика и екология), 
„Инфотех“ (за информационни технологии), „Интермин експо“ 
(за минната индустрия), „Машиностроене“, „Робохайтех“ (за 
роботи и автоматизирани системи). 
Очаква се компании от близо 40 държави да презентират 
своите продукти и услуги по време на Международния тех-
нически панаир в Пловдив пред повече от 30 000 посетители 
специалисти от Европа.

Мощни хибридни машини показват на 
изложбата „Стройтех“ в Пловдив

Машини за всякакъв вид дейности ще покаже паркът за тежка строителна механизация, който е част от изложбата „Стройтех“, по време на Международния 
технически панаир в Пловдив. 
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Град на автомобилите ще бъде създаден за първи път  в 
рамките на  Международния технически панаир, който ще се 
проведе от 24 до 29 септември. „Auto City Пловдив 2018“  ще 
покаже завладяващото съчетание от технологичен напредък, 
сила и модерен дух в света на високите скорости. Проявата е 
съвместен проект  на Международен панаир Пловдив и „Експо 
Тийм“. 
Години наред дилърите на най-известните световни марки в 
България представят  своите колекции по време на Есенния 
панаир в  Пловдив, наред с компании, предлагащи транспорт-
но и автосервизно оборудване. Сега се променят цялост-
ната концепция за презентиране на автомобили за бизнес, 
туризъм, свободно време и хоби, както и на свързаните с тях 
браншове.
Новата визия ще пресъздаде градската среда с улици, мар-
кировка и пътни знаци, а експонати на отделните произво-
дители ще бъдат разположени в обособени сектори. В тест 
драйв зоната ще може да се видят „на живо” технологичните 
и техническите характеристики на машините.  Предвидени са 
сектори за  автосервизна техника, автомивки, резервни части 
и аксесоари.
Интерес за участие вече са заявили от представителствата на 
„Сузуки“, „Хонда“, „Субару“, „Тойота“, „Хюндай“, „Шкода“, „Лада“, 
„Сеат“ и няколко известни марки автобуси. Очаква се да при-
състват „Пежо“, „Ситроен“, „Мото пфое“, Ратола“, „Киа“ и други 
известни компании. Сред изложителите отново е „Авиатранс“, 

която предизвика фурор с футуристична автомивка, почиства-
щи препарати и инструменти. 
В центъра на Града на автомобилите ще бъде оформена зона 
„Кола награда”. В нея посетителите ще имат възможност да 
разгледат модели на водещи марки и евентуално да спечелят 
лека кола по избор след попълване на анкетна карта. 
Около района с колите за награда ще бъдат обособени пун-
ктове за партньорите на „Auto City Пловдив 2018“: лизингови 
и застрахователни компании, бензиностанции и други. В съ-
четание с експозициите на автомобили се изгражда  цялостен 
комплекс, улесняващ  потребителите в този пазарен сегмент. 
Новата концепция ще увеличи с 20% броя на посетителите на 
най-атрактивното изложение за автомобилната индустрия в 
България.
„Auto City”  ще внесе нов акцент в деловия форуми за ин-
вестиционни стоки и технологии, който е сред водещите в 
Югоизточна Европа. Той включва  още 10 специализирани 
изложби, където ще бъдат демонстрирани  последно поко-
ление техника и авангардни решения в областта на машино-
строенето,  електрониката и електротехниката, енергетиката 
и екологията, водния сектор, информационните технологии, 
роботиката и автоматизацията,  строителството, химическата 
и минната промишленост. Според  експерти  Международният 
технически панаир в Пловдив е „зона на бъдещето“, тъй като 
представя панорама на иновации за Индустрия 4.0, хайтех 
разработки  и съвременни бизнес модели. 

Град на автомобилите за първи път в 
Международния технически панаир

Изложението за автомобили, което е най-атрактивното в рамките на Международния технически панаир, вече ще има нова визия и се очаква тя да привлече 
повече посетители. 
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18 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Без трикове – но  
движения - без край.

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

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

Обработващи центри с максимална надеждност.

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

Лека кола  по избор измежду седем атрактивни модела  ще 
спечели един от посетителите на  „Ауто сити Пловдив 2018“. 
Изложението ще се проведе от 24 до 29 септември като част 
от Международния технически панаир. Гостите ще видят 
новости от най-известните марки, ще могат да изпробват 30 
автомобила в тестдрайв зоната и да разгледат още девет спе-
циализирани изложби на най-голямата технологична среща на 
Балканите. 
Седемте модела в зоната „Кола награда“ се отличават с инова-
тивност, комфорт и високо ниво на безопасност, гарантирано 
от модерни системи за сигурност на пътя и улесняване на 
шофирането. 
KUV Mahindra, който се представя за първи път у нас, е практи-
чен, компактен, мощен и с нисък разход на гориво, предлага 
лукс на достъпна цена.  В хечбека Hyundai i20 са използвани 
най-модерни технологии за сигурност,  за комуникация и за 
рециклиране на въздуха в купето, което прави пътуването 
безопасно и приятно.  Honda Jazz  се характеризира с фразата 
„Голямо забавление в малък размер“. Съчетава класическия 
силует на  Jazz с ново лице и стил, с по-изискан  дизайн и по-
атрактивно вътрешно пространство. 
Citroen C3 Feel е с двигател  PureTech 82, оборудване Airbump, 
цветен покрив, фарове за мъгла, автоматичен климатик. Има 
система за разпознаване на пътните знаци за ограничени на 
скоростта. Skoda Rapid Spaceback е с по-дълго купе в срав-
нение със стандартното за хечбек и прилича на динамично 
комби, с множество функции за комфорт.  „Лада Веста“ е 

безспорният бестселър на руския производител „АутоВАЗ“. 
Нейните плюсове са дизайнът, габаритите, красивият и просто-
рен салон, устойчивостта,  лесното управление, оборудването 
и цената.
Новият  Seat  Ibiza 212 разполага с Media System Colour с цве-
тен сензорен екран от 6,5 инча, Bluetooth,  мултиколизионна 
спирачка, Front Assist, 15-инчови  стоманени джанти, различни 
обезопасяващи системи. Компактен, на достъпна цена и с 
всички необходими приспособления, според експерти. 
Атрактивни експозиции на известни марки автомобил и 
автобуси, премиери и нови модели ще видят гостите на „Ауто 
сити Пловдив“, чийто партньор е Банка ДСК. Колата награда е 
осигурена от организаторите на  изложението – Междунаро-
ден панаир Пловдив и „Експо тийм“. Името на нейния собстве-
ник ще стане ясно в последния ден, когато ще бъдат отворени 
урните с анкетни карти, попълнени от посетителите. 
С  входния билет те получават достъп до десет изложби, къде-
то могат да се запознаят с технологии, машини и авангардни 
решения за индустрията и дома от областта на електрониката 
и електротехниката, енергетиката и екологията, водния сек-
тор, информационните технологии, роботиката и автоматиза-
цията, транспорта и автосервизното оборудване, машиностро-
енето, строителството, химическата и минната промишленост, 
автомобилната индустрия. Те ще бъдат показани в експози-
циите на компании от близо 40 държави, участващи в 74-ия 
Международен технически панаир в Пловдив. 

 Един от посетителите на Международния технически панаир в Пловдив отново ще получи като подарък  лека кола. Тази година традиционната награда може да 
се избере измежду седем модела. 

Посетител на „Ауто сити Пловдив“ ще спечели 
лека кола по избор
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65 години от създаването на ХТИ  
и 100 години от рождението на  
инж. Борис Кирилов Попов - две взаимно 
преплетени събития за висшето техническо 
образование в България

До 1942 година политехническо образование българските 
младежи могат да получат само в техническите  университети в 
чужбина.

Едва през 1942 г. отваря врати Висшето техническо училище в 
София, преименувано през 1945 г. в Държавна политехника. Това 
е първото висше техническо училище в страната, подготвящо 
кадри за почти всички отрасли на промишлеността и от което 
водят началото си четири отделни и досега съществуващи висши 
учебни заведения. Това са образуваните през 1953 г. Машинно-
електротехнически институт (МЕИ), преименуван по-късно във 
Висш машинно-електротехнически институт и известен сега като 
ТУ – София, Инженерно-строителен институт (ИСИ) - известен 
сега като УАСГ, Химико-технологически институт (ХТИ) - известен 
сега като ХТМУ и Минно-геоложки институт (МГИ) - известен сега 
като МГУ.
Това е в най-общ вид и съвсем на кратко историята на висшето 
техническо образование в България от неговото раждане до 
днес.
В днешното време на високи технологии и интернет е трудно да 
си представим първите стъпки на студентите и преподавателите 
от времето след Втората световна война. Най-малкото непонятно 
за нас е облеклото на тези хора – скромно и непретенциозно. 
Понякога саморъчно поправяните подметки на обувките са 
от автомобилни гуми а официалните дрехи на студентките са 
тъмните поли от училищната униформа, разкрасени по техен 
вкус и възможности. И друго непонятно за днешното време 
е силното желание на младежите за добро образование и 
полезност както и ентусиазмът на преподавателите да предадат 
своите опит и знания на студентите, обръщението към които е 
„колега“.
Преподавателите в Държавната политехника от този труден 
като всяко начало период са възпитаници на ВТУ от Германия 
– Берлин, Мюнхен, Дрезден и Потсдам,  от Франция – Нанси и 
Тулуза, от Австрия – Виена и Грац, от Чехия – Бърно и Прага.
Тези млади преподаватели, получили техническото си 
образование в чуждестранни ВТУЗ, прилагат и в България 
формите на обучение от своето следване. Задават курсови 
задачи и срокове за тяхното изпълнение каквито са имали и те 
самите. 
Това довежда понякога до интересни моменти от обучението 
и работата със студентите на това първо учебно заведение. За 
един такъв момент нашият баща (Борис Попов – един от първите 
преподаватели) споделяше с усмивка:

„По това време броят на студентите в Политехниката е много 
голям и всички спазват предписанията на преподавателите. 
Така при отварянето на врата на  определената за 
предаване зала, в която през специален процеп се „предават“ 
курсовите задачи, на следващия след крайния срок ден срещу 
преподавателите се изсипва една лавина от папки.” 
За да добием по-пълна представа за Борис Попов и работата 
по образованието на студентите от Политехниката в България е 
добре да проследим неговата биография, която е източник и на 
информация за този етап от развитието на висшето техническо 
образование в страната и се припокрива с него. 
Борис Кирилов Попов е роден на 21 юни 1918 година в София.
Родителите на Борис са българският математик Кирил 
Атанасов Попов и берлинчанката с висше образование от 
Берлинската академия на изкуствата Катерина (Кете) Отто. 
Двамата млади интелектуалци се запознават в Париж по време 
на специализацията на Кирил в Сорбоната и художествената 
ваканция на Кете.
Борис Попов завършва Първа мъжка гимназия в София през 

инж. Юлия Попова-Цървенкова, инж. Александър Попов

65 години от създаването на ХТИ и 100 години от рождението на 
инж. Борис Кирилов Попов - две взаимно преплетени събития за 
висшето техническо образование в България 

инж. Юлия Попова-Цървенкова, инж. Александър Попов 

 

До 1942 година политехническо образование българските младежи могат да получат 
само в техническите  университети в чужбина. 
 
Едва през 1942 г. отваря врати Висшето техническо училище в София, преименувано 
през 1945 г. в Държавна политехника. Това е първото висше техническо училище в 
страната, подготвящо кадри за почти всички отрасли на промишлеността и от което 
водят началото си четири отделни и досега съществуващи висши учебни заведения. 
Това са образуваните през 1953 г. Машинно-електротехнически институт (МЕИ), 
преименуван по-късно във Висш машинно-електротехнически институт и известен сега 
като ТУ – София, Инженерно-строителен институт (ИСИ) - известен сега като УАСГ, 
Химико-технологически институт (ХТИ) - известен сега като ХТМУ и Минно-геоложки 
институт (МГИ) - известен сега като МГУ. 
Това е в най-общ вид и съвсем на кратко историята на висшето техническо 
образование в България от неговото раждане до днес. 
В днешното време на високи технологии и интернет е трудно да си представим 
първите стъпки на студентите и преподавателите от времето след Втората световна 
война. Най-малкото непонятно за нас е облеклото на тези хора – скромно и 
непретенциозно. Понякога саморъчно поправяните подметки на обувките са от 
автомобилни гуми а официалните дрехи на студентките са тъмните поли от 
училищната униформа, разкрасени по техен вкус и възможности. И друго непонятно за 
днешното време е силното желание на младежите за добро образование и полезност 
както и ентусиазмът на преподавателите да предадат своите опит и знания на 
студентите, обръщението към които е „колега“. 
Преподавателите в Държавната политехника от този труден като всяко начало период 
са възпитаници на ВТУ от Германия – Берлин, Мюнхен, Дрезден и Потсдам,  от 
Франция – Нанси и Тулуза, от Австрия – Виена и Грац, от Чехия – Бърно и Прага. 



21ИНФОРМАЦИЯ

1938 година и следва един семестър физика в Софийския 
Университет, а за да следва „машинно инженерство“ в Германия 
работи като практикант в държавната ЖП работилница. 
През 1941 година заминава за Мюнхен за да се запише за 
студент в Техническия университет. Още като студент работи 
като помощник-асистент по машинни елементи. Завършва 
обучението си в съкратени срокове, като взема два семестъра за 
един. Завръща се в Бълга рия през 1944 година и взема участие 
в Отечествената война. От декември 1944 година е редовен 
асистент във Висшето техническо училище - София в катедра 
„Машинознание“ при проф. Карл Славомиров (ВТУ Грац). След 
откриването на машинната специалност, преминава в катедра 
„Машинни елементи“, ръководена от проф. Георги Ангелов 
(ВТУ Грац). Ръководи упражнения по машинни елементи, 
машинно чертане, подемно-транспортни съоръжения, хидро 
- и аеродинамика, термодинамика. За да отговори на нуждите 
на обучението, издава първите си учебни помагала: превод 
на „Техническата термодинамика” на Нуселт (Nusselt), „Атлас 
машинни елементи”, „Сборник задачи по термодинамика”, 
„Каталог на търкалящи лагери”. 

През 1953 година Борис Попов е избран за доцент по 
Mашинознание в Държавната политехника.
За химикотехнологичното образование в България тази 2018 
година е юбилейна. За негово начало може да се смята 1945 
година, когато в Машинния факултет на Държавната политехника 
се създава отдел по Индустриална химия. Но за самостоятелно 
съществуване на ХТИ се говори вече цели 65 години – от 
момента, в който с указ на Президиума на Народното събрание 
от 10.06.1953 г. Държавната политехника се разделя на четири 
самостоятелни висши технически института, един от които е 
Химикотехнологичният институт с два факултета – Инженерно 
химичен и Металургичен с общо 11 специалности.
Бързата индустриализация в следвоенните години и по-
специално интензивното развитие на химичната и металургична 
промишленост в края на 50-те години на миналия век дава нов 
тласък в развитието на химикотехнологичното и металургично 
образование.
Поради недостатъчен брой на преподаватели, които да са 
ангажирани само с обучението в отделните новосъздадени 
институти съществува първоначален обмен на преподаватели в 
рамките на всички ВТУ (училища).
Така например математици от Софийския университет са 
натоварени и с преподаването там. Същото е състоянието с 
преподавателите по механика и машинни елементи и по други 
основополагащи дисциплини като физика и химия.
Борис Попов е един от първите преподаватели в ХТИ след 
неговото създаване.
Избран е за ръ ководител на катедра „Машинознание“. Като 
основател на катедрата сам изнася лекции, води упражнения, 
подбира новите преподаватели, създава учебни програми, 
осигурява материалната база на катедрата. Години наред Борис 

Попов води обучението и на задочни студенти в изградените 
за нуждите на промишлеността консултационни пунктове в 
Кърджали, Димитровград, Варна, Раз град, Русе.
Проф. Зарко Попов (Машинни елементи, ВЛТУ) споделя в своите 
спомени за началните години на ХТИ и обучението на студентите 
тогава:
„Периодът на спомените ми е от времето, когато от  Държавна 
политехника  “Сталин” се създадоха няколко технически 
института. Един от тях – Висшия химико-технологически 
институт (ВХТИ) бе поместен в една от сградите на казармата 
на Вътрешни войски до село Дървеница, т.е. извън града и за да се 
отиде на работа се ползваше служебен автобус с първа спирка – 
Орлов мост и втора спирка пред Строителния техникум .
Поради това, че щатът на асистентите е малък, а 
броят на студентите – значителен, в помощ на катедра 
„Машинознание“ бях изпратен от катедра “Машинни 
елементи” на ВМВИ “Ленин” като хоноруван асистент. 
Катедрата ползваше две стаи в партера. В едната – 
ръководителят на катедрата - доц. Борис Попов, а в другата 
– двама асистенти Димитър Панчовски и Георги Мрянков. През 
периода, в който работих (6 години)  постъпиха на работа 
колегите Желязко Маждраков, Мариана Попова, и Кънчо Попов.
В началото избягвах да контактувам с доц. Попов, тъй като 
имах предвид кой е баща му и кой е чичо му – академиците 
Кирил и Методий Попови (математика и биология). Но след 
едно негово посещение в мой час  разбрах, че имам един много 
интелигентен, възпитан и доброжелателен шеф, с който 
може спокойно да се контактува. През този период започна да 
се говори, че се налага да се разработват “научни публикации”, 
а “дисертация” не се знаеше какво е. Един ден попитах доц. 
Попов как се пише научна публикация. Той ми обясни, че според 
него има два повода:  единият е, когато ползваш техническа 
литература и прецениш, че описаното решение на проблема не 
е достатъчно добро и разработваш свое решение, а другият, 
когато имаш за решаване на технически проблем, но не 
намираш решение, тогава го решаваш сам. И в двата случая 
решенията трябва да се публикуват, за да бъдат ползвани от 
други.“
Борис Попов е един от първите членове на Българското 
инженерно-архитектурно дружество (БИАД),което по-късно 
обединено с още 6 дружества се преобразува в организацията 
„Научно-технически съюзи“, преименувана по-късно във 
Федерация на научно-техническите съюзи. Той е активен 
участник при изграждането на система от стандарти БИН (по 
късно БДС) за нуждите на машиностроенето
Освен изнасяните курсове по механика, съпротив ление на 
материалите, машинни елементи, машинно чертане, през 
различни периоди в катедрата са въведени и изнасяни 
курсове по машини и апарати в силикатната промишленост, по 
машинознание, по приложна механика. Самостоятелно, или в 
съавторство Борис Попов издава учебници по съпротивление 
на материалите, машини и апарати в силикатната промишленост, 
машинознание. По тези учебници са се обучавали стотици 
възпитаници на ВХТИ.
В своите спомени за студентските години и за работата си като 
пръв асистент на (проф.) инж. Борис Попов доц.Стоян Златев 
(ВИМЕС Русе) споделя:
„За пръв път се срещнах с инж. Борис К.Попов (тогава още не 
беше професор) като студент в Държавната политехника, 
на упражнения по машинни елементи, които те заедно с инж. 
Д. Христов водеха за нашата група през четвърти и пети 
учебен семестър. След като се дипломирах, от януари 1954 г. 

Тези млади преподаватели, получили техническото си образование в чуждестранни 
ВТУЗ, прилагат и в България формите на обучение от своето следване. Задават 
курсови задачи и срокове за тяхното изпълнение каквито са имали и те самите.  
Това довежда понякога до интересни моменти от обучението и работата със 
студентите на това първо учебно заведение. За един такъв момент нашият баща 
(Борис Попов – един от първите преподаватели) споделяше с усмивка: 
„По това време броят на студентите в Политехниката е много голям и всички 
спазват предписанията на преподавателите. Така при отварянето на врата на  
определената за предаване зала, в която през специален процеп се „предават“ 
курсовите задачи, на следващия след крайния срок ден срещу преподавателите се 
изсипва една лавина от папки.”  
За да добием по-пълна представа за Борис Попов и работата по образованието на 
студентите от Политехниката в България е добре да проследим неговата биография, 
която е източник и на информация за този етап от развитието на висшето техническо 
образование в страната и се припокрива с него.  
Борис Кирилов Попов е роден на 21 юни 1918 година в София. 
Родителите на Борис са българският математик Кирил Атанасов Попов и 
берлинчанката с висше образование от Берлинската академия на изкуствата Катерина 
(Кете) Отто. Двамата млади интелектуалци се запознават в Париж по време на 
специализацията на Кирил в Сорбоната и художествената ваканция на Кете. 
Борис Попов завършва Първа мъжка гимназия в София през 1938 година и следва 
един семестър физика в Софийския Университет, а за да следва „машинно 
инженерство“ в Германия работи като практикант в държавната ЖП работилница. През 
1941 година заминава за Мюнхен за да се запише за студент в Техническия 
университет. Още като студент работи като помощник-асистент по машинни елементи. 
Завършва обучението си в съкратени срокове, като взема два семестъра за един. 
Завръща се в България през 1944 година и взема участие в Отечествената война. От 
декември 1944 година е редовен асистент във Висшето техническо училище - София в 
катедра "Машинознание" при проф. Карл Славомиров (ВТУ Грац). След откриването на 
машинната специалност, преминава в катедра "Машинни елементи", ръководена от 
проф. Георги Ангелов (ВТУ Грац). Ръководи упражнения по машинни елементи, 
машинно чертане, подемно-транспортни съоръжения, хидро - и аеродинамика, 
термодинамика. За да отговори на нуждите на обучението, издава първите си учебни 
помагала: превод на „Техническата термодинамика” на Нуселт (Nusselt), „Атлас 
машинни елементи”, „Сборник задачи по термодинамика”, „Каталог на търкалящи 
лагери”. (3 корици на учебници – сн.1.) 
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постъпих като асистент в ръководената от него катедра 
„Машинознание и електротехника“ към Химико-технологичния 
институт, където работих до септември 1955 г. През този 
сравнително кратък период от време можах да разбера и 
почувствам какъв голям човек бе той. С голямо внимание 
следеше работата ми. Особено държеше студентите да 
разбират учебния материал, с който ги запознавахме. По 
негово предложение и идея разработих прозрачен модел 
за онагледяване на зъбното зацепване и характерните 
му елементи. Посещаваше мои упражнения и след това ги 
обсъждахме.“
Освен учебната дейност в зали и лаборатории инж. Борис 
Попов високо оценява ролята на тясната връзка с практиката. 
Организира и ръководи студентски стажове в стъкларските 
заводи в Перник, Белослав – Варненско, София и в Плевен, в 
содовия завод - Девня. 

От 1966 до 1968 година, по покана на ВТУ по химия „Карл 
Шорлеммер“ - Лойна-Мерзебург  (TH fűr Chemie  “Carl 
Schorlemmer “ – Leuna- Merseburg в ГДР, Борис Попов изнася 
лекции по машинни елементи, ръководи дипломанти, публикува 
научни работи, издава записки на своите лекции. Със своята 
учебна и научна дейност в ГДР той допринася много за 
създаване на ползотворни връзки между ВХТИ - София и ВТУ 
„Карл Шорлеммер“. 
По линия на НИС той конструира и внедрява няколко стенда 
и уреди за изпитване свойствата на уплътнители, за изпитване 
якостта главно на силикатни материали при различна скорост на 
напрягане или ударно действие. 
През 1970 година Борис Попов е избран за професор по 
Машинознание във ВХТИ.
През летния семестър на 1977 година отново по покана на ВТУ 
„Карл Шорлеммер“ - Мерзебург, проф. Попов изнася лекции по 
съпротивление на материалите и участва дейно в учебния и 
научния живот на катедрата.
Научните интереси на Б. Попов са тясно свързани с неговата 
преподавателска дейност. Такива са изследванията, отнасящи 
се до коригиране на отделни формули (някои от които много 
преподаватели приемат едва ли не като аксиоми) и извеждането 
им по оригинален начин, който има предимства при 
преподаването. По-конкретните области, в които Б. Попов има 
свои приноси са: хидродинамиката (в изследването импулса на 
струята), съпротивление на материалите (приноси към теорията 
за граничното напрегнато състояние, кривите греди), машинни 
елементи (оразмеряване на съединители, ремъчни предавки, 

винтови и пресови връзки, уплътнения, съдове под вът решно 
налягане), машини и апарати в силикатната промишленост 
(приноси в теорията на топковите мелници, колерганга, 
дисковия гранулатор, в конструкцията на апарати за якостни 
изследвания на силикатни материали).
От 1985 година до края на живота си (8 юни 1992 година) Борис 
Попов е професор по машинознание във Висшия педагогически 
институт – Благоевград, където изнася лекции по приложна 
механика и машинознание. Организира лаборатория, ръководи 
студентски кръжоци по конструиране и построяване на 
стендове. С неотслабващ ентусиазъм създава материалната база 
на Факултета по педагогика.
Ръководи техническата секция на Съюза на научните работници 
а България - клон Благоевград.
Цялата си трудова дейност проф. Попов насочва в областта 
на висшето инженерно образование, като му отдава 
забележителната си привързаност и умение. 

Научната дейност на проф. Попов е отразена в повече от 
тридесет научни труда, публикувани у нас и в чужбина, шест 
учебника, четири ръководства, един патент, три авторски 
свидетелства. Той има десет научни разработки. Участва с 
доклади на международни конференции по уплътнения 
в Дрезден и по машини и технологии в химическата 
промишленост – във Франкфурт на Майн. Член е на 
редакционната колегия на научното списание на ВХТИ. Активно 
участва в работата на научно-методическото обединение по 
машинознание и машинни елементи при Съвета за висше 
образование.

решение, а другият, когато имаш за решаване на технически проблем, но не намираш 
решение, тогава го решаваш сам. И в двата случая решенията трябва да се публикуват, за 
да бъдат ползвани от други.“ 

Борис Попов е един от първите членове на Българското инженерно-архитектурно 
дружество (БИАД),което по-късно обединено с още 6 дружества се преобразува в 
организацията „Научно-технически съюзи“, преименувана по-късно във Федерация на 
научно-техническите съюзи. Той е активен участник при изграждането на система от 
стандарти БИН (по късно БДС) за нуждите на машиностроенето 
Освен изнасяните курсове по механика, съпротивление на материалите, машинни 
елементи, машинно чертане, през различни периоди в катедрата са въведени и 
изнасяни курсове по машини и апарати в силикатната промишленост, по 
машинознание, по приложна механика. Самостоятелно, или в съавторство Борис 
Попов издава учебници по съпротивление на материалите, машини и апарати в 
силикатната промишленост, машинознание. По тези учебници са се обучавали стотици 
възпитаници на ВХТИ. 
В своите спомени за студентските години и за работата си като пръв асистент на 
(проф.) инж. Борис Попов доц.Стоян Златев (ВИМЕС Русе) споделя: 

„За пръв път се срещнах с инж. Борис К.Попов (тогава още не беше професор) като студент 
в Държавната политехника, на упражнения по машинни елементи, които те заедно с инж. 
Д. Христов водеха за нашата група през четвърти и пети учебен семестър. След като се 
дипломирах, от януари 1954 г. постъпих като асистент в ръководената от него катедра 
"Машинознание и електротехника" към Химико-технологичния институт, където работих 
до септември 1955 г. През този сравнително кратък период от време можах да разбера и 
почувствам какъв голям човек бе той. С голямо внимание следеше работата ми. Особено 
държеше студентите да разбират учебния материал, с който ги запознавахме. По негово 
предложение и идея разработих прозрачен модел за онагледяване на зъбното зацепване и 
характерните му елементи. Посещаваше мои упражнения и след това ги обсъждахме.“ 

Освен учебната дейност в зали и лаборатории инж. Борис Попов високо оценява 
ролята на тясната връзка с практиката. Организира и ръководи студентски стажове в 
стъкларските заводи в Перник, Белослав – Варненско, София и в Плевен, в содовия 
завод - Девня.  
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изнася лекции по машинни елементи, ръководи дипломанти, публикува научни работи, 
издава записки на своите лекции. Със своята учебна и научна дейност в ГДР той 
допринася много за създаване на ползотворни връзки между ВХТИ - София и ВТУ 
"Карл Шорлеммер".  

 
Борис Попов вторият отляво заедно с Ректорите на ВТУ по химия "Карл Шорлеммер" – 
проф. Емонс и на ВХТИ – проф. Димиров 

 

 

По линия на НИС той конструира и внедрява няколко стенда и уреди за изпитване 
свойствата на уплътнители, за изпитване якостта главно на силикатни материали при 
различна скорост на напрягане или ударно действие.  
През 1970 година Борис Попов е избран за професор по Машинознание във ВХТИ. 
През летния семестър на 1977 година отново по покана на ВТУ "Карл Шорлеммер" - 
Мерзебург, проф. Попов изнася лекции по съпротивление на материалите и участва 
дейно в учебния и научния живот на катедрата. 
Научните интереси на Б. Попов са тясно свързани с неговата преподавателска 
дейност. Такива са изследванията, отнасящи се до коригиране на отделни формули 
(някои от които много преподаватели приемат едва ли не като аксиоми) и извеждането 
им по оригинален начин, който има предимства при преподаването. По-конкретните 
области, в които Б. Попов има свои приноси са: хидродинамиката (в изследването 
импулса на струята), съпротивление на материалите (приноси към теорията за 
граничното напрегнато състояние, кривите греди), машинни елементи (оразмеряване 
на съединители, ремъчни предавки, винтови и пресови връзки, уплътнения, съдове 
под вътрешно налягане), машини и апарати в силикатната промишленост (приноси в 
теорията на топковите мелници, колерганга, дисковия гранулатор, в конструкцията на 
апарати за якостни изследвания на силикатни материали). 

От 1985 година до края на живота си (8 юни 1992 година) Борис Попов е професор по 
машинознание във Висшия педагогически институт – Благоевград, където изнася 
лекции по приложна механика и машинознание. Организира лаборатория, ръководи 
студентски кръжоци по конструиране и построяване на стендове. С неотслабващ 
ентусиазъм създава материалната база на Факултета по педагогика. 
Ръководи техническата секция на Съюза на научните работници а България - клон 
Благоевград. 
Цялата си трудова дейност проф. Попов насочва в областта на висшето инженерно 
образование, като му отдава забележителната си привързаност и умение.  

Със студенти на по време на практика в Плевен и Белослав

Борис Попов вторият отляво заедно с Ректорите на ВТУ по химия "Карл 
Шорлеммер" – проф. Емонс и на ВХТИ – проф. Димиров
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24 ИНФОРМАЦИЯ

Иновации във висшето 
техническо образование
По-качественото висше техническо образование – грижа на цялото общество и 
осъзнатост на студента

Условията на глобален пазар доведоха до бързо и гъвкаво пре-
структуриране на промишлеността през последните 15 години, 
защото за нея е въпрос на оцеляване. На новите изисквания към 
инженерно-техническите кадри сравнително бавно реагират 
Техническите университети в страната. Поради различни причини 
теоретичната и практическата подготовка на бъдещите инженери 
не отговаря на нуждите на пазара на труда. Това доведе до голяма 
пропаст между наука и образование от една страна и индустрия 
от друга, което е голям проблем за по-нататъшното развитие на 
обществото ни. Следователно в необходимостта от сближаване 
на наука и образование с индустрия има място за обединени 
усилия и инициативи от страна на всички, включително органите 
на властта на местно и регионално ниво, както и на социалните 
партньори.

Подобна инициатива за сближаване и уеднаквяване на критери-
ите за подготовка на младите инженери е съвместният проект 
„Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъ-
дещи  инженери“ на Технически университет – Габрово, Община 
Габрово и „Мехатроника” АД – Габрово. Тъй като проблемът е не 
само с българска националност, а пред него са изправени редица 
държави, в обмяната на идеи и опит са включени партньори от 
Полша и Австрия - Технически университет – Гданск, Висше Учили-
ще Йоанеум и Център за върхови постижения. 
Целта ни е да изградим нова структура за партньорство между 
висшето техническо образование и бизнеса, която да подпомага 
сътрудничеството между техническите университети в страната 
и машиностроителните предприятия, подкрепяни от органи на 
властта и социални партньори на местно и регионално ниво; да 
предоставим обучение на работното място и стажове в сектор 
машинно инженерство и мехатроника във висшето образование. 
Чрез тази структура ще бъдат споделяни знания, умения и опит 

между университетски преподаватели (академични наставници) 
и фирмени обучители (фирмени ментори). Това ще доведе до 
усъвършенстване на компетенциите на фирмените ментори, до 
подобряване качеството на инженерното образование и обуче-
ние чрез по-голямата заинтересованост на академичните наста-
вници от опознаване на машиностроителните предприятия на 
първо време в региона. Сближаването на образование и бизнес е 
мотивиращо за студентите, които още по време на обучението си 
ще имат възможност да опознаят няколко предприятия. Това ще е 
ключов елемент при реализацията им след дипломирането.
Партньорите по проекта работят върху създаването на:
• учебен план и програми, предназначени за студенти от 3-ти и 
4-ти курс, обучаващи се в бакалавърска специалност „Мехатрони-
ка” с фокус върху обучения на работното място и стажове;  
• клъстер – стажове в сектор машинно инженерство и мехатрони-
ка;
С разработването на тези продукти се прави първа крачка към 
въвеждане на обучение на работното място във висшето обра-
зование в България, известно също така и с названието дуално 
обучение. 
Работата върху учебния план и програми за бакалавърска 
специалност „Мехатроника“ стартира с организирането и про-
веждането на фокус група, в рамките на която представители 
от сектора на висшето образование, бизнеса и професионални 
организации определиха основен набор от специфични знания и 
умения, с които трябва да разполага бъдещият инженер в сектор 
мехатроника, за да бъде конкурентоспособен на пазара на труда. 
За структурата на учебния план е използван моделът на дуално 
обучение, прилаган във Висше училище Йоанеум, Австрия, който 
е адаптиран към особеностите и изискванията на висшето обра-
зование в България. 
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Поради различни причини теоретичната и практическата подготовка на 
бъдещите инженери не отговаря на нуждите на пазара на труда. Това доведе 
до голяма пропаст между наука и образование от една страна и индустрия от 
друга, което е голям проблем за по-нататъшното развитие на обществото ни. 
Следователно в необходимостта от сближаване на наука и образование с 
индустрия има място за обединени усилия и инициативи от страна на всички, 
включително органите на властта на местно и регионално ниво, както и на 
социалните партньори. 
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Обучението се реализира под формата на блок модел с продъл-
жителни теоретични и практически фази (няколко месеца), които 
се редуват регулярно. Всеки семестър е разделен на две части: 
академична (провежда се в университета под формата на лекции, 
семинарни занятия и лабораторни упражнения) и практическа, 
наречена „стаж” (провежда се в предприятие под формата на 
проекти и други бизнес ориентирани дейности) и носи  30 ECTS, 
като 1 кредит е равен на 25 часа. За всеки студент отговаря един 
академичен наставник и един фирмен ментор, които ръководят и 
наблюдават работата му по време на стажа. 
По време на целия стажантски период студентите изпълняват 
обучителна програма в различни производствени звена, където 
извършват зададени от техния фирмен ментор дейности, или 
работят по проекти, обединяващи различни звена, в съответствие 
със своите непрекъснато разширяващи се знания и опит. Всяка 
седмица студентите попълват стажантски отчет за изпълнените от 
тях задачи. След приключване на стажа за съответния семестър 
фирменият ментор и академичният наставник оценяват работата 

и цялостното им представяне.
По време на осмия семестър студентите избират темата на ди-
пломната си работа заедно с вътрешнофирмения ментор и акаде-
мичния наставник. Те изпълняват този последен етап от обучение-
то си в предприятието през осмия семестър. 
Клъстерът за стажуване е замислен като открит форум за ко-
ординация и сътрудничество, който да насърчава устойчивото 
партньорство между сферата на висшето образование и бизнеса 
с подкрепата на местните/регионалните власти и социалните 
партньори, и да подпомага преодоляването на съществуващите 
несъответствия между предлаганите и търсените умения на мла-
дите инженери. Основните цели на клъстера са да се предоставят 
възможности за стажове в сектора на машинното инженерство и 
мехатрониката, да се популяризира концепцията за и ползите от 
обучението  на работното място и стажовете в сферата на висше-
то образование и да се подпомогне икономическото развитие в 
региона.
Клъстерът предлага:
•    електронна платформа, където предприятията публикуват 
свободни стажантски места, а студентите кандидатстват за тях и 
работят по практически задания, свързани с реални производ-
ствени ситуации и решаване на конкретни проблеми, поставени 
от съответните предприятия и в съответствие с придобитите в 
университета теоретични знания. Достъп до тази платформа имат 
студенти, фирмени ментори и академични наставници, където те 
комуникират помежду си. Студентите имат възможност да отчитат 
извършените задания и да получават обратна връзка под формата 
на оценка и коментар от академичните наставници и фирмени 
ментори.
• електронна работилница, чиято цел е да се изгради ефективно 
сътрудничество между университетските преподаватели, които 
изпълняват ролята на академични наставници, и фирмените 
ментори под формата на обучение за обучители. Тя предлага два 
модула. Първият модул е разработен от академичните наставници 
и е предназначен за фирмените ментори. Под формата на презен-
тации се представят методи на обучение и оценяване, ключови 
компетенции, необходими при обучението и работата с предста-

 
Подобна инициатива за сближаване и уеднаквяване на критериите за 

подготовка на младите инженери е съвместният проект „Клъстер – стажове за 
подготвени за нуждите на индустрията бъдещи  инженери“ на Технически 
университет – Габрово, Община Габрово и „Мехатроника” АД – Габрово. Тъй 
като проблемът е не само с българска националност, а пред него са изправени 
редица държави, в обмяната на идеи и опит са включени партньори от Полша и 
Австрия - Технически университет – Гданск, Висше Училище Йоанеум и Център 
за върхови постижения.  

Целта ни е да изградим нова структура за партньорство между висшето 
техническо образование и бизнеса, която да подпомага сътрудничеството 
между техническите университети в страната и машиностроителните 
предприятия, подкрепяни от органи на властта и социални партньори на местно 
и регионално ниво; да предоставим обучение на работното място и стажове в 
сектор машинно инженерство и мехатроника във висшето образование. Чрез 
тази структура ще бъдат споделяни знания, умения и опит между 
университетски преподаватели (академични наставници) и фирмени обучители 
(фирмени ментори). Това ще доведе до усъвършенстване на компетенциите на 
фирмените ментори, до подобряване качеството на инженерното образование 
и обучение чрез по-голямата заинтересованост на академичните наставници от 
опознаване на машиностроителните предприятия на първо време в региона. 
Сближаването на образование и бизнес е мотивиращо за студентите, които 
още по време на обучението си ще имат възможност да опознаят няколко 
предприятия. Това ще е ключов елемент при реализацията им след 
дипломирането. 

Партньорите по проекта работят върху създаването на: 

• учебен план и програми, предназначени за студенти от 3-ти и 4-ти 
курс, обучаващи се в бакалавърска специалност „Мехатроника” с фокус върху 
обучения на работното място и стажове;   

• клъстер – стажове в сектор машинно инженерство и мехатроника; 

С разработването на тези продукти се прави първа крачка към 
въвеждане на обучение на работното място във висшето образование в 
България, известно също така и с названието дуално обучение.  

Работата върху учебния план и програми за бакалавърска специалност 
„Мехатроника“ стартира с организирането и провеждането на фокус група, в 
рамките на която представители от сектора на висшето образование, бизнеса и 

промени в подготовката на бъдещите инженери – машиностроители. 
Шансовете за успех се коренят в това, че фокусът е насочен към СТУДЕНТИТЕ, 
които са основната обединителна сила между образование и бизнес. 

Бързите промени в индустрията, засилената конкуренция, която обуславя 
необходимостта от иновации, изисква преструктуриране на подготовката и 
подобряване качеството на инженерно-техническите кадри. Университети и 
бизнес, подпомагани от органите на властта и социалните партньори трябва да 
осъзнаят, че грижата за качествената подготовка на студентите изисква 
решителни и драстични промени и усилия от цялото общество. Всичко това е 
възможно, когато партньорите действат в подкрепа на студентите за тяхното 
ранно осъзнаване, за тяхната мотивация и в подкрепа на тяхната 
самоинициатива. 

 
Ирена Рашкова и Цветелина Петрова от ТУ - Габрово, инж. Николинка 
Хинкова и инж. Мариана Маркова от „Мехатроника” АД 

 
Тази публикация е съфинансирана от Програма ЕРАЗЪМ+ на ЕС в рамките на 

проект „Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията 
бъдещи  инженери“, 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN. 
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вителите на поколение Y и Z, презентационни техники и др. Втори-
ят модул е разработен от фирмените ментори и е предназначен за 
академичните наставници. Той предоставя информация за техно-
логичните процеси, организационната култура, процедурите за 
безопасност и охрана на труда в съответните предприятия.
•    блог, който се явява инкубатор за идеи и място за споделяне на 
опит и добри практики и намиране на общи решения в сферата на 
обучението на работното място и стажовете. 
На този етап единадесет фирми от Габрово и региона вече са 
заявили желание да се регистрират в клъстера и да предлагат 
стажантски места на студентите от бакалавърска специалност 
„Мехатроника“ в ТУ - Габрово. Това са Мехатроника АД, СТС Принт 
АД, Елна ООД, Цератицит България АД, СТС Електроникс ООД, ЛС 
Тюбс АД, Арсенал АД, М+С  Хидравлик АД, АМК Задвижваща и уп-
равляваща техника ЕООД, СТС Пак Холдинг ООД и Идеал Стандарт-
Видима АД. Освен това в клъстера членуват редица предприятия 
на местно и регионално равнище, община Габрово, представители 
на професионални организации и професионални гимназии. На 
национално ниво клъстерът е подкрепен от Българска браншова 
камара “Машиностроене“ и Клъстер по мехатроника и автомати-
зация. 
Партньорството обаче е изправено пред сериозни предизвика-
телства, с които трябва да се справи, за да реализира успешно 
разработените продукти. На първо място в България не същест-
вува нормативна рамка за прилагане на системата за дуално обу-
чение във висшето образование. Ето защо трябва да се работи за 
иницииране на промени в Закона за висшето образование. Освен 
това в Националната класификация на професиите и длъжностите 
не съществува длъжност „стажант инженер“, а Кодекса на труда не 
предлага необходимата гъвкавост за стажантски договори както 
за предприятията, така и за студентите. Целта е студентите по 
време на своето обучение да могат да стажуват в повече предпри-
ятия, за да получат повече практически опит, а предприятията – да 
имат свободата да прекратяват стажантските договори със студен-
ти, които не са достатъчно заинтересовани, нарушават вътрешно-
фирмените правила и др. подобни. 
Участниците в проекта са убедени и амбицирани за действия, 
които да продължат и след приключване на проекта и които да 
доведат до качествени промени в подготовката на бъдещите ин-
женери – машиностроители. Шансовете за успех се коренят в това, 
че фокусът е насочен към СТУДЕНТИТЕ, които са основната обеди-
нителна сила между образование и бизнес.
Бързите промени в индустрията, засилената конкуренция, която 
обуславя необходимостта от иновации, изисква преструктурира-
не на подготовката и подобряване качеството на инженерно-тех-
ническите кадри. Университети и бизнес, подпомагани от органи-
те на властта и социалните партньори трябва да осъзнаят, че гри-
жата за качествената подготовка на студентите изисква решителни 
и драстични промени и усилия от цялото общество. Всичко това е 
възможно, когато партньорите действат в подкрепа на студентите 
за тяхното ранно осъзнаване, за тяхната мотивация и в подкрепа 
на тяхната самоинициатива.

Ирена Рашкова и Цветелина Петрова от ТУ - Габрово, инж. Нико-
линка Хинкова и инж. Мариана Маркова от „Мехатроника” АД

Тази публикация е съфинансирана от Програма ЕРАЗЪМ+ на ЕС в 
рамките на проект „Клъстер – стажове за подготвени за нужди-
те на индустрията бъдещи  инженери“, 585151-EPP-1-2017-1-BG-
EPPKA3-VET-APPREN.  



19 

 

 



 

09
/2

01
8

28 CAD/CAM/CAE

ТЕХНОЛОГИЯТА

DMP (Директен печат в метал) е адитивен производствен 
метод. Той създава детайли чрез добавяне на слоеве ме-
тален прах. Вашият метален детайл бива създаден пласт 
по пласт според Вашия 3D модел. 

Първо ролер нанася слой метален прах и лазер стопява 
праха в съответствие с 3D модела, след това изграж-
дащата платформа се спуска надолу за нанасянето на 
нов пласт прах. Процесът се повтаря докато желаната 
форма бъде създадена. Изграденият детайл е захванат за 
изграждащата плоча с подкрепящи структури от същия 
метален прах. След като детайлът е готов, е необходимо 
да бъде отделен от изграждащата платформа и подкрепя-
щия материал да бъде премахнат.

ПРЕДИМСТВА

•  Висока якост

•  Висока твърдост

•  Ниско температурна термична обработка

•  Добра устойчивост на износване и корозия 

•  Добра заваряемост и обработваемост

•  Изключителна комбинация от висока якост и добра 

устойчивост на корозия

•   Отлични механични свойства при високи температури 

- до 300 ° C

•  Добри термични свойства

3D ПЕЧАТ В МЕТАЛ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

•  Индустриален клас прототипи, крайни изделия и ре-
зервни части 

•   Инструменти и матрици за леене, щприцване и леене 
под налягане и пресоване 

•   Високо производителни промишлени части, вкл. за про-
изводството на гуми и автомобилната промишленост 

•   Износоустойчиви компоненти

•  3D принтер ProX DMP 200  на 3D Systems

•  Висока скорост и качество на печат

•  Кратки срокове за пре и пост-процесиране 

•  Метални детайли с висока плътност и якостни характе-
ристики 

•  Производство на  сложни асемблирани  многокомпо-
нентни изделия 

•  Изработка на малки, сложни метални детайли

Изграждащ обем:   140мм x 140мм x 90мм

Повторяемост по всички оси: 0,02 мм 

Минимален размер на детайлитe: х = 0,1мм; y= 0,1мм; 
z= 0,02 мм

Типична точност:  +/- 0,05 мм. при малки детайли и +/- 
0.2% при по-големи детайли. 

Благодарение на патентованата от 3D Systems Технология 
за нанасяне и уплътняване на слоеве, могат да се използ-
ват много малки частици, което  позволява изработката 
на  изключително фини детайли и тънкостенни детайли, 
както и изграждане на до 20 ° ъгли без опори. С качество 
на повърхнината от 5Ra μm е необходима много малко 
допълнителна обработка след печата.

 
 тел. +3592 903 39 99 

e-mail: spacecad@david.bg 
www.spacecad.bg 

3D ПЕЧАТ В МЕТАЛ  

 

ТЕХНОЛОГИЯТА 

DMP (Директен печат в метал) е адитивен производствен метод. Той създава 
детайли чрез добавяне на слоеве метален прах. Вашият метален детайл бива 
създаден пласт по пласт според Вашия 3D модел.  

Първо ролер нанася слой метален прах и лазер стопява праха в съответствие с 3D 
модела, след това изграждащата платформа се спуска надолу за нанасянето на нов 
пласт прах. Процесът се повтаря докато желаната форма бъде създадена. 
Изграденият детайл е захванат за изграждащата плоча с подкрепящи структури от 
същия метален прах. След като детайлът е готов, е необходимо да бъде отделен от 
изграждащата платформа и подкрепящия материал да бъде премахнат. 

ПРЕДИМСТВА 

• Висока якост 
• Висока твърдост 
• Ниско температурна термична обработка 
• Добра устойчивост на износване и корозия  
• Добра заваряемост и обработваемост 
• Изключителна комбинация от висока якост и добра устойчивост на корозия 
•  Отлични механични свойства при високи температури - до 300 ° C 
• Добри термични свойства 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

• Индустриален клас прототипи, крайни изделия и резервни части  
•  Инструменти и матрици за леене, щприцване и леене под налягане и 

пресоване  
•  Високо производителни промишлени части, вкл. за производството на гуми 

и автомобилната промишленост  
•  Износоустойчиви компоненти 

 
 
 
 
 
                                                         3D ПЕЧАТ В МЕТАЛ ОТ СПЕЙСКАД ООД:  

 

 

 

• 3D принтер ProX DMP 200  на 3D Systems 
• Висока скорост и качество на печат 
• Кратки срокове за пре и пост-процесиране  
• Метални детайли с висока плътност и якостни характеристики  
• Производство на  сложни асемблирани  многокомпонентни изделия  
• Изработка на малки, сложни метални детайли 

 

Изграждащ обем:   140мм x 140мм x 90мм 

Повторяемост по всички оси: 0,02 мм  

Минимален размер на детайлитe: х = 0,1мм; y= 0,1мм; z= 0,02 мм 

Типична точност:  +/- 0,05 мм. при малки детайли и +/- 0.2% при по-големи 
детайли.  

 
Благодарение на патентованата от 3D Systems Технология за нанасяне и 
уплътняване на слоеве, могат да се използват много малки частици, което  
позволява изработката на  изключително фини детайли и тънкостенни детайли, 
както и изграждане на до 20 ° ъгли без опори. С качество на повърхнината от 5Ra 
μm е необходима много малко допълнителна обработка след печата. 
 

Механични свойства стандарт Мартензитна стомана Неръждаема стомана 17-4H 

Максимална якост на опън, MPa ASTM E8   
  След печат  1110 ± 50 1100 ± 50 
  След доп. термична обработка   1300 ± 50 
Граница на провлачване, MPa ASTM E8   
  След печат  860 ± 50 620 ± 30 
  След доп. термична обработка   1100 ± 50 
Удължение при разрушаване, % ASTM E8   
  След печат  11 ± 3 16 ± 2.0 
  След доп. термична обработка   10 ± 2.0 
Твърдост    
  След печат  37 ± 2 HRC 300 ± 20 HV5 
  След доп. термична обработка  55 ± 2 HRC 400 ± 20 HV5 
Плътност  Приблизително 100% 
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SIEMENS Teamcenter за Индустрия 4.0
Централизирайки съхранението на всички данни, SIEMENS 
Teamcenterе „умна дигитална магистрала“, която управлява 
инженерните процеси, продуктовите данни и инженерните из-
менения в екипна защитена среда, съобразно ролята на всеки 
участник в процеса, и през всички фази на жизнения цикъл на 
продукта – от концептуалното проектиране, през разработка-
та, техническата подготовка. Teamcenterе мулти платформена 
магистрала, способна да управлява мулти-CAD данни от стан-
дартните продукти за автоматизирано проектиране.

SIEMENS NX 12 за Индустрия 4.0.
Плътно интегриран върху Teamcenter, SIEMENS NX ускорява 
процесите на разработка на продукта чрез етапен виртуален 
„Мастер модел“-  „дигитален близнак” (digital twin) на реал-
ния физически модел, позволяващ пълна симулация, анализ, 

валидация и  оптимизация на продуктовите характеристики. 
Напълно интегрирания NX CAM от висок клас позволява 
достоверно програмиране и симулация на производствени 
процеси върху метало-обработващи машини, програмиране 
на индустриални роботи и  мерителни процедури, симулация 
и  оптимизация на логистични потоци, роботизирани произ-
водствени линии и още!

SIEMENS Simcenter за Индустрия 4.0.
Simcenter предлага пълен набор от 1D, 2D и 3D симулации за 
валидиране на продуктови характеристики срещу изисквани-
ята на стандарти, регулиращи органи и клиенти. Обхватът на 
предлаганите типове симулации следва да бъде практически 
неограничен – от традиционните якостни анализи, през ви-
брации, структурни проблеми и  динамика на системи и „умо-
ра“ на материалите, до комплексни мулти-физични свързани 

SIEMENS PLM Software 
за Индустрия 4.0
Инициативата Индустрия 4.0 за четвърти индустриалната революция се базира на интеграцията 
на гъвкави кибер-физически производствени системи, умни сензори, Интернет на нещата, и адитивни 
технологии за производство. Ключова предпоставка за Индустрия 4.0 е пълната дигитализация на 
цялата верига процеси за проектиране и производство на продукти с висока добавена стойност. В тази 
инициатива, дигитализацията е ключовият компонент, който прокарва една единствена  цифрова 
магистрала през цялата  верига за създаване на продукти с висока добавена стойност.
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симулации от типа флуидно-структурни взаимодействия (FSI) 
и симулация на технологични производствени процеси – фор-
мообразуване на пластмаси, леене и формоване на метали, 3D 
директен печат в метал и други. 

SIEMENS NX CAM за Индустрия 4.0.
NX предлага софтуерен набор от дигитални CAM решения за 
производство, които доставят гъвкавост чрез свързването на 
всички производствени дисциплини с продуктовия инжене-
ринг - от процеса на конструиране на продукта, до симулаци-
ята и валидиране на оптималния процес за производството, 
вкл. логистична симулация и оптимизация на производстве-
ния процес, управление на производствените ресурси, про-
ектиране на технологии, планиране на асемблиране и монтаж 
чрез роботизирани линии, DNC, метрологичен контрол и 
управление на качеството. 

SIEMENS Simatic IT UA DM за Индустрия 4.0.
Този тип системи допълват ERP системите, и дават възможност 
за актуализиране на производствените графици при настъп-
ване на непланирани събития. Решения на SIEMENS от линията 
на Simatic са насочени към фирми с дискретни и процесни 
производства. С използването на Simatic IT UA DM, компани-
ите са в състояние да моделират, проследяват, визуализират, 
анализират, оптимизират, актуализират и хармонизират 
производствените процеси за да реагират на производстве-
ни събития в реално време. Интеграцията и автоматизация 
на процедурите за обмен на данни с PLM и (ERP) осигуряват 
гъвкавост и мащабируемост, необходими за максималното 
реагиране при промени.

SIEMENS Интернет на Нещата (IoT) за Индустрия 4.0.
Концепция „Интернет на Нещата“ разглежда организа-
цията на интелигентни мрежи като двигател за трансфор-
мация на икономическите и обществени процеси така, 

че да изключи частично, или изцяло необходимостта от 
участие на човека в действията и операциите на произ-
водство, логистиката и управлението на жизнения цикъл 
на продукти, процеси и услуги. Наред с „умните“ сензори, 
управлението на жизнения цикъл (PLM), дигитализацията 
на процесите, мехатрониката и роботизираните операции, 
SIEMENS MindSphere е основен компонент на инициатива-
та за безлюдни кибер-физически производствени системи 
в ИНДУСТРИЯ 4.0.

Aдитивни производства на SIEMENS за Индустрия 4.0.
Иновативните адитивни  производствени технологии предла-
гат производство на продукти чрез директно изграждане на 
детайлите. Адитивните процеси втърдяват смоли, наслагват 
слоеве пластмаси или стопяват метален прах до метал, за 
да изградят прецизни детайли с непостижима до сега слож-
ност. Поддръжката на адитивното 3D принтиране на метални 
възли и детайли в SIEMENS NX и SIEMENS Solid Edge предлага 
значителни предимства пред традиционните производствени 
процеси, и позволява на производителите да консолидират в 
един единствен процес различни производствени операции, 
които преди са изисквали сложни и скъпи производствени 
процеси.

SIEMENS INDUSTRY 4.0 - ползите и предизвикателствата
Въвеждането решенията на  SIEMENS за ИНДУСТРИЯ 4.0 ще 
даде съществени пътища за растеж на традиционни сега про-
изводства и индустрии:
•  Прехода към симулация и оптимизация на продукти и проце-

си с дигитални двойници ще окаже изключително позитивно 
въздействие върху конкурентна способност на производи-
телите на продукти. С технологиите на ИНДУСТРИЯ 4.0 те ще 
произвеждат по-качествени продукти, по-бързо, и с по-ниска 
себестойност!

•  Въвеждането на роботизирани операции и автоматизирани 
производствени процеси ще реши в голяма степен все по-
изострящите се проблеми с дефицита на квалифицираната 
работна ръка и ще допринесе за ръст на обема на производ-
ство дори при недостиг на работна ръка!

•  Адитивните технологии за производства чрез 3D печат ще 
дадат началото на т.н. масова къстомизация – възможност 
за гъвкаво производство на персонализирани продукти „по 
поръчка“, в рамките на средно серийни производства.

СпейсКАД ООД, 02 90 33 999, www.spacecad.bg, spacecad@david.bg
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ИСКАР представя една нова линия на фрезови глави за пости-
гане на много фина повърхност. Новите   HTF D…-R-LN10 глави 
носят стандартни  HTP LN…1006  тангенциално закрепващи се 
пластини с четири режещи ръба за полуфинишна и финишна 
обработка на един преход. Високото качество на повърхноста 
се постига посредством много здравото закрепване, наред  
с един дълъг и прав почистващ ръб. Почистващият ефект се 
постига без допълнителна настройка, като по този начин се 
намалява цикъла на обработване.
Пластините са позиционирани наклонени в радиална и акси-
ална посока,  с ралични диаметри и височина. Този специален 

дизайн позволява на всяка пластина да реже само малка  част 
от материала в двете посоки – радиална и аксиална.

Фрезата има анти вибрационен дизайн. В допълнение  ох-
лаждащите  отвори са насочени към всички режещи ръбове,а  
тялото има  специално полирано покритие за непрекъснато и 
безпрепятственно отделяне на стружките, защита от корозия 
и износване.

Новите фрезови глави са налични в диапазон от 50 до 160 мм 
и са предназначени за финишно фрезоване до супер качество 
на повърхността – до 0.1 Ra (μm). 

TANGFIN нова фамилия на 
фрезови глави за много фина 
повърхност



е да погледна напред.
време

За важните решения.

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

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg

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

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

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

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

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

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

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

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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Заключения и препоръки

1.1. Необходимо е да се разработи индустриална политика 
на ЕС за сектора на аеронавтиката, която да позволи на аеронав-
тиката на ЕС да се конкурира при равни условия на фона на сил-
ната конкуренция от страна на утвърдените участници (поспе-
циално САЩ), а също и на нарастващата конкуренция от страна 
на новите участници (по-специално Китай). В тази връзка е не-
обходимо да се създаде „наблюдателница“ за аеронавтиката 
на равнището на ЕС и аеронавтиката да се превърне в ключов 
елемент на икономическата дипломация и търговската политика 
на ЕС.

1.2. Налице са предизвикателства по отношение на уме-
нията, включително гарантирането на възможността на високо 
специализираната застаряваща работна сила да сподели своя 
експертен опит и умения с по-младите служители; съществува 
необходимост от привличане в сектора на повече млади служи-
тели, притежаващи все по-търсените умения в областта на инже-
нерството и ИКТ, както и спешна необходимост от повишаване 
на уменията на сегашните работници в областта на цифровиза-
цията. 

1.3. Необходимо е научноизследователската дейност в 
областта на гражданското въздухоплаване да остане първосте-
пенен приоритет в Рамковата програма за научни изследвания и 
иновации „Хоризонт Европа“, чийто бюджет е увеличен в сравне-
ние с „Хоризонт 2020“. В тази връзка следва да се гарантира про-
дължаването на успешните технологични инициативи за намаля-
ване на въздействието на емисиите върху околната среда чрез 

стартирането на „Чисто небе 3“ и SESAR 3.

1.4. Съществува спешна необходимост от внедряване на 
решенията, разработени в рамките на SESAR, и от изграждане на 
Единното европейско небе (ЕЕН) след дискусии, продължили де-
сетилетия. Необходимо е да се инвестира в ефективен капацитет 
във въздуха и на земята с цел улесняване на растежа на възду-
хоплаването, като същевременно се намали въздействието му 
върху околната среда и се повишат равнищата на безопасност.

1.5. Съществува необходимост от засилване на между-
народната роля на Европейската агенция за авиационна без-
опасност (ЕААБ) и от правила на ЕААБ, които да се основават в 
по-голяма степен на резултатите, за да се осигури възможност 
за поефективно внедряване на новите технологии по безопасен 
начин, както и равни условия на конкуренция за износителите от 
ЕС.

1.6. Необходимо е да са намерят решения за ефективнос-
поразумение след излизането на Обединеното кралство от ЕС, 
което да обхваща митническия режим, регулаторните рамки, съ-
трудничеството в областта на научните изследвания и развойна-
та дейност и трудовата мобилност. Следва с приоритет да започ-
нат технически обсъждания, които да гарантират прилагането на 
мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата.

1.7. Необходимо е да се постигне напредък по отношение 
на скрининга на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в ЕС с 
цел защита на критичните технологии за секторите на самолето-
строенето и на услугите за поддръжка, ремонт и технически пре-

Европейски икономически и социален комитет

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ 
 

Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI) 
 

Предизвикателства и индустриални промени 
пред авиокосмическия сектор в ЕС

Докладчик: Thomas Kropp

Съдокладчик: Enrico Gibellieri
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гледи на ЕС.

1.8. Необходимо е да се гарантира непрекъснат социален 
диалог между работодателите, работниците и гражданското об-
щество. Освен това съществува необходимост от стартиране на 
секторен социален диалог за аеронавтиката съгласно Решение 
на Съвета 98/500/ЕО.

1.	 Общи бележки

Аеронавтиката е един от ключовите високотехнологични секто-
ри на ЕС на световния пазар.В сектора са заети пряко 500 000 
души, които работят на висококачествени работни места1(1 
милион, като се добавят и непреките работни места) и той се със-
тои от екосистема от големи и малки предприятия, които обхва-
щат целия спектър на аеронавтиката.

Аеронавтиката на ЕС е технологичен лидер в своята област и 
понастоящем има пазарен дял от около една трета от световния 
пазар. Тази промишленост има положителен принос към търгов-
ския баланс на ЕС (46 милиарда евро от износа на ЕС)2.

Обхват на становището 

Отбраната и космосът не са разгледани изрично в настоящото 
становище. Въпреки това е важно да се отбележи приносът на 
аеронавтиката за тези сектори. Това включва стратегическата ав-
тономност на Европа чрез синергии в областта на технологиите 
и центрове за вземане на съвместни решения с отбранителните 
дейности.

Силата и глобалната водеща роля на аеронавтиката на ЕС е резул-
тат от устойчиви стратегии и производствени дейности. Тази во-
деща роля не следва да се приема за даденост, тъй като секторът 
е изправен пред много предизвикателства:

1.	 ожесточената конкуренция от страна на утвърдени и 
нови участници, които получават значителна подкрепа от своите 
правителства;
2.	 пренасочването на икономическия растеж и мощ на 
Изток, което представлява едновременно възможност и заплаха;
3.	 оперативните предизвикателства в краткосрочен план, 
като например излизането на Обединеното кралство от ЕС, бю-
джетните ограничения на ЕС и протекционистичните мерки в 
трети страни;
4.	 необходимостта аеронавтиката на ЕС да запази пози-
цията си на технологичен лидер, по-специално в намалването на 
въздействието на емисиите върху околната среда;
5.	 липсата на последователна индустриална политика на 
ЕС;
6.	 необходимостта от последователна стратегия на ЕС за 
скрининг напреките чуждестранни инвестиции;
7.	 необходимостта от засилено международно присъст-
вие на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ);

1  Източник: ASD Facts and Figures („Факти и 
данни“ на Асоциацията на авиокосмическата и отбранителната 
промишленост).

2  Източник: ASD Facts and Figures („Факти и 
данни“ на Асоциацията на авиокосмическата и отбранителната 
промишленост).

8.	 необходимостта от стимулиране на конкурентоспосо-
бността на сектора на услугите за поддръжка, ремонт и техниче-
ски прегледи на ЕС; 
9.	 необходимостта да се гарантира, че бъдещата работна 
сила притежава необходимите за сектора специализирани уме-
ния, особено в областта на цифровизацията.

Конкретни бележки

2.	 Предизвикателствата на световния пазар 

2.1	 Настоящата водеща позиция на промишлеността на ЕС 
не следва да се приема за даденост. БВП на ЕС като част от светов-
ния БВП ще намалее с 30 % – от сегашните 17 % на 12 %3. 

2.2	 Редица държави са разработили и прилагат широкооб-
хватни стратегии за това как да се позиционират, как да използват 
своите кадри и как да си осигурят водеща позиция в световната 
верига за създаване на стойност в условията на автоматизация и 
пренасочване на икономическата мощ към Изтока. 

2.3	 Европа ще бъде изправена пред абсолютно различна 
конкурентна ситуация, която е пълна с възможности, ако успе-
ем да увеличим максимално всички наши усилия и да вземаме 
смели решения. Тя обаче ще бъде пълна със заплахи, ако просто 
вземем за даденост своята водеща позиция.

3.	 Подкрепа за промишлеността извън ЕС от страна на 
чужди правителства

3.1	 Промишлеността на САЩ (основните конкуренти на 
промишлеността на ЕС) продължава да се ползва от силна пуб-
лична подкрепа от правителството на САЩ, включително на 34 
различни агенции/министерства. Наборът от регулации, полити-
ки и инструменти, въведени през годините от администрациите 
на САЩ в подкрепа на тяхната гражданска аеронавтика, е широк 
и стимулира сектора на отбраната много ефективно, особено в 
областта на научните изследвания, технологиите и развойната 
дейност (включително федералните бюджетни средства за на-
учноизследователски програми). Други утвърдени участници 
(Канада и Бразилия) също продължават да получават значителна 
подкрепа от своите съответни правителства чрез цялостна ин-
дустриална стратегия.

3.2	 Освен утвърдените участници в гражданското възду-
хоплаване, няколко държави с бързо развиваща се икономика 
(Китай, Индонезия, Индия, Южна Корея, Филипините и др.) също 
засилват ангажимента си да подкрепят развитието на национал-
на конкурентоспособна аеронавтика през следващите години.

3.3	 Измежду тях Китай разполага с най-широкообхватната 
стратегия, която включва комбинация от централизирано пла-
ниране и държавни предприятия.  Китайското правителство е 
определило развитието на национална гражданска аеронавтика 
като ключов приоритет в редица официални документи (на най-
високо равнище), включително инициативата „Произведено в 
Китай 2025“. В настоящия петгодишен план на Китай се призовава 
за „пробиви в технологиите за двигателите в гражданското възду-
хоплаване“ и „ускоряване на научните изследвания в големи въз-

3  Източник: PWC.
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духоплавателни средства, хеликоптери, регионални реактивни 
самолети и общо въздухоплаване“. Важно да се отбележи също 
така, че китайската въздухоплавателна промишленост е държав-
на собственост и че китайската Комисия за национално развитие 
и реформи има възможността да одобрява всички покупки на 
въздухоплавателни средства от страна на китайските авиокомпа-
нии, което се използва за насърчаване на закупуването на произ-
ведени в страната реактивни пътнически самолети като COMAC 
C9194. Накрая, но не и по значение, с плана „Интернет плюс“ също 
така се създава партньорство между китайски технологични ги-
ганти и традиционни отрасли, включително аеронавтиката.

4.	 Стратегия на ЕС за промишлеността 

4.1	 Липсата на индустриална политика на ЕС в подкрепа на 
аеронавтиката, съчетана с наличието на разпокъсан подход меж-
ду институциите на ЕС и националните правителства, е ключово 
предизвикателство в контекста на променящата се конкурентна 
среда. Необходимо е да се разработи индустриална стратегия на 
ЕС за европейската аеронавтика, за да се гарантира нейната кон-
курентоспособност и постоянна водеща позиция на световния 
пазар на гражданското въздухоплаване. 

4.2	 Това изисква стратегия и ангажимент на равнището на 
ЕС, където всички заинтересовани участници на европейско, на-
ционално и междуправителствено равнище (включително Евро-
пейската комисия, Европейската служба за външна дейност, как-
то и съответните агенции, като например ЕААБ и Евроконтрол, 
и съвместните технологични инициативи като SESAR и „Чисто 
небе“) да работят заедно за постигането на обща цел в подкрепа 
на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС на светов-
ния пазар на гражданското въздухоплаване.

4.3	 Необходим е ангажимент на равнището на ЕС, за да се 
предоставя постоянна публична финансова подкрепа за този 
ключов сектор, особено в областта на научните изследвания и 
иновациите, въз основа на дългосрочна пътна карта.

4.4	 На равнището на Комисията следва да бъде изградена 
„наблюдателница“ за аеронавтиката с цел упражняване на 
наблюдение върху нетарифните бариери в ключови за аеронав-
тиката региони и оценяване на относителната конкурентоспосо-
бност на аеронавтиката на ЕС. 

4.5	 Въздухоплаването следва също така да се превърне в 
основен сектор за икономическата дипломация и търговската 
политика на ЕС, а влиянието на ЕС на международно равнище 
следва да бъде засилено, например в Международната органи-
зация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). 

5.	 НИРД за подобряване на ефективността и намаляване 
на емисиите 

5.1	 Двете основни европейски изследователски програми 
в областта на въздухоплаването – „Чисто небе“ (по-екологични 
и по-ефективни технологии за въздухоплаването) и SESAR (на-
учнотехническа, иновационна и развойна дейност в областта на 

4  Източник: RAND, “Chinese Investment in U.S. 
Aviation” („Китайски инвестиции във въздухоплаването на САЩ“), 
2017 г.

управлението на въздушното движение), действат като катализа-
тор за цялата верига за иновации в Европа. 

1.1	 Благодарение на своята дългосрочна пътна карта за 
технологиите и финансов ангажимент те са доказали своята 
ефективност и добавена стойност както за публичните органи, 
така и за веригата за иновации, най-вече в областта на: 1) про-
ектирането, разработването, производството и експлоатацията 
на по-конкурентоспособни, безопасни и екологично устойчиви 
въздухоплавателни средства и системи за управление на въз-
душното движение; 2) създаването на голяма и ефективна научна 
и технологична общност на академични изследователи и пред-
приятия – от големи предприятия до МСП, във всички държави 
от ЕС-28 и 3) създаването на изключителни опитни образци с ре-
ално въздействие върху програмите за въздухоплавателни сред-
ства и пазара.

1.2	 Примерите за успехи на „Чисто небе“ включват, наред 
с другото, летателните изпитвания на крило с ламинарен поток 
на опитния образец BLADE (който се отличава с намаление на 
триенето на крилата с 50 % и до 5 % по-малко емисии на CO₂) и 
обратно въртящ се открит ротор (който намалява потреблението 
на гориво и емисиите на CO₂ с около 30 %).

1.3	 Най-добро свидетелство за успешните примери на 
SESAR са значителните резултати от инициативата: след тяхното 
внедряване 63-те създадени от SESAR решения следва да предла-
гат 34 % увеличение на капацитета на въздушното пространство 
и намаляване с 30 % на разликите в полетното време, което озна-
чава намаляване на закъсненията за всички полети в ЕС и спазва-
не на графика за 95 % от полетите, както и намаляване с 2,3 % на 
разхода на гориво и на емисиите за всеки полет.

1.4	 В рамките на „Хоризонт Европа“ гражданското възду-
хоплаване следва да остане първостепенен приоритет и бюдже-
тът за него следва да бъде увеличен в сравнение с настоящото 
финансиране по „Хоризонт 2020“. Научните изследвания и ино-
вациите са живителната сила на аеронавтиката на ЕС, като дъл-
гият научноизследователски цикъл на аеронавтиката изисква 
споделяне на риска между публичния и частния сектор чрез фи-
нансиране с безвъзмездни средства въз основа на дългосрочен 
ангажимент за разработване на пътни карти за научни изследва-
ния. Това е от съществено значение за конкурентоспособността 
на аеронавтиката на ЕС. Ето защо двете съвместни технологични 
инициативи („Чисто небе“ и SESAR) следва да бъдат запазени. В 
контекста на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) финан-
сирането следва да остане основен приоритет за ускоряване и 
насърчаване на внедряването на технологии, разработени в рам-
ките на „Чисто небе“ и SESAR.

1.5	 Гражданското въздухоплаване има доказани резулта-
ти в намаляването на своето въздействие върху околната среда. 
Новите поколения въздухоплавателни средства обикновено на-
маляват емисиите с 15–20 %. Световната гражданска въздухопла-
вателна промишленост стана първият сектор в света, който дого-
вори широкообхватен подход за намаляване на своите емисии. 
Той се основава на „стратегията от четири стълба“ – технологии, 
операции, инфраструктура и глобална, основана на пазара мяр-
ка.

1.6	 Продължаването на подкрепата от ЕС за научните из-
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следвания и иновациите е от решаващо значение, за да се гаран-
тира постигането на допълнителен напредък в намаляването на 
екологичния отпечатък на гражданското въздухоплаване (техно-
логичен стълб), тъй като над 70 % от всички научноизследовател-
ски дейности са свързани с екологични цели.

1.7	 В инициативата Flightpath 2050 на Консултативния съ-
вет за въздухоплавателни изследвания в Европа е определена 
целта до 2050 г. технологиите и процедурите да осигурят възмож-
ност за намаление със 75 % на емисиите на CO2 на пътникокило-
метър, намаление с 90 % на емисиите на NOx и намаление с 65 % 
на доловимите шумови емисии от летящите въздухоплавателни 
средства (тези цели се отнасят до възможностите на типичните 
нови въздухоплавателни средства през 2000 г.).

1.8	 Освен това въздухоплавателните средства следва да се 
движат с нулеви емисии при рулиране, а въздушните превозни 
средства следва да бъдат проектирани и произведени така, че да 
могат да бъдат рециклирани. Европа следва да се утвърди също 
така като център за високи постижения за устойчиви алтернатив-
ни горива, включително горива за въздухоплаването, въз основа-
та на силна европейска енергийна политика. 

5.2	 Европа следва да бъде начело в изследването на атмос-
ферата и да играе водеща роля при формулирането на изведен 
като приоритет план за действие за околната среда и създава-
нето на световни екологични стандарти. Въпреки че е постигнат 
значителен напредък по „Хоризонт 2020“, в рамките на „Хоризонт 
Европа“ следва да се засили темпото на научните изследвания и 
иновациите, включително електрификацията и хибридизацията 
на въздухоплавателните средства. 

6.	 Цифровизация 

6.1	 Цифровизацията (включително цифровата инфра-
структура, необходима за новите автоматизирани летящи плат-
форми), автоматизацията, технологиите за виртуална и разши-
рена реалност също ще бъдат основен приоритет за научните 
изследвания в областта на аеронавтиката. Заедно с необходи-
мостта от по-нататъшно подобряване на безопасността на въз-
духоплаването и необходимостта от продължаване на работата 
по намаляване на екологичния отпечатък на въздухоплаването 
те ще определят пътната карта за научните изследвания и инова-
циите за SESAR 3 и „Чисто небе 3“. 

6.2	 Внедряването на решенията на SESAR следва да се ус-
кори, като изграждането на единното европейско небе е от ре-
шаващо значение, за да се гарантира ефективното внедряване в 
рамките на ЕС.

7.	 Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

7.1	 Засилването на международната роля за ЕААБ е от клю-
чово значение за аеронавтиката на ЕС (включително за сектора 
на услугите за поддръжка, ремонт и технически прегледи), за да 
може тя да е на равнището на силната международна роля, която 
Федералната авиационна администрация на САЩ изпълнява не-
престанно при насърчаването на американската въздухоплава-
телна промишленост на пазарите в трети държави. 

7.2	 На ЕААБ следва да се позволи да открие повече офиси 

в трети държави, които да играят основна роля за поддържане 
на европейските регулации за безопасност, стандарти и полити-
ки за сертифициране и за гарантиране на възможността на евро-
пейската промишленост да се конкурира в условия на равнопо-
ставеност на ключови експортни пазари чрез ежедневен контакт 
с органите за гражданско въздухоплаване на третите държави и 
избягване на техническите пречки пред валидирането на евро-
пейските продукти на тези експортни пазари. 

7.3	 Двустранните споразумения за авиационна безопас-
ност между ЕС и трети държави следва да бъдат разширени, за 
да се намали дублиращият се надзор на безопасността по отно-
шение както на сертифицирането на типа/първоначалния серти-
фикат за летателната годност, така и на непрекъснатата летателна 
годност/поддръжката. 

7.4	 На последно място, но не и по значение, подробните 
правила на ЕААБ следва да се основават в по-голяма степен на 
резултатите, като се използват за основа стандартите в сектора, 
за да се осигури възможност за безопасно внедряване на нови 
технологии по по-ефективен и по-бърз начин. В този контекст 
следва да бъде приветствано договореното неотдавна прераз-
глеждане на основния регламент за ЕААБ (преразглеждане на 
Регламент (ЕО) № 216/2008).

8.	 Инфраструктура 

8.1	 За аеронавтиката на ЕС е от полза и доброто състояние 
на по-широкото гражданско въздухоплаване на ЕС (т.е. авиоком-
пании, оператори на хеликоптери, оператори на малки бизнес 
самолети и други ползватели на въздушното пространство), тъй 
като допълнителният растеж за ползвателите на въздушното 
пространство води до необходимост от повече въздухоплава-
телни средства и съответни технологии.

8.2	 Ето защо в тази връзка е от ключово значение да се 
продължат инвестициите в безопасна и ефективна от гледна точ-
ка на разходите наземна и въздушна инфраструктура, като съще-
временно се избягват прекомерно високите летищни такси. 

8.3	 Поради това приветства стратегията на ЕС в областта 
на въздухоплаването, тъй като тя включва набор от инструмен-
ти за повишаване на конкурентоспособността на по-широкото 
гражданско въздухоплаване на ЕС, включително преразглежда-
не на основния регламент за ЕААБ, стратегия за гарантиране на 
водещата роля на ЕС на нововъзникващия пазар на граждански 
дистанционно управлявани въздухоплавателни системи и авто-
матични системи за управление на движението, както и други 
предложения, които засягат конкурентоспособността на въздух-
оплавателната промишленост (преразглеждане на Регламент 
№ 868/2004 и евентуално преразглеждане на Директивата на ЕС 
за летищните такси). 

8.4	 Преразглеждането на Регламент №  1008/2008 (Общи 
правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общност-
та) също следва да се разглежда в този контекст и да гарантира, 
че единният пазар ще остане адаптиран към бъдещите промени. 
Освен това предвид признатата необходимост от допълнително 
консолидиране във въздухоплавателната промишленост на ЕС 
трябва да се намери баланс между поконсолидираната въздух-
оплавателна промишленост и ползите за потребителите в ЕС от 
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богатия избор на авиокомпании и ефективната конкуренция.

9.	 Услуги за поддръжка, ремонт и технически прегледи

9.1	 Услугите за поддръжка, ремонт и технически прегледи 
също са важен сегмент от въздухоплавателната промишленост 
на ЕС, като допринасят както за създаването на работни места в 
ЕС, така и за износа на услуги за поддръжка, ремонт и технически 
прегледи. Ето защо стимулирането на конкурентоспособността 
на сектора на услугите за поддръжка, ремонт и технически пре-
гледи на ЕС (услуги за поддръжка, ремонт и технически прегледи 
на авиокомпаниите, независими услуги за поддръжка, ремонт и 
технически прегледи и услуги за поддръжка, ремонт и техниче-
ски прегледи, осигурявани от производителите на оригинално 
оборудване) също е от решаващо значение, за да може промиш-
леността да продължи да създава работни места и да завладява 
нови пазари. 

9.2	 Използването на големи информационни масиви и 
нови технологии за услуги за поддръжка, ремонт и технически 
прегледи също ще бъде важен елемент, на който трябва да се 
обърне внимание в програмите за научни изследвания и инова-
ции. 

10.	 Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ)

10.1	 Предложението на Комисията на ЕС за скрининг на ПЧИ 
(COM(2017) 487) ще подобри обмена на информация и оценката 
на въздействието, ще увеличи траснационалната прозрачност, 
но окончателните решения ще продължат да се вземат на нацио-
нално равнище.  Предложението включва също така извършва-
не на скрининг от Комисията на ЕС на основания, свързани със 
сигурността или обществения ред, в случаите, които могат да се 
отразят върху проекти или програми от интерес за ЕС. 

10.2	 Това предложение на Комисията следва да бъде при-
ветствано като първа стъпка, тъй като е от изключително зна-
чение не само във връзка с преките чуждестранни инвестиции 
в самия сектор и неговата верига на доставки, но и във връзка 
с критичните технологии за производство в ЕС (автоматизация, 
виртуален интелект, големи информационни масиви и кибер-
пространство).

11.	 Излизане на Обединеното кралство от ЕС

Европейската аеронавтика е напълно обединена, тъй като мно-
жество компоненти многократно пресичат националните гра-
ници преди окончателното сглобяване. Веригата за доставки се 
състои от множество големи, средни и малки дружества, които 
следват принципа доставките да се осъществяват точно в нужния 
момент. 

Единният пазар и митническият съюз са от ключово значение, 
тъй като намаляват административната тежест и бюрокрацията 
за промишлеността, като по този начин минимизират разходите. 

ЕС-27 и Европейският парламент ясно заявиха, че ще защита-
ват целостта на единния пазар, включително четирите свободи 
и правомощията на Европейския съд и няма да бъде отдавано 
предпочитание на нито един сектор. 

Правителството на Обединеното кралство даде да се разбере, че 
ще бъде трета държава от 29 март 2019 г.

11.1	 Сценарият за излизане на Обединеното кралство от 
ЕС без споразумение трябва да се избегне, тъй като той би бил 
особено неблагоприятен за конкурентоспособността на евро-
пейската аеронавтика в световен мащаб и би изложил на риск 
хиляди работни места от двете страни на Ла Манша. Необходимо 
е да са намерят решения за ефективно споразумение след изли-
зането на Обединеното кралство от ЕС, което да обхваща:

• уреден митнически режим, включващ контрол върху 
износа на изделия с двойна употреба;
• запазване на членството в ЕААБ и ECHA (REACH); 
• научни изследвания в областта на гражданската аеро-
навтика: продължаване на сътрудничеството в рамките на съв-
местни технологични инициативи; 
• възможността за трансгранична мобилност на високо-
квалифицирани работници.

Следва с приоритет да започнат технически обсъждания на ре-
гулаторната среда, обхващаща ЕААБ и ECHA, които да гарантират 
прилагането на мерки за смекчаване на последиците с цел свеж-
дане на потенциалните смущения до минимум. 

Националните правителства трябва да предоставят ясни насоки, 
за да помогнат на своите предприятия да се подготвят за всички 
потенциални промени, причинени от излизането на Обединено-
то кралство от ЕС, с свеждане на смущенията до минимум.

12.	 Умения 

12.1	 Запазването на успеха на въздухоплавателната про-
мишленост на ЕС до голяма степен зависи и от нейната способ-
ност да привлича квалифицирана работна сила. В контекста на 
застаряващата работна сила и новите технологични предизвика-
телства (цифровизация, автоматизация, киберсигурност, четвър-
та индустриална революция) това изисква цялостна стратегия на 
ЕС за разработване на европейски програми за образование и 
обучение, в центъра на които да бъдат поставени ученето през 
целия живот и предоставянето на висококачествено обучение.

12.2	 На национално равнище държавите членки се насър-
чават да популяризират предметите от областта на НТИМ, особе-
но за момичетата от ранна възраст, както и участието в програ-
мите ЕРАЗЪМ+.

12.3	 Следва да се разработи гъвкав процес на преход меж-
ду света на труда и света на образованието (учене в процес на 
работа, качествени стажове и специфични за секторите обучи-
телни инициативи) и в случай на необходимост МСП би трябвало 
да получават допълнителна подкрепа.

12.4	 Като отчита тези значителни и специфични социални 
предизвикателства, аеронавтиката на ЕС би могла да се възполз-
ва от секторния социален диалог на равнище ЕС (Решение на Съ-
вета 98/500/ЕО), за да даде възможност на социалните партньори 
да обсъдят конкретни въпроси.

____________
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