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„Ние трябва да научим нашите
студенти да могат да правят това, на
което не сме ги учили“ проф. Брадистилов
Разговор с проф. д.н. инж. Иван Кралов - ректор на ТУ София
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- Г-н Ректор, тази година ТУ София навършва 75
години от създаването си. Това е една много добра
и успешна история. Каква е тайната на успеха?
Слоганът ни е „традиции в успеха“. За един
университет 75 години не са чак толкова много, за
този период в Университета са завършили над 120
000 инженери и управленци, тъй като ние имаме и
факултет по стопанско управление. Университетът
е гръбнака на нашата икономика, защото имаме
иключително широка експертиза в почти всички
технически области. Това са машиностроене,
електротехника, електроника, математика,
информатика, компютърни и комуникационни
технологии и системи, енергетика, а също и прецизно
уредостроене. Предлагаме и специалности, които
са свързани с инженерните дейности, включително
както вече споменах, стопанско управление.
Нашият стопански факултет не предлага знания по
счетоводство, контрол или кредит и финанси, а по
стопанско управление, което е една неразделна част
от технологията на всеки един индустриален процес.
Тези традиции са гордост за всички нас, защото въз
основа на тях днес даваме изключително качествено
висше техническо образование. Над 80 % от нашите
завършващи възпитанеици директно постъпват в
индустрията, работят по специалността си и са много
добре припознати от фирмите. Нашите специалисти
имат и много добра практическа подготовка. В
момента сме лидер в техническото образование и
научните изследвания в страната. Бъдещето ни е
в Европейското образователно и изследователско
пространство, нашето място е там.
- Кадрите на ТУ София се търсят и ценят освен у
нас така и извън страната, имат добра репутация,
как го постигнахте?
Има много наши студенти, които работят в чужбина.
Много ни е полезен и фактът, че повече от 30 годин
имаме така наречените чуждоезикови факултети
- английски, френски и немски, където на тези
езици обучаваме студенти по взаимно признати
програми и те получават двойни дипломи. Част от
обучението се провежда в партньорските ни страни
и университети, а също така обучението се извършва
и от преподаватели от партньорските университети.
Това до голяма степен способства и дава възможност

Проф. д.н. инж. Иван Кралов от декември 2019 година е ректор на ТУ
София. По образование е машинен инженер, завършил е специалността Технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Почти цялата му кариера се развива в ТУ София. Преминал е през
всички научни степени. В момента преподава в катедра механика,
която е към факултета по транспорт. Девет години е заместник
ректор по научно-изледователската и приложна дейност. Основните му компетентности са в обпастта на динамика на механични
системи, техническа акустика, вибро и шумоизолация на механични
системи, машини, апарати и уреди. Има над 130 публикации, няколко
патента и полезни модела. Заместник председател е на Съюза на
учените в България.

на нашите млади специалисти да работят в чужбина
с официална диплома за съответната страна. Също
така сме първенци по мобилност. Ние сме наравно
със Софийския университет по международна
мобилност по програмата „Еразъм +“- както за
студенти така и за преподаватели. Средствата, които
усвояваме са от порядъка на няколко милиона евро
годишно, което твърдо ни поставя наравно сред
европейските университети, защото голяма част
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от обучението - за един семестър, за направата
на дипломни работи, студентите ни имат нужда от
партньорски страни в Европа, пък и извън нея. Там
се решават реални задачи на промишленноста и
на индустрията от нашите студенти и дипломанти,
които са там по „Еразъм +“. Стотици наши студенти
ежегодно в рамките поне на три месеца се обучават
в партньорски университети в чужбина по програми,
които са съгласувани между нас и тях. Всичкото това
ни прави абсолютно равностоен университет на
европеийската сцена.
- Вече сте част от Европеийския технологичен
университет, разкажете ни малко за него?
По предложение на президента Еманюел Макрон,
Европейската комисия през 2018 година одобри
проект за изграждане на европейски университетски
мрежи. Идеята е с обща европейска политика, с
общо европейско образователно и изследователско
пространство, с достъп до върхови технологии и
съответно инфраструктура и специалисти, да се
създадат мрежи от университети на европейско
ниво, с европейско финансиране, които да са
напълно конкурентоспособни на водещите световни
изследователски и образователни центрове. Идеята
беше между шест и дванадесет университета като
във всички области на висшето образование да
изградят такива европейски мрежи, които да са
конкурентоспособни на световното изследователско
и образователно пространство. Процедурата беше
осъществена чрез проекти на конкурсен принцип,
и за нас е радост, че между 41 университетаски
мрежи, пет български ВУЗ-а участват в различни
направления на вишето образование. Ние ще
изграждаме Европейски политехнически университет
заедно с още 7 технически университета в Европа.
Предстоят три етапа на изграждане на този
университет. Първият етап е три годишен, в който
ще бъдат изградени визията, стратегията, по-скоро
техните основни параметри, и да се разработят
системи на документация, обучение и обмен. На
следващ етап ще се премине към подготовка на
инфраструктурата и на кадрите, както началото на
реалното обучение. Последният етап, след около
десетина години, е да се синхронизират европейските
и националните законодателства в тази област вече
с реалното приложение в университетите. За нас
този проект е гордост, тъй като е доказателство
за нивото на техническото образование при нас в
страната и показателен пример за това, че ние сме
конкурентоспособни на европейско, а бих казал и на
световно ниво.
- Как ще се популяризира дейността на този
Университет?
Първият етап на проекта е за изграждане
на конкретните параметри, съответстващи

на визията на дългосрочна стратегия. Става
въпрос за изграждането на учебните програми,
документооборота, на нормативната база при
която ще се извършва обучението. Има редица
особености във връзка с това, че университетите,
които влизат в мрежата, не само от различни страни,
но и различно говорящи, с различни системи и
продължителност на бакълаварска и на магистърска
степени, различни начини на акредитация и т.н..
Първоначално, има един процес на синхронизация
на основните стратегически потоци, като се започне
от нормативната документация, като се премине
през акредитационните процедури, премине се
през учебни планове, единна електронна система за
студентите и преподавателите. Има за изпълнение
девет такива основни задачи и чак след това ще
се премине към конкретиката и внедряването на
тези стратегически технологии. На всеки един етап
естествено, ще има средства за популяризация и
по-скоро за информация. Тази дейност ще бъде
централизирана. Водещият университет, който е
университета в Троа, Франция, има ангажимент
за изпълнението на този работен пакет за
информираност и реклама. ТУ-София отговаря за
друг изключително важен пакет - изграждането
на електронната система за документооборота
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за стеденти, за издаване на студентска карта,
студентска книжка и др. - всичко това ще бъде
направено по електронен път.
- Коронавирусът, с какво навреди и с какво
помогна?
Коронавирусът е всъщност пандемичната
обстановка, това е една уникална за момента
ситуация, която както причинява много вреди,
така и дава много възможности. При нас
основните проблеми са свързани с блокирането
на международната мобилност. Ние сме водещ
университет в страната по международна мобилност
и за нас това е особено важно. Ние трябва да се
конкурираме с Европа и света, мястото ни е там
и международната мобилност е средството за
следване на тенденциите в световните технологии, в
световните инженерни достижения и изграждане на
манталитет на създатели и изследователи у нашите
възпитаници.
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На второ място имаме проблеми с качеството
на обучение, което е съотносимо към
невъзможността за провеждане основно
на лабораторни и практически занятия
поради епидемилогичната обстановка, но
отчасти компенсирахме тези проблеми чрез
създаването на електронни симулационни
модули, заснемането на видео материал на
преподаването, а сега минаваме на гъвкави
форми на обучение, включително комбинирани
присъствени и отдалечени в електронна среда
пак присъствени, не физически. Надяваме се с
отшумяването на тази пандемична обстановка,
нещата да се нормализират, като възможности
и като стимул. Доразвихме възможностите си и
капацитета си за електронно обучение и нещо
повече - за първи път в страната проведохме по
електронен път кандидатстудентската кампания
и кандидатстудентските изпити. Тази пролет
осъществихме изцяло в електронна среда 7 изпита,
3 предварителни кандидатстудентски по математика,
2 по рисуване и композиция, 2 по езици английски
и немски, изцяло в електронна среда, за първи път в
страната.
След това редица други университети се включиха,
но ние трансферирахме известна технология от
чужбина, разбира се, адаптирана към спецификата
на нашите изпити. Резултатите показахе едно
много добро съвпадение с резултатите от
предходни години. Нямаме и съществени жалби
от кандидатстудентите. Това показва, че имаме
капацитет и можем успешно да се справяме и в тази
ситуация, но това са по-скоро конюнктурни или
палиативни мерки. Важното е, че имаме капацитета и
можем успешно да продължим.

- Чрез дистанционните изпити не се ли създават
предпоставки за злоупотреби?
Какво значи злоупотреба? В една зала където има
100 човека на изпит, пазят 5-6 квестора. На 20 човека
се пада по един квестор. При нас, на дистанционните
изпити, на един квестор се паднаха 3-4 кандидат
студента. Извършва се видео и аудио запис на
работата на кандидата. При това, задължително се
верифицира с личната карта в началото, отчита се, че
е той, през цялото време се следи, квестори следят
други квестори дали са постоянно пред компютъра,
въпреки че се прави запис. На първият изпит бяха
521 кандидатстудента по математика, имаше 160
квестора, от тях 18 отговаряха за логистиката, да
подпомагат връзката, ако възникнат проблеми.
Бяха отработени много внимателно чуждите
технологии, беше създадена организация, десетки
страници заповеди и указания бяха разгледани и
разпространени, бяха обучени нашите колеги, при
една сериозна ангажираност. Наистина е много
по-тежко провеждането на отдалечената форма на
изпита. При сериозна ангажираност, вероятността за
злоупотреба е в пъти по-малка, според мен.
- Добра идея ли е така да продължат изпитите
и обучението в дистанционен формат, или като
отмине пандемията ще се върнем към старата
форма на провеждането им?
Трябва да разграничим дали става дума за
кандидатстудентски изпит или по принцип за други
изпити. Масово на запад се практикува такава
форма на електронен изпит, неприсъствено, но
тя е допустима само за някои специалности и
предмети. Повече от ясно е, че в медицината или
инженерството за голяма част от специалностите
дистанционната форма не е приложима, има и други
особености, въпрос е на баланс. Ангажираността
на хората при отдаличена форма на изпита е в пъти
по-голяма от тази при присъствена. С цел да бъдем
максимално коректни, ние бяхме ограничили до 3-4,
дори и до 8 студенти да поверим на един квестор,
това е изключителен труд, много е сложно да се
организира технологично. За разлика от залата,
където присъстват 4-5 квестора, ако се наложи
на някого да излезе, друг може да го замести.
Онлайн нещата са затруднени, защото трябва да се
сигнализира и да влезе друг квестор. Всеки е сам зад
компютъра си, както вече споменах, ние заснемаме
и правим проверки на самите квестори, те са длъжни
да са включили камерата и микрофона. Трябва
всичко да е балансирано, но е възможно отчасти
дистанционно обучение за някои специалности, и
ако нататък мислим за силна интернационализация,
трябва да се работи и в тази насока.
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- Разкажете ни за обновяването на учебноексперименталния завод към ТУ?
На времето е бил учебно-експериментален завод.
Това е имало и продължава да има своя смисъл. В
момента част от този завод става център за върхови
постижения. Две от бившите халета на завода с
площ от декар и половина са определени за целта,
разделят се на два етажа и стават лабораторни
комплекси с наистина върхови в света технологии,
машини и оборудване. Оперативната програма е
„Наука и образование за интелигентен растеж“.
Идеята е да се създадат такива центрове за върхови
постижения и компетентност, в които наред с
върхово оборудване и с много добре подготвени
специалисти /това са най-често са завършили при
нас магистри, доктори, представители на бизнеса
и студенти/ да извършват научни изследвания и
да печелят проекти, чрез рисково финансиране
или по проекти и програми. Това ще помогне да
се развият върхови нови технологии и инженерни
решения, които да бъдат трансферирани и внедрени
в практиката. След много анализи, още през 2014
година преценихме, че това е стратегически важно
за Университета и младите хора, защото тук е
естественото място за изграждане на такъв вид
центрове за върхови постижения и компетентност.
Първо, в процеса на обучение, студентите ще се
запознават с най-новата техника и технологии и
второ, ще излязат подготвени да трансферират тези
знания към бизнеса и индустрията под различни
форми. Това би могло да стане под формата на
договори за съвместна дейност, за разработка,
за внедряване и трансфер на конкретни решения
и технологии. За нас е гордост, че младите хора,
които имат капацитет и желание да станат добри
инженери, ни припозноват. Вече сме назначили в
този център трима от първенците на последните ни
випуски въпреки, че той е в процес на изграждане.
Те подготвят технологичните процеси за бъдещото
инсталиране на машините, вкарването на
оборудването и т.н. неща, които са много важни. Ние
сме не само внедрители, но и разработчици на част
от тези технологии, това пък ни дава възможност да
правим качествено образование, нашите студенти да
работят в реални условия, да работят по конкретни
проекти на самите производители. Получава се
една пълна синергия между наука, производство и
трансфер на знания към индустрията, което желаем,
и е в полза на обществото.
- Кога се очаква да завърши този проект?
Проектът завършва в края на 2023 година. Това
всъщност е първият пет годишен етап за изграждане
на самия център, а след това има още пет години,
в които трябва да започне да се самоиздържа само
чрез научна дейност и до 20% комерсиална дейност,
но основно чрез извършване на научни изследвания

и трансфер на знания и технологии, които са негова
интелектуална собственост.
- Целият завод ли е включен в проекта или
остават и обособени зони?
Целият бивш завод се реновира, като половината
от него ще бъде център за върхови постижения,
а в останалите помещения си остава учебната
практика и едно наше развойно звено, което ще
наследи досегашната дейност на завода, т.е. ще
е възможно когато се извършват иновативни
разработки, да се изработват прототипи, нулеви
серии или модели на дадени решения. Всичко това
ще бъде част от учебния процес, т.е. ще може да се
провежда практичиско обучение на нашите студенти
съвместно с фирмите.
- Върху какви други интересни проекти работите?
Работим по много проекти. Тъй като отговаряме
за висшето образование и научните изследнания,
това ни е в порфолиото. По идея на министерството,
през последните години вървим към изграждане
на научни и образователни мрежи в нашата страна.
Свързват се университетите по между им, с цел да
споделяне на ресурси, капацитет и преподаватели,
с цел да работим съвместно и да се получи една
интеграция в отделните образователни направления.
И изключително важно е, че при нас има нужната
структура от средни училища. Това е училището по
електронни системи в ж.к. Младост в гр. София и
професионалната гимназия по компютърни системи
и технологии в гр. Правец. Те са изцяло наши
структури и по този пример с промените в закона
за висшето образование, се даде възможност на
всички останали университети да имат определен
брой асоциирани училища. Това е една наложила се
във времето положителна традиция, защото още от
ученическата скамейка младите хора виждат силата
на инженерните знания, на технологиите и получават
много ясно своята мотивация за бъдещето. Без
значение каква специалност ще изберат младите
хора, те получават възможността да усетят духа на
академичността. Наши преподаватели и асистенти
преподават по някои предмети – избираеми,
в други случаи целенасочено задължително
избираеми, и по този начин става профилиране
и мотивиране на учениците. Идвайки при нас,
тези млади хора, ставайки наши студенти. Тези
млади хора, идвайки при нас стават едни от найдобрите ни студенти, защото те влагат всичко от
себе си, за да станат истински професионалисти.
Тази политика на министерството, според мен, ще
доведе до повишаване качеството на образованието,
мотивацията и качеството на тези които излизат
специалисти от вишето образование.
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- Какво е качеството на студентите и
специалистите, които подготвя ТУ?
Инженерното образование е изключително трудно.
При нас много ясно личи през последните години
- намалява общия брой на кандидатстудентите.
Преди години са кандидатствали двама души
за едно място, в момента са около 1,3. За някои
специалности има по 8 човека, а за някои няма
и един човек за едно място. Хубавото е, че през
последните 3-4 години, нашият контингент,
както го наричаме, е много мотивиран. Знаят, че
е тежко, но искат да станат инженери, и за това
идват при нас. Много приятно впечатление прави,
че повечето от постъпващите при нас студенти
са силно мотивирани и видимо полагат усилия
да станат добри специалисти. Има разделение
по професионални направления, има и някои
проблемни направления, за които няма желаещи.
Отражение на това, че по-голяма част от нашите
студенти истински желаят да станат специалисти
е факта, че стартовите заплати в браншовете, за
които обучаваме кадри, които вече са чувствително
по-високи от средната заплата за страната. Ясно
е, че има направления като комуникационна и
компютърна техника, авиационно инженерство и
т.н., които са с пъти по-високи заплати от средната.
Има и специалности, които са в областта на
енергетика, машиностроене, текстил и др. където
стартовите заплати са над 2000 лв. Говорим за млад
текущо завършил инженер. Гладът за инженери
и качеството, което даваме, е една гаранция за
сигурно намиране на работа при завършване и то,
при прилични за нашата страна начални условия.
- Използват ли ви достатъчно фирмите?
Този въпрос трябва да е отправен към фирмите,
дали те ползват достатъчно университетите. Аз
мога да дам много факти и примери, което смятам
да не правя. Горд съм, и за мен е удоволствие, че
имаме много тесни връзки с индустрията. Профилът
ни е такъв, че обекта върху който въздействаме
и резултата от нашето въздействие са студентите,
които се ползват от фирмите. Ние няма как да не
правим качествено нещо и да искаме след това
продуктът ни да се ползва. Връзката с бизнеса
е много сериозна. Ежегодно правим дни на
кариерата, дни на отворените врати и редица
събития, на които идват три цифрено число
фирми, които да се представят с щандове, чрез
които да се срещат със студентите. Може би над
60% от нашите студенти, които са вече горен курс,
са по някакъв начин в стажове, практики и дори
директно работят под някаква форма в бизнеса.
Без да фиксирам точна бройка, но имаме между
130 и 150 лаборатории и учебни зали, изградени
от фирми. Във всички проекти, които имаме за
центрове за компетентност, за върхови постижения,

навсякъде партньори са не само фирми, но и самите
работодателски организации. В настоятелството
на ТУ-София са представетели на най-големите
работодатели. Председател е г-н Васил Велев
- председател на АИКБ, заместник е г-н Кирил
Домусчиев - председател на КРИБ, представени
са БТПП, БСК, ръководители на големи отраслови
организации. Връзката ни с бизнеса е много тясна
и извън територията на университета - шест от
единайсетте лаборатории в София Тех Парк се
ръководят от наши изследователи и преподаватели.
Ексклузивен консултант сме на почти всички
структуроопределящи отрасли в страната.
- Кадрите, преподавателите, как ги развивате,
как ги задържате?
Кадровия въпрос е сложен както при нас,
така и в страната, а и в Европа и света. Има
предизвикателства, но има и много възможности.
Имаме изследователи, които работят по проекти
както с бизнеса, така и по международни и
национални проекти и програми и от там получават
допълнителни средства, така че който желае
да работи и е достатъчно квалифициран, има
възможност да получава възнаграждения, в пъти
по-високи от преподавателската заплатата. Знаем,
че основните заплати във висшето образование
са ниски, без да броим добавките. Мотивацията
за този, който може и иска да работи, е че има
възможност за допълнителна изследователска
дейност и приходи.
Но най-важното е будителския дух, който носят тези
хора. Всъщност те създават бъдещето на нацията.
Хората, които са дошли тук не толкова с чисто
комерсиални цели, а такива, които, като видят
своите успешни възпитаници, спят спокойно и се
чувстват горди от изпълнения обществен дълг.
- Какво ще кажете в заключение на нашия
разговор?
Аз винаги давам съвет на младите хора, че знанието
е сила, която дава независимост. Съветвам ги да
усвоят тази сила, да усвоят знанието, а инженерното
познание е водещото, то гради. Инженер е френска
дума и означава човек, който твори. Творците са
тези, които превръщат мечтите в реалност, които
създават материалните блага. Инженерите са хората,
които създават основата на всичко, което ползваме
като технологии. Всички хора са от значение, всички
професии са важни, но инженерите са истинските
творци на материалните блага. Аз съм горд, че в
наши дни можем да изпълним завета на един от
нашите създатели и ментори - проф. Брадистилов:
„Ние трябва да научим нашите студенти да могат да
правят това, на което не сме ги учили“.

Весела Коледа и Честита
Нова 2021 година!

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

Шпонки

Кондензатори

Изолационни
материали

Термозащити

Трафоборд и хартии

Клемни табла

Кабели Radox

WEIDMANN

Лагерни пружини

Вентилаторни перки

Кожуси

Сибел ООД
... 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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ИНОВАЦИИТЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ
ФИНАНСОВАТА СФЕРА ЩЕ ПОДПОМОГНАТ
ИЗЛИЗАНЕТО ОТ КРИЗАТА
• Големият ръст в онлайн договорите за кредит може да се окаже административно и
съдебно предизвикателство
• Финтек индустрията бележи ръст на дигиталните плащания
Технологиите навлизат интензивно във финансовата
система у нас, а такава скоростна дигитализация, освен
позитиви, крие и поредица предизвикателства. Реалният
мащаб на промяната и ефектите от нея ще станат ясни
към края на 2021 г. Независимо от рисковете, бързи,
високотехнологични, лесни за употреба и близки до
очакванията на клиента решения ще бъдат основата за
преодоляване на COVID-19 кризата. Около тази теза се
обединиха експерти по финанси и технологии в рамките
на онлайн дискусията „Как технологиите подпомагат
управлението на вземания по време на COVID-19 кризата?”.
Според всички участници процесът е необратим, а
мониторингът му и готовността на потребителите да
използват предложените им технологии е важен елемент от
внедряването на иновациите.

10/2020

„От началото на кризата онлайн договорите за кредит
нараснаха многократно, което е необходимото и очаквано
в момента улеснение за всички страни. Все пак това е
процес, по който голяма част от финансовия сектор работи
от много години, а пандемичните условия допълнително
го катализираха”, каза Лилия Димитрова, изпълнителен
директор на компанията за управление на вземания
Frontex International.
„Въвеждането на Machine Learning, статистически анализи
и модели, автоматизация на процеси и проследяване на
поведението на потребителите са решения с доказан в
бизнеса положителен ефект. Но дали съдебната система
и държавната администрация са готови за дигитален и
иновативен бизнес предстои да видим. Въпреки усилията
в посока „Дигитално правителство“ на практика процесите
все още се случват на хартия и аналогово. И към момента
съществуват много трудности да защитиш финансовия
си интерес по съдебен ред, ако цялата договорна
документация не е разпечатана и ръчно подписана”,
допълва Димитрова.
Според Николай Спасов, главен оперативен директор
на TBI Bank, съвременните процеси са симбиоза между
физическото и дигиталното, или „фиджитъл”.
„Основата е гъвкавостта и смелостта. Като всяка
криза и COVID-19 е предпоставка за много промени и

нововъведения. В началото на извънредното положение,
ние успяхме за близо две седмици да преструктурираме
организацията по начин, който да може да отговори на
настъпващите промени и очакванията на клиентите ни. Не
е въпрос на статукво, на това доколко добре разбираш и
управляваш бизнеса си”, казва още Спасов.
Станимир Николов от 45 Info GmbH, подчерта, че:
„COVID-19, като всяка криза отваря редица възможности
и нови ниши на пазара. Процесът е необратим и
неговото изчистване предстои. Ако 2020 г. ни научи, че
дигитализацията не е страшна, то 2021 г. ще бъде шанс за
сериозното развитие”.
Според Георги Пенев, оперативен директор на Българската
финтек асоциация, най-голям ръст след COVID-19 кризата
отчитат финтек компаниите в сегмента на дигиталните
разплащания. Той изтъкна важността на дигитализацията и
на блокчейн технологията:
„Блокчейн технологията е най-сигурният възможен начин
да управляваш даден процес. В една финансова система
запазването на следите, записването на действията и
стъпките на потребителите ще позволят минимизиране
на рисковете за всички страни. Европейската комисия
вече работи по директиви за регулиране на дигиталните
споразумения и плащания”, казва Пенев.
Според експертите, дигитализацията е начин да се повиши
и финансовата грамотност на населението, като се започне
от младите. „Ако използваме стари методи за достигане
до младите хора, за да повишим финансовата им култура,
изпускаме тази толкова важна целева група. Нека се обърнем
към технологииите, да използваме онлайн игри, мобилни
апликации и други съвременни подходи, за да постигнем
желаните резултати”, кометира Станимир Николов.
„Задълженията на физическите лица е трудно да бъдат
търгувани. Затова процесът по онлайн продажба на
вземания на този етап е възможно да се случва предимно
между юридически лица”, казва Ивелина Димитрова от
VendoFin, платформа за продажба на активи и вземания
чрез онлайн аукцион.

ИНФОРМАЦИЯ

Ново проучване оборва идеята,
че заетите в ИТ сектора у нас искат
нереалистично високи заплати
84% от средното ниво специалисти и 36% от старшите искат между 3000 и 5000 лв. заплата

Какво всъщност искат ИТ специалистите у нас, когато
избират нов работодател – е фокусът на специално
проучване на компанията за комплексни HR услуги
JobTiger. В продължение на две седмици бяха анкетирани
453 ИТ специалисти, които споделиха не само желаното от
тях възнаграждение, но и в какъв тип компании и екипи
искат да работят, кои допълнителни придобивки натежават
при избора им и в какъв процес по подбор предпочитат да
участват.

Повечето анкетирани имат реалистични финансови
очаквания
От проведеното изследване става ясно, че представата,
според която работещите в сферата на ИТ у нас
искат необосновано високи заплати, е по-скоро мит.
Действителните цифри сочат, че 36% от старшите
специалисти (Senior) предпочитат нетно месечно
възнаграждение в диапазона 3000-5000 лв., 38% – в
рамките на 5000-7000 лв., а за малко над четвърт (26%) –
предпочитанията са за над 7000 лв.
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При специалистите средно ниво (Middle) очакванията са
по-категорични и ясно обособени. Цели 84% е делът на
служителите, които искат нетно месечно възнаграждение
в диапазона 3000-5000 лв. Почти една десета (9%) са
тези, които очакват заплащане в рамките на 5000-7000
лв. Останалите 6% биха работили и за доход под 3000 лв.
месечно.
При тепърва стартиращите своята кариера в ИТ
индустрията (Junior) очакванията за месечно нетно
възнаграждение са, както следва: 82% биха предпочели то
да е в диапазона 2000-3000 лв., а 18% – биха склонили и на
заплата под 2000 лв.
Независимо от конкретните желания за размера й,
заплатата е била почти единодушно (96%) посочена
като фактора с най-голямо значение при избор на нов
работодател.
Дистанционната работа и допълнителната отпуска са
силно предпочитани
На въпроса кои придобивки са най-желани от тях, 68%
от участниците в изследването на JobTiger са посочили
допълнителните дни отпуска, следвани от хоум офис (66%)
и допълнително здравно осигуряване (49%).
За 72% от ИТ специалистите възможността за дистанционна

работа е водещ фактор при избора на ново служебно
място. Втора по предпочитания сред видовете работа
е извършваната предимно в екип (58%), а трета –
изискващата комуникация с всички активни страни в
процеса (36%).
Като определящи фактори при избора на конкретна
компания участниците в проучването поставят на първо
място нейните ценности (57%), втора по важност е
дейността на конкретната фирма (52%), а трета – нейната
репутация (48%).
Освен заплатата, като водещ фактор, не е за подценяване
и фактът, че по-голямата част (71%) от ИТ специалистите
у нас биха искали да имат възможност да работят с найсъвременните технологии в областта им. Други фактори,
които са от значение, са „Локация на офиса“ (48%) и
„Предоставяни обучения“ (47%).
Повечето кандидати за нова работа в ИТ сферата
предпочитат да преминат през 2 или 3 интервюта със
специалисти от компанията, преди да решат дали искат
да работят за нея. Любопитен факт за отрасъла е, че 6% от
участниците споделят, че не комуникират със специалисти
по подбор, а сами откриват възможности за професионална
реализация.
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22% по-малко са били обявите за
работа през ноември
За първи път от началото на коронакризата у нас негативната тенденция засяга
всички сектори

От актуалния месечен анализ на JobTiger за динамиката
в броя на публикуваните обяви за работа във водещите
сайтове у нас става ясно, че предложенията през ноември
са били с 22% по-малко от тези през октомври и с цели 39%
по-малко в сравнение с ноември 2019 г.
След обнадеждаващите данни за пазара на труда от август
и особено от септември, когато новите предложения на
работодателите почти бяха достигнали нивата си от преди
пандемията (разликата беше 7%), през последните два
месеца тенденцията е на траен спад. Анализът за ноември
показва, че броят на обявите е намалявал осезаемо с всеки

изминал ден. Резултатът е 36% по-малко предложения през
изминалия месец спрямо нивата от февруари, т.е. преди
официалното обявяване на пандемията от коронавирус.
Засега най-осезаем остава спадът в предложенията за
работа, регистриран през март месец – 51%.
Негативната тенденция вече засяга всички сектори.
За първи път от началото на коронакризата у нас се отчита
спад на публикуваните обяви във всички отрасли, дори и в
традиционно процъфтяващата ИТ-индустрия.

10/2020
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Според анализа на компанията за комплексни HR
услуги JobTiger, най-засегнат продължава да е секторът
„Хотелиерство и ресторантьорство“ - с повече от двоен
спад (-56%) на обявите, следван от секторите „Търговия и
продажби“ (-27%) и „Логистика/ транспорт“ (-25%).
При останалите отрасли намалението е както следва:
„Административни дейности“ - 20%, „Строителство“ - 18%,
„Счетоводство, одит, финанси“ - 18%, „Здравеопазване/
фармация“ -15%, „Производство“ - 14% и „Маркетинг“ - 8%.
За разлика от месец октомври, в който единствено в сектор
„IT“ се наблюдаваше ръст на предлагането на работа, през
ноември и в този отрасъл има спад (-1%).
Подобно на предходните месеци, въпреки значителния
спад, секторът „Търговия и продажби“ е с най-голям
дял от новите предложения за работа (20% от всички
обяви), следван от „Производство“ (17%) и „IT” (16%).
Секторът „Административни дейности“ изпреварва с 1%
предложенията в отрасъл „Логистика /транспорт“, като
съответно тези браншове са със спад от 10% и 9%.
Във всеки от водещите областни градове броят на
предложенията е намалял с приблизително една пета:
София (-22%), Пловдив (-24%), Варна (-22%), Бургас (19%),
Русе (-19%) и Стара Загора (-20%).

Дяловото разпределение на обявите в тези градове през
ноември се запазва същото като през октомври, като
предложенията за София представляват почти половината
от предлагането за страната (47%).
Очакванията са за продължаване на негативната тенденция
на пазара на труда и през последния месец на 2020 г.
Екипът на JobТiger ще продължи да следи и отразява
измененията в публикуваните обяви за работа.
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Тракия икономическа зона стартира стратегически проект за
въглеродно-неутрални индустриални паркове в 4 области
Екипът на „Тракия икономическа зона“ /най-мащабната
индустриална зона в Югоизточна Европа/ е в основата на
Консорциум „Въглеродно неутрални индустриални паркове“
(ВНИП) - стратегически проект в съответствие със „Зелената
сделка“ на ЕС за бъдещото развитие на индустриалните зони
в България в четири области – Пловдив, Бургас, Габрово и
Хасково.
Един от начините за привличане на инвеститори е постигането
на въглеродна неутралност, обясни инж. Пламен Панчев,
изпълнителен директор на Тракия икономическа зона (ТИЗ),
в предаването „В развитие" с водещ Вероника Денизова на
българския канал на международната бизнес телевизия
„Блумбърг“.
Консорциумът цели създаване на привлекателна
инвестиционна и иновационна среда в зоните на участващите
общини, намаляване на въглеродните емисии, подобряване
на условията на труд и стандарта на живот. Проектът е
разработен от екипа на Тракия икономическа зона, ползвайки
съвместната работа с най-голямата научна общност за
приложни изследвания в Европа – германският институт
Fraunhofer, Организацията на ООН за индустриално развитие
(UNIDO), Българската агенция за инвестиции /БАИ/ и успешния
опит на Публично-частното партньорство с девет общини и
три клъстера. Моделът на интеграция на предприятията в ТИЗ,
разположена на територията на Пловдивска област, ще бъде
последван от другите индустриални паркове и координирано
развиван. Инициативата за създаване на въглеродни-неутрални
индустриални паркове е реално първият голям стратегически
проект в България, който е насочен към изпълнението на
новите климатични цели на ЕС.
„От 3 години работим по тази стратегия. С излизане от
коронавирусната ситуация чрез мерки за „зелено“ развитие,
се надяваме в рамките на 10 години да постигнем въглеродна
неутралност на части от Тракия икономическа зона", каза в
предаването инж. Панчев. Неговите очаквания са до 2030 г. да
бъде изграден източник на възобновяема енергия за фирмите
в зона Раковски, част от ТИЗ. Тази енергия ще е с пазарна
стойност и ще се ползва в микс с конвенционалната. „2 стартъпа
вече успяха да оптимизират енергийните системи в работещи
предприятия“, посочи още една важна стъпка изпълнителният
директор на ТИЗ. „Продължаваме и на ниво промишлени
сгради – имаме разработка на сграда, чийто покрив е пригоден
за соларни панели“. Инж. Панчев заяви, че има желание да се
решат всички проблеми по отношение на водния ресурс и каза,
че е оптимист, че ще спре използването на питейна вода за
индустриални нужди.
„Голяма част от компаниите в Тракия икономическа зона
предвиждат постигане на въглеродна неутралност в унисон
с европейските цели. Самите фирми инвестират в продукти,
свързани със „Зелената сделка“, допълни инж. Панчев. Той
даде конкретен пример с „Милара Интернешънъл“, която
вложи около 11 милиона евро в серийно производство на
електрически камиончета. Инж. Панчев счита, че е добре да има
мерки за стимулиране на производството на електромобили
и по-масовото им използване. Проект в логистиката, част от
Консорциум „Въглеродно неутрални индустриални паркове“,
набляга на създаването на складови площи в покрайнините
на големите градове, докъдето да стигат тировете, а вътре в

градовете превозването на стоките да става с електротранспорт.
Така ще се изчисти въздухът в тези населени места.
Относно финансирането на проекта за „Въглеродно неутрални
индустриални паркове“ инж. Панчев посочи няколко
възможности. „На заключителната годишна конференция
"Индустрия 4.0", която вестник „Капитал" организира в Пловдив,
обсъдихме с вицепрезидента на Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) Лиляна Павлова привличането на капитал от
международни финансови институции като ЕИБ.
През новия програмен период се говори за Интегрирани
териториални инвестиции – начин общините да работят заедно
и европейското им финансирането в тази насока. Нашият над
25-годишен опит, нашето ноу-хау за развитие на индустриални
зони ще приложим в сътрудничеството ни с Бургас, Габрово и
Хасково“, допълни инж. Панчев.
Екипът му подготвя 2 проекта по новата програма „Хоризонт
Европа“ с немски, италиански и испански партньори. Тези
проекти ще доразвият новата стратегия. Важен е и проектът
в областта на дигитализацията на административно ниво в
общините в ТИЗ.
Консорциум „Въглеродно неутрални индустриални паркове“
може да бъде финансиран и по другите оперативни програми.
Част от проекта е социалната инфраструктура. Създаденият
миналата година единствен по рода си в индустриална зона
в България Център за професионално обучение ТРАКИЯ
квалифицира и преквалифицира кадри не само от фирмите в
ТИЗ. В разположения в зона Раковски Център вече се провеждат
практически занятия на 60 ученици от 4 професионални
гимназии от регион Пловдив. Проектът е реализиран
благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Америка
за България“ и преподаватели от Университета по хранителни
технологии – Пловдив.
През 2030-та година парковете в Консорциума ще се наложат
като дестинации за високо технологични, устойчиви и
природосъобразни инвестиции. Те ще станат привлекателно
място за иновации, приложни изследвания и развойна дейност
и инкубатори и акселератори за нови компании. В този път на
развитие парковете, компаниите, общините и университетите
ще работят заедно за постигане на целите на проекта.
"Удволетворени сме, че интересът към България като
инвестиционна дестинация не спада въпреки пандемията.
Сериозен инвеститорски интерес от български компании
пък има към секторите, които Covid кризата „подкрепи“ като
фармацевтиката, логистиката, хранително-преработвателната
промишленост", обясни още инж. Панчев.

да изпълняваме. Няма как да очакваме, че в момент на криза заемите ни ще бъдат
автоматично опростени, трябва активно да се търсят разумните и възможни
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решения”, казва Лилия Димитрова.

Лилия
изпълнителен
на Frontex
СпоредДимитрова,
Димитрова, дори
без наличие надиректор
кредит моментът
изисква International:
преразглеждане
на бюджетите и повишено внимание към съотношението на разходите спрямо
РАСТЯЩИЯТ
БРОЙ СЛУЧАИ НА ЗАРАЗЕНИ
приходите и спестяванията.
ЗАБАВЯ
ВРЪЩАНЕТО НА КРЕДИТИ
„Това е момент, в който трябва да бъдем особено внимателни. Когато теглим

• Вкредит,
секи новпри
случай
увеличение
на болните
води до
75 лева
плащане
плащането
на месечната
вноска,
дългът
сенамалено
погасява отзад
напред – т.е.
сенапогасяват
такси,средният
лихви и размер
чак тогава
главницата. Така,кредити
ако имаме
няколко е
• Ппърво
о данни
компанията,
на необслужваните
в страната
2бързи
218 лева
кредита, които са с по-голямо оскъпяване, задълженията по тях могат поКрайни
потребители
в рамките
на следващите
6 месеца.
Ако смеситуация
загубили
лесно
да се умножат спрямо първоначално
изтеглената
сума.
В такава
работа
или
основен
приход,
е
добре
да
се
свържем
Ръстът в новорегистрираните случаи на COVID-19 се
най-добрият вариант е да се изтегли по-голям банков кредит, който да погаси
отразява върху плащането на просрочени заеми. Средно 75 с банката кредитор и да предоговорим условията по
кредита
с такива,
които
можем да изпълняваме.
Няма
лева
на всекизадължение
нов случай – с толкова
връщането
цялото
и да намалява
се намали
цената на
кредита
като
оскъпяване,
а също
ибъдат
дакак
да
очакваме,
че
в
момент
на
криза
заемите
ни
ще
на кредити, като резултатът е видим около 10 дни след
автоматично
опростени,
трябва активно
се търсят
се намалят
дължимите
месечни
вноски. Ако
не можем,
поради
лошо дакредитно
обявения
брой. Изчисленията
са на Frontex
International,
разумните и възможни решения”, казва Лилия Димитрова.
компания за управление и събиране на вземания.
досие, например, да изтеглим такъв заем, наш
роднина
може
да наличие
го направи
замоментът
нас.
Според
Димитрова,
дори без
на кредит
„Изследвахме няколкостотин хиляди записа и изчислихме,
изисква преразглеждане
бюджетите
и повишено е
че ако
10 дни е обявено
увеличение
на броя случаи
Тукпреди
съществува
вариантът
с ипотека
върху имущество,
ако иманатакова.
Най-важно
внимание към съотношението на разходите спрямо
с 1000 души, то днес плащанията ще бъдат със 75 лева по
и спестяванията.
дапо-малко
се стремим
да разрешим
моментния
проблем
и да мислим дългосрочно, да
1000
спрямо стандартните.
Към момента
ръстът си приходите
в броя
смъртнитезаеми,
случаи незащото
оказва влияние
върху
„Това е ситуация
момент, в който
трябва да бъдемпериод
особено ще
не на
трупаме
излизането
от тази
в настоящия
нагласите за връщане на заем”, казва Лилия Димитрова,
внимателни. Когато теглим кредит, при плащането на
изпълнителен
директортрудно”,
на Frontex International.
месечната вноска, дългът се погасява отзад напред – т.е.
бъде наистина
казва още Димитрова.

10/2020

първо се погасяват такси, лихви и чак тогава главницата.
По думите й, потребителите днес са реално по-затруднени
Така, ако имаме няколко бързи кредита, които са с пода плащат, но и общата несигурност ги кара умишлено
оскъпяване, задълженията по тях могат по-лесно
да забавят
вноски
задълженията
си. Според данните
По данни
напоFrontex
International,
средният голямо
размер
на спрямо
необслужваните
задължения
да
се умножат
първоначално изтеглената
сума. В
на компанията, делът на хората, които срещат истинска
такава
ситуация
най-добрият
вариант
е
да
се
изтегли
трудност
при покриването
си, през
към ноември
2020наввноските
страната
е 2ноември
218 лева. Най-голям е той във Варна – над 3 200поголям банков кредит, който да погаси цялото задължение
е 34% на фона на 15% през февруари. Тези, които пък
лева,нежелание,
а най-малък
е във Враца
съответно
1 кредита
675 икато
1 оскъпяване,
607. Двата
и да –
се намали
цената на
а също
заявяват
а не невъзможност
да платят, и Монтана
и
да
се
намалят
дължимите
месечни
вноски.
Ако
не
можем,
представляват
18% от потребителите
при 12%
през
северозападни
града обаче
отново
са сред
градовете
с досие,
най-много
задължени
поради
лошо кредитно
например,
да изтеглим
февруари.
такъв заем, наш
роднина София
може да го
направи зазаема
нас. Тук
потребители.
По отношение
дела на нередовните
платци,
логично
„Икономическата
ситуация
е нестабилна и на
трудно
съществува вариантът с ипотека върху имущество, ако има
предсказуема. В такъв момент е от ключово значение да
такова. Най-важно
да се
стремим
да разрешим
моментния
първатабюджета
позиция.
Сред При
градовете
с по-съществен
дял еса
още
Пловдив,
Варна,
управляваме
си правилно.
наличие на кредит
си проблем и да мислим дългосрочно, да не трупаме заеми,
е добре
да имаме
ясна представа
как ще го изплащаме
Бургас,
Плевен,
Стара Загора.
защото излизането от тази ситуация в настоящия период

Регион
Бургас
Варна
Видин
Враца
Кърджали
Монтана
Плевен
Пловдив
Стара Загора
София - град

Дял от всички потребители
Среден размер на дълга/лв
4.24%
5.79%
1.58%
4.47%
0.95%
4.32%
4.89%
9.07%
4.64%
15.50%

2,528
3,262
2,294
1,675
2,018
1,607
2,780
1,879
2,274
2,989

Източник: Frontex International
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Magic Morph

Magic Morph

ще бъде наистина трудно”, казва още Димитрова.
По данни на Frontex International, средният размер на
необслужваните задължения към ноември 2020 в страната
е 2 218 лева. Най-голям е той във Варна – над 3 200 лева, а
най-малък е във Враца и Монтана – съответно 1 675 и 1 607.
Двата северозападни града обаче отново са сред градовете
с най-много задължени потребители. По отношение на
дела на нередовните платци, София логично заема първата
позиция. Сред градовете с по-съществен дял са още
Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора.
Бизнес
Изключителна гъвкавост ще бъде необходима и на бизнеса
- у нас и по света, за да се справи със ситуацията, посочва
Лилия Димитрова. „Няма незасегнат от пандемията сектор,
тя се отразява на всички в различна степен и по различен
начин”.
Според нея, в момент на криза за всеки бизнес е важно да
остане близо до клиентите си, да се стреми да повишава
тяхната удовлетвореност, дори в моментите, в които не
може да повиши печалбата от дейността си. Стремежът
Magic Morph
към запазване или повишаване на приходите трябва да
е водещ пред желанието за намаление на разходите на
компаниите, дори по време на криза. „Когато е възможна,
автоматизацията и дигитализацията на процесите може
да изиграе ключова роля. Ако преди това беше просто
модерен термин, то сега е жизнено необходима и може да
се окаже спасителен пояс за някои бизнеси”, коментира
Димитрова.
Според нея, друга важна стъпка е предприемането
на целенасочени действия в посока задържане на
служителите на работа.
„Това е съществено не само заради социалния елемент.
Не бива да забравяме, че работещите хора увеличават
потреблението, а в състояние на криза то трябва да се
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държи на високи нива. По-високите нива на потребление1
подпомагат икономиката. Но съществува и друга
перспектива на този въпрос. Благодарение на навлизането
на работата от вкъщи, на практика много служители
могат да бъдат наети на работа за компании от цял свят.
Работодателите следва да помнят, че глобализацията става
все по-сериозна, а пазарът на труда – по-всеобхватен”.
Според Димитрова решенията, които бизнесът ще вземе
днес, ще повлияе на икономиките за години напред. „Ако
съумеем днес да вземем необходимите мерки, можем
да избегнем последици, които ще влияят на живота ни
в следващите 10-12 години. Затова трябва да мислим
мащабно и в много и различни перспективи, за да избегнем
задълбочаване на икономическата криза”, допълва
Димитрова.
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www.iaa.de

IAA Mobility 2021 в Мюнхен най-мабащното изложение за
мобилността на бъдещето
В своята 123-годишна история автомобилното изложение,
което се организира и провежда от Съюза на германските
автомобилни производители и след близо 70 години във
Франкфурт / Майн, се мести в Мюнхен. След проведен
конкурс, в който участваха 7 големи германски градове,
Съюзът на германските автомобилни производители взе
решение IAA Mobility, едно от водещите автомобилни
изложения в света, да се провежда в Мюнхен, столицата на
Бавария.
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IAA Mobility ще празнува своята премиера от 7 до 12
септември 2021 не само в панаирния център в Мюнхен,
но и на различни места в милионния град. IAA Mobility и
Мюнхен се намират в процес на коренна промяна. Мюнхен
в дългосрочен план ще се превърне в умен град с всичко,
което принадлежи към това – голяма структура на зарядни
станции за електромобили, станции за зареждане с водород,
е-таксита, air mobility хъбове, автономни превозвачи на хора и

повече велоалеи. Така IAA Mobility ще остави своя отпечатък и
извън времето на провеждането на събитието, подчертавайки
своята уникалност като водеща платформа за мобилност
спрямо други автомобилни изложения и технологични
платформи. Изложението пасва перфектно на Мюнхен и
Бавария – процъфтяващо икономическо място и център на
германската Hightech индустрия с огромния брой компании
в областта на електрониката, съобщителната техника,
електротехниката, машиностроенето и автомобилостроенето,
както и на космическото дело. Марки като BMW, Audi или
MAN се произвеждат тук. Доставчици от световен мащаб
като Brose, Dräxlmaier Group, Rexroth, Schaeffler или Webasto
имат баварски корени. Една четвърт от всички произведени
автомобили в Германия идват от Свободната държава
Бавария.
IAA Mobility Munich се концентрира върху мобилността на
бъдещето. В центъра на представянето ще стои мобилността
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• Спечелете от микса на изложители в изложбените палати
и се представете като част от цялата верига за създаване на
стойност в бранша
• Използвайте новото IAA Mobility като платформа за
представянето на Вашите продукти и спечелете от
комбинацията между присъствие на Вашата марка, намиране
на нови клиенти и повишаване на имиджа Ви.
• Участвайте в конферентната програма, която ще представи
бранша на мобилността в новия му път на развитие.
• Дайте своя принос по пътя на обединението на
съвременното физическо придвижване и дигитализацията.
• Позиционирайте фирмата и продуктите си като даващи
импулс в рамките на веригата на мобилността.
• Използвайте разнообразните ни формати за нетуъркинг, за
създадете своята мрежа от контакти.
• С новото IAA Mobility и по-силния фокус върху B2Bкомуникацията при Summit-а изложението IAA Mobility ще
стане още по-атрактивно за технологичните компании и за
доставчиците.
Заявете своето участие в IAA Mobility – изложението за
мобилността на утрешния ден.
За всякакви въпроси и съдействие Представителството на
Мюнхенски панаир за България с удоволствие е на Ваше
разположение.
Сърдечни поздрави, благословени Рождественски
празници и много здрава и успешна Нова 2021 година!
с впечатляващи иновации и технологии – автомобил и цялата
верига на мобилността; физически продукти и нови дигитални
светове; стартъпи и огромни концерни; интелигентни
решения за транспорта и визионерски начин на мислене.
Накратко: Всичко, което оформя и дава възможност да се
изживее мобилността на бъдещето. В нови формати и в нова
концепция.
Центърът на новото IAA Mobility е т.нар. Summit - B2B срещата
на бранша на мобилността на площта на Мюнхенски панаир.
Тук през септември 2021 ще се срещнат всички значими
играчи на бранша.
Защо да станете изложител в най-всеобхватното
изложение за мобилността на утрешния ден?
• Срещнете се на живо с Вашите настоящи и потенциални
партньори и създайте своята мрежа от контакти

За повече информация:
Кремена Вълчева
Официален Представител на
Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски
панаири за България
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)
Интерпред – СТЦ София, сграда А, ет. 3
бул. „Драган Цанков“ 36 | 1040 София
T +359 2 81630-27 | M +359 894 646 714 | Ф +359 2 81630-19
kremena.valcheva@ahk.bg | http://bulgarien.ahk.de | Facebook
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CAD/CAM/CAE

Технологията Figure 4 за 3D печат
ускорява производството на пластмасови
детайли без инструментална екипировка
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От създаването си преди близо 150 години, леенето под
налягане е един от стълбовете на производството в света.
Процесът се подобрява измеримо през годините, посредством
изобретените разтворими форми от целулозен ацетат,
машините за винтово инжектиране на пластмаса, методът на
инжектиране чрез впръскване и широката гама материали.
Производството на леене под налягане е напреднало от прости
обекти като бутони и гребени до сложни продукти за всяка
индустрия, включително автомобилната, аерокосмическата,
здравеопазването, потребителските продукти, строителството,
опаковките и много други.
И да, едно нещо за леенето под налягане не се е променило:
необходимостта от инструментална екипировка. Въпреки, че
процесът се е опростил и ускорил чрез CNC производството и
3D печата, инструменталното оборудване има все по-сложни
форми на матриците и те се произвеждат със седмици и дори
месеци.
През последните няколко години 3D принтирането стана
привлекателно допълнение към традиционното шприцване.
Все по-голям брой компании се възползват от силата на
адитивното производство (AM) в работните процеси, изградени
върху традиционните технологии. Според последното
проучване на E&Y (2019), приемането на AП се разраства с
близо 75% от компаниите, които възприемат технологията.
В резултат на това производителите постигнат свобода на
дизайна, повишават гъвкавостта си, ускоряват производството
и подобряват цялостните общи разходи за експлоатация (TCO).
За някои производители 3D печатът е възможност за непряко
производство, например модели за леене по стопяеми
модели, инструментална екипировка и форми, за детайли,
които традиционно се нуждаят от шприц форми. За други
е възможност за бързо производство на пластмасови или

метални форми, които се отличават с конформални охлаждащи
канали и други функции за по-голяма ефективност и контрол
на температурата. Директното дигитално производство без
инструментална екипировка е следващата иновация.
През 2018 г. 3D Systems представи Figure 4 - мащабируем,
адитивен производствен процес, който ускорява и опростява
производството на пластмасови детайли. Този дигитален
подход позволява на моделите да преминат направо от
CAD към производство без инструментална екипировка,
улеснява повтарящите се итерации на дизайни на детайли,
ускорява прехода на производството към нови дизайни без
преоборудване и бързо произвежда детайли, които са твърде
сложни за традиционното шприцоване.
Материалите са катализаторът
Самата технология на Figure 4 е революционна и е била част от
оригиналната заявка за патент на Чък Хъл преди повече от 30
години. Технологията обаче не може да постигне резултатите,
които постига, без подходящите материали.
Материалите са в основата на цифровите производствени
решения на 3D Systems и през последните няколко месеца
са въведени множество материали от производствен клас
за платформата Figure 4. Това отваря вратата за директно
дигитално производство на пластмаса, за детайли за крайна
употреба. Ако инженер ще използва някакъв материал
за истински производствени приложения, той се нуждае
от изчерпателен набор от данни, които отговарят на
индустриалните стандарти, за да оцени неговата ефикасност.
Въоръжаването на производителите с пълен набор от данни,
за да се проверят правилно съответствието на даден материал
за неговото приложение, им позволява незабавно да преминат
към по-дългосрочно тестване на приложения, като изпитване
на експлоатация на детайли /компоненти или по-високи
оценки за биосъвместимост. Тествахме нашите производствени
материали от Фигура 4 спрямо стандартите ASTM и ISO, за
да се обърнем към широк набор от производители по целия
свят - помагайки им да подобрят качеството на продуктите,
да подобрят безопасността, да улеснят достъпа до пазара и
търговията и да изградят доверието на потребителите.
Най-голямо приемане сред производителите се наблюдава
към следните нови ключови материали за Figure 4 за директно
дигитално производство:
Figure 4 PRO-BLK 10: производствен клас материал за
адитивно производство с термопластични механични
свойства и висока устойчивост на околната среда за директно
производство на пластмасови детайли. Със скорост на печат до
60 мм/ час и опростена последваща обработка, с един цикъл
за втвърдяване и еднократно почистване с разтворител, този
материал осигурява изключителна производителност. Това е
смола за производство с висока точност на детайли с гладка
повърхност и изключително качество на страничните стени, и
предлага отлични механични свойства.
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Figure 4 HI TEMP 300-AMB: ултра високотемпературна
пластмаса за приложения, изискващи висока топлинна
устойчивост. Притежава HDT от над 300 °C както при ниско,
така и при високо налягане (HDT при 0.455 и 1.82 MPa). Този
материал е подходящ за високо температурни компоненти
в различни приложения, включително HVAC, потребителски
уреди, моторни корпуси, сешоари и други подобни.
Figure 4 RUBBER-65A BLK: еластомер със средна якост,
който има голямо удължение при скъсване за гъвкавост и
издръжливост, проектиран е за устойчивост при дългосрочно
използване, тестван съгласно стандартите ISO 34. Тези свойства
позволяват производството на еластомери за крайна употреба
с висока степен на точност и минимално образуване на
белези от опори, което го прави идеален за приложения като
уплътнения за въздух и прах, уплътнения за електроника,
амортисьори за вибрации и тръбни фиксатои. Фигура 4
RUBBER-65A BLK е биосъвместим съгласно ISO 10993-5 и ISO
10993-10, така че може да се използва за производство на
ръкохватки и дръжки, както и подложка за шини и скоби.

Figure 4 технологията осигурява точност и повторяемост
Технологията Figure 4® се предлага в три конфигурации,
различаващи се по обем на печат, капацитет и гъвкавост
- Figure 4 Standalone, Figure 4 Modular и Figure 4 Production позволяващи на производителите да разширяват капацитета,
докато техният бизнес расте. Платформата се е доказала
като най-бързата, най-точната, мащабируема технология за
3D печат на пазара. Figure 4 Production дава възможност за
скорост на печат на функционални детайли до 65 мм/час и
до 100 мм/час за прототипиране. Комбинацията от скорост
и точност, допълнени от процес на втвърдяване на базата
на светлина с ултравиолетови лъчи, който отнема минути
в сравнение с часове с процеси на втвърдяване на базата
на топлина, дава най-бързата производителност чрез 3D
печат в света и време за сваляне от изграждащата плоча.
Figure 4 се отличава с текстуриране на фини детайли, което в
сравнение с конвенционалното производство е по същество
безплатно и приложимо за всяка повърхност, независимо от
формата. В допълнение към поддържането на дългосрочни и
краткосрочни партиди, Figure 4 позволява да се произвеждат
различни детайли в една и съща партида. Това дава
възможност на производителите бързо да повторят дизайна
или да произведат детайли за крайна употреба, без да се налага
минималното количество за поръчка.
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Бизнес двигателите за директно дигитално производство
Разгледахме, как Figure 4 може да улесни директното дигитално
производство чрез технологии и материали. Въпреки, че
адитивното производство може да предложи различни
предимства, важно е да разберете, дали включването
на цифрово решение ще доведе до желания резултат за
конкретния ви случай на употреба. Адитивното производство
за подходящи приложения носи следните ползи:
- Съкратено време до пазара на кратки серии детайли
- Усъвършенствано управление на жизнения цикъл на продукта
(PLM)
- Потенциал за намаляване на разходите за проектиране,
производство и труд
- Възможност за по-голяма сложност на детайлите, по-бърза
оптимизация и персонализация
Без разходи за инструментална екипировка. По-кратко
време до пазара
Инструментът за леене под налягане изисква време - не
само за производство, но и за проектиране и корекции,
така че дизайнът да бъде оптимален преди да се произведе
формовъчния инструмент от метал. След като инструментът
бъде произведен, той може да бъде променен само чрез
повторение на същия процес, с надежда за по-добри резултати.
Това е винаги наличен разход на метал, време и пари.
Предимството на директното производство е, че няма нужда
от инструментална екипировка. Дизайнът трябва единствено
да отговаря за функционалността, а не на ъглите за изтегляне,
подрязвания, странични вложки и други характеристики,
необходими за леене под налягане. В сравнение с няколкото
седмици, необходими за първоначалния дизайн на
повърхнината на инструмента, дигиталното производство
без инструменти може да бъде стартирано след няколко часа,
както показват и тестовете за изработка на вентилаторна
решетка за автомобил, цитирани в този документ. Директното
производство елиминира нуждата от CNC обработки, които
може да отнемат две или три седмици, както и дните за
първоначалните тестове, обикновено необходими за задаване
на температура, време на запълване и други параметри.
Според сравнителните тестове на 3D Systems, в рамките на
11 дни, масив от осем модула на Figure 4® могат да напечатат
10 000 броя вентилаторни решетки за автомобил с текстура,
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докато инструментите за процеса на леене под
налягането все още са в етап на проектиране.
За времето, за което с традиционното леене
под налягане могат да се произведат 10 000
броя вентилаторни решетки за автомобил,
производител, използващ Figure 4® може да
произведе 14 000 броя. Изключително краткото
време от CAD модела до производството прави
директното дигитално производство идеалният
кандидат за първа стъпка за дребно серийно
производство или мост към традиционното,
дава възможност на компаниите да излязат
бързо на пазара, а когато инструменталната
екипировка е готова, да преминат към процеса
на леене под налягане, за да увеличат обема на
произвежданата продукция.
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Факторът Цена
Разбира се, инструменталната екипировка
все още е необходима, ако имате нужда да
изработите няколко стотици хиляди или
милиони детайли. Стойността за единица
продукт произведена с инструмент струващ
30 000 долара е 0,03 цента при милион
произведени детайли. Tова е страхотна
цена. Тази сметка обаче не излиза, когато
имате малка серия от приблизително 1000 детайла. В този
случай цената на всеки щприцван детайл може да бъде
от 10 до 100 пъти по-висока, отколкото ако се използва
дигитално производство без инструменти. Освен разходите
за реално производство на традиционното оборудване за
леене под налягане, трябва да се вземат предвид и други
финансови фактори, като високите разходи за проектиране на
инструмента, който обикновено отнема седмици, съпоставено
с часовете за дизайн на функционални детайли за дигитално
производство. При процеса без инструментална екипировка,
производството започва веднага след проектирането.
Производителите не трябва да влагат допълнителни разходи за
труд, материали, обработка и тестване с ЦПУ преди да започне
сериозното производство.
Ползи в управлението на жизнения цикъл на продукта
(PLM)
Първоначалната полза от прякото производство е очевидна
за PLM: способността да започнете да доставяте продукти
почти веднага след окончателния дизайн. Всичко, което
ускорява времето за доставка на пазара, носи решаващо
конкурентно предимство и директното производство е сред
най-големите стимули от десетилетия за постигане на тази цел.
Възможността да се правят бързо промени в дизайна, да се
променя дизайна на продуктите за по-добри показатели и да се
осигуряват навременни актуализации със сигурност ще окаже
положително влияние върху приходите на производителите.
Когато продуктите започват да достигат късните етапите на
своя жизнен цикъл, прякото производство продължава да
носи основна стойност. Примерно, когато производителите
са спрели от производство даден продукт, те са все още
задължени да доставят резервни части в продължение на
много години след спирането му от производство. Тези
резервни части често са необходими само в малки количества.
Ако резервните части не са на склад, производителят трябва

да открие матрицата, да се увери, че тя е
функционална, да я инсталира в машината за
леене под налягане, да направи тестове, за да
произведе малък брой детайли, това отнема
много време и средства. Ако матрицата е
повредена, износена или ръждясала, тогава
разходите могат да се умножат до десетки
хиляди долари, за да пресъздадат инструмента
за производство на няколко броя детайла.
Доставката може да отнеме седмици в
сравнение с дни за дигитално производство на
детайла.
Директното производство позволява
произвеждането на резервни части “при
поискване”. Единственият разход за място за
съхранение на CAD файлове, от които детайли
могат директно да бъдат произведени. Това
е идеалното решение за производство с
малък обем, при поискване, без нужда от
инструменти.
Бързо, Евтино, по-добри детайли
Едно от основните предимства на 3D
печата от гледна точка на време и разходи
е възможността за производство на
сложни детайли без допълнителни разходи се допълва от
възможности за увеличаване на функционалността, като
например директното добавяне на текстури. Производството
на вентилаторната решетка за автомобил с текстури например
увеличава времето за проектиране и производство за
шприцоване, но няма ефект върху времето или разходите с
3D отпечатан детайл. В действителност, в много случаи тази
технология може дори да намали разходите, като използва
по-малко или по-лек материал, като същевременно здравината
и издръжливостта се запазят, или са по- добри. Тъй като не са
базирани на аналогова технология, дигиталните геометрии
могат да се изменят практически в движение. Няма физически
инструменти, които да се променят: променете дигиталния
файл и започвате производството - незабавно! С дигиталното
производство детайлите могат да бъдат коригирани за
минути, за да отговарят на предпочитанията на клиента или на
специфичните предпочитания на пазара.
Рационализираните работни потоци отварят неограничени
възможности
В сравнително кратката история на адитивното производство
– изминали са малко повече от 30 години, откакто Чък Хъл,
съосновател и главен технологичен директор на 3D Systems,
изобретява технологията - 3D печатът премива от технология
за прототипиране към неразделна част от работните процеси
за истински производствени приложения. Забележителни са
приложенията на адитивното производство и индустрията.
Производителите, спечелили репутация на лидери в
индустрията, вече са възприели, как адитивното производство
може да допълни техните традиционни работни процеси и
да повиши тяхната конкурентоспособност. Включването на
директно дигитално производство във вашия производствен
процес може да ускори времето за пускане на продукти на
пазара и да ви осигури място като водещ в индустрията
иноватор.
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GRADE UPGRADE –
Усъвършенстване на сортовете
Изграждането на къща започва с полагане на основата. Силата
и надеждността на цялата къща зависи от това колко здрава
е основата. При изработването на режещи инструменти тази
основа се явява материала, който се използва за производството
на инструментите. Има различни видове материали: циментиран
карбид, поликристален диамант, високоскоростна стомана,
керамика и др., Като всеки тип съдържа различни класове. На
различни етапи от историята на рязането на метали, въвеждането
на всеки материал за рязане и неговото използване доведе
до значителна промяна в нивото на скоростите на рязане и,
следователно, производителността. Ако обаче предишният
век, особено втората му половина, беше белязан от бързия
напредък на инструменталните материали, днес не виждаме
значителни нови решения в тази област. Означава ли това,
че разработването на нови материали за инструменти вече е
достигнало своя връх и изпитва стагнация?
Разбира се, че не! Просто новите разработки са
концентрирани дълбоко в режещия материал и са фокусирани
върху неговата структура и могат да бъдат наблюдавани
само с помощта на сканираща електронна микроскопия
(SEM), рентгенова дифракция (XRD), дифракция на обратното
разсейване на електрони (EBCD) и други усъвършенствани
методи. Те обхващат изключително сложния свят на
покритията на материалите. Той е с огромно разнообразие
въпреки много малката дебелина на слоя на покритията,
измерена само с микрони.
Днес най-често достъпният материал за рязане е
циментиран карбид, основно с покритие. По отношение на
производителността, тя представлява разумен баланс между
ефективност, трайност на инструмента и цена. Циментиран

карбид, известен също като „твърд метал“, „волфрамов карбид“
или просто „карбид“. Комбинацията от обработка с циментиран
карбид, покритие и последващо нанасяне на покритие
образува карбидния сорт. Само един от тези компоненти циментираният карбид - е съществен елемент в сорта. Другите
не са задължителни.
Циментираният карбид е композитен материал, съдържащ
твърди карбидни частици, които се циментират заедно чрез
свързващ елемент (главно кобалт). Повечето циментирани
карбиди, използвани за производство на режещи
инструменти, включват устойчиви на износване покрития.
Съществуват и различни обработващи процеси, които се
прилагат към вече покрит циментиран карбид (например
повърхнина от сменяема пластина). Новите разработки
в циментирания карбид като материал за инструменти
са концентрирани в три направления: технологии за
производство на карбид, усъвършенствани методи за
нанасяне на покрития и иновативни техники за последващо
нанасяне на покрития. Постигнат е значителен успех във
всяка от тези посоки; това се отразява в богатството на нови
продукти, представени на пазара от водещи производители на
режещи инструменти.
Клиентите на режещи инструменти могат да анализират
оценките, като използват параметри като производителност,
трайност на инструмента и поведението му по време на
работен процес. Всъщност въпросът за това как е създаден
нов продукт, за да отговори на изискванията на клиентите,
изчезва на заден план, тъй като приложимостта и ефективността
формират основната мярка за напредък от гледна точка на
клиента.

26

ТЕХНОЛОГИИ

10/2020

При подобряване на карбидните класове ISCAR е много
чувствителен към изискванията и нуждите, пред които са
изправени металообработващите индустрии. В този контекст,
решенията за материали за инструменти на ISCAR, които
са разработени с оглед на тенденциите в съвременната
металообработка, могат да бъдат доста показателни. Вземете
например трудно обработваеми материали като титан и
топлоустойчиви стомани и екзотични суперсплави. Напоследък
делът на тяхното приложение в индустрията се е увеличил
значително. Заедно с авиационната индустрия, която е
традиционен потребител на тези материали, те все повече
могат да бъдат намерени в енергетиката, автомобилостроенето
и петролните и газовите отрасли. Нарастващото използване
на материалите изисква технологични решения, включително
машини и режещи инструменти. Новите инструменти изискват
подходяща основа, изработена от усъвършенствани материали
за режещи инструменти, за да се постигне желаната геометрия
на рязане. И за изграждането на тази основа ISCAR предлага
новите си ефективни „тухли“ - подобрени карбидни сортове,
разработени от фирмените металурзи през последните няколко
години.
При фрезоването ISCAR разработи PVD покритие IC882 и CVD
покритие IC5820 - два твърдосплавни сорта с шоколадов цвят
за рязане на титан, високотемпературни сплави и неръждаема
стомана. Неразделен компонент на сортовете е третирането с
последващо покритие, което улеснява по-дългата трайност на
инструмента, поради повишената устойчивост на начупване,
износване и образуване на наклеп по ръбовете. Сортът IC882
демонстрира впечатляваща производителност, когато условията
на обработка са трудни, а предимствата на IC5820 се проявяват
най-пълно, когато се прилагат за фрезоване с охлаждаща течност
с високо налягане.
За пробивни операция, компанията представи IC5500, нов сорт,
който се отличава с многослойно CVD покритие и обработка с
последващо покритие, за да удължи трайността на инструмента.
След успеха на този сорт, IC5500 е използван и при фрезоване:
новата кръгла пластина за фрези за обработка на 3D повърхности
се произвежда само от този сорт.
Покритият с PVD твърдосплавен сорт IC806 е проектиран
специално за струговане на високотемпературни суперсплави.
В резултат на високата оценка, получена от производителите

на аерокосмически компоненти, ISCAR разшири обхвата на
приложение на IC806 прилагайки го и при резбовите пластини.
В допълнение към циментирания карбид, металообработващата
промишленост консумира и други твърди режещи материали
като керамика, диамант и кубичен борен нитрид (CBN).
Прилагането им за обработка на трудно обработваеми материали
значително увеличава производителността. През последните
години ISCAR обогати гамата си от режещи материали, като
представи няколко нови некарбидни сортове, включително
SiAlON сорт IS25 и IS35 за рязане на високотемпературни сплави и
CBN сорт IB20H за струговане на закалени материали (Фиг. 1).
В същото време изискванията на клиентите не се ограничават
до ефективната обработка на екзотични суперсплави или
титан. Стоманата все още е основният структурен материал
и производителите на режещи инструменти непрекъснато
търсят най-съвременните подходящи решения, включително
разработването на усъвършенствани сортове режещи
материали. ISCAR също не стои настрана. Пример може да
бъде последното нововъведение при отрезните и канални
операции: два нови карбидни сорта с PVD покритие, IC1010
и IC1030, които са използвани във пластините от семействата
TANG-GRIP и DO-GRIP (Фиг. 2). Сортовете са предназначени за
обработка на неръждаема стомана и стомана. Докато твърдият
субмикронен сорт IC1010 се препоръчва за отрязване с висока
скорост, здравият IC1030 е по-подходящ за прекъснато рязане и
нестабилни условия на обработка.
Усъвършенстването на режещия материал е съществен
компонент за успеха на производителите на инструменти и
иновациите в режещите инструменти трябва да имат силна
основа. Ето защо девизът на ISCAR „винаги усъвършенстване“
ръководи и вдъхновява нови разработки на инструментални
материали.
За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад
SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения
• 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

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

И

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е …

Атлас Техник ЕООД

www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil
info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ
Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

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

www.atlas-technik.com
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Lo-S360

ИСТОРИЯ
UV-C
система за пречистване на въздух
Lо-S360
Lo-S360 е система за пречистване на въздуха, която премахва ефективно бактерии и вируси (напр.
Грип и Covid-19 вируси). Тъй като инфекциите се предават главно чрез капчици от аерозолите в
стайния въздух, е важно трайното намаляване на вирусите в помещенията. Lo-S360 е
безкомпромисна комбинация от UV-C лампа и HEPA филтър, което гарантира още по-голяма
безопасност в затворени пространства като офиси, магазини, медицински центрове, детски
заведения, училища, университети, чакални и заведения за обществено хранене.
Характеристики:
ие въздухът се филтрира от HEPA филтър;
- UV-C светлината обезврежда патогените, a и в допълнение
- Затворена система, корпусът изолира околната среда от директното UV-C лъчение;
- Надеждна дезинфекция на въздуха в помещението без използване на химикали;
ата ( 9 000 часа);
- Екологична, благодарение на дългия живот на UV-C лампата
ачествени материали;
- Ергономична мобилна система, изработена от висококачествени

програмируем таймер
вкл./изкл. на устройството
и брояч за жизнения цикъл
на UV-C излъчвателите и
HEPA филтъра.
регулатор за
контролиране оборотите
на вентилаторите

360° ръкохватка

въздуховоди
оди
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индикация
за включени UV-C
излъчватели

Технически характеристики

Връзка с мрежата

Светлина

Конвекция

Безопасност

Размери и тегло

ТЕХНОЛОГИИ

Захранване

220-240 Vac, 50-60 Hz

Консумирана мощност – макс.

120 VA ( 114 W )

Режим на продължителна работа

Без ограничение или с 24 часов програмируем таймер с
2 времеви интервала

Предпазители

2 бр. T 2,0 A (инертни)

Жизнен цикъл на батреията на
часовника

минимум 5 години

Захранващ кабел

LT501- дължина 5м

Осветителни тела

4 х TUV 15W SLV/25

UV-C излъчване

254 nm

Мощност на излъчване

20W / 100h

Жизнен цикъл

9000 h

Принудителна конвекция

два вентилатора х 152м3 / h

Жизнен цикъл на HEPA филтър
- Kärcher 6.904-242

4000 h

Жизнен цикъл на филтър за
едри частици

да бъде почистен или подменен

Тип на конструкцията според

EN 60601-1

Клас на защита

І

Заземителна клема

Да

Дължина x ширина x височина: 445 x 350 x 761 mm
Тегло: 18,5 kg

въздуховоди

Спектър на излъчването

вентилатори
HEPA филтър
Kärcher

UV-C осветителни
тела

Филтър за едри
частици

АМЕТ ООДД
България, Софияфия, 133, 1331 бул. “Европа” №177
тел: 02/925 13 65
факс: 02/925 13 65 1166
e-mail: office@amet-bg.comg www.amet-bg.com
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JUNGHEINRICH
Челни електро-високоповдигачи
(Електрокари)

10/2020

Ефективна работа при минимално пространство

При транспортиране и обработка на стоки в производствени
халета и складове, човекът и машината трябва да образуват
едно цяло. Нашите електрокари застъпват там, където
човешката мускулна сила достига своите граници: Те
транспортират товари до 5 тона безопасно и достигат
височини на повдигане до 7,5 метра – дори на по-големи
разстояния. За да направят това възможно, нашите
електрокари съчетават максимална ефективност с минимален
разход на енергия. Те се предлагат с оловно-киселинни,
гелови и литиево-йонни батерии.
Като водещ в сектора на интралогистиката Jungheinrich
заема и лидерска позиция в сферата на литиево-йонната
технология, което дава преднина и на нашите клиенти.
Литиево-йонните батерии увеличават товарооборота чрез
по-краткото време, което е необходимо за тяхното зареждане,

а също така и намаляват разходите за сервизиране. Тези
предимства позволяват на клиентите ни да се фокусират
изцяло в техните основни цели. Особено при работа на
повече смени това е решаващо предимство. Машините могат
да работят почти без прекъсване - необходимата мощност е
налична по всяко време!
Jungheinrich EFG 110 / 110k / 113 / 115
Маневрените триопорни триточкови електрокари от 1-ва
серия са с товароподемност от 1000 до 1500 кг. и височина на
повдигане от 2300 до 6500 мм. Всички k-модели са с по-късо
шаси за по-тесни коридори и пространства за още по-голяма
маневреност.
Jungheinrich EFG 213 / 215 / 216 / 216k / 218 / 218k / 220

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
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EFG S30 / S40 / S50 са специализиран за вътрешна и външна
употреба при особено тежки условия, чрез изнесен център на
тежестта от 500 на 600 мм и увеличен клирънс/просвет между
машината и настилката. Особено подходящи са за работа с
тежки и нестандартни прикачни устройства и товари.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД,
представител на Jungheinrich за България, Албания и Косово

Стабилните триопорни четириточкови електрокари
от 2-ра серия са с товароподемност от 1300 до 2000
кг. и височина на повдигане от 2900 до 7000 мм.
Jungheinrich EFG 316 / 316k / 318 / 318k / 320
Ефективните четириопорни електрокари от 3-та
серия са с товароподемност от 1600 до 2000 кг. и
височина на повдигане от 2900 до 7000 мм.
Jungheinrich EFG 425 / 425k / 430 / 430k / S30
Бързите четириопорни електрокари от 4-та серия са
с товароподемност от 2500 до 3000 кг. и височина
на повдигане от 2900 до 7500 мм.
Jungheinrich EFG 535k / 540 / 540k / 545 /
545k / 550 / S40 / S50
Мощните четириопорни електрокари от
5-та серия са с товароподемност от 3500 до
5000 кг. и височина на
повдигане от 2480
до 7500 мм.

НОВИНИ ОТ БРЮКСЕЛ
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ЕВРОПЕЙСКА
ПРОГРАМА ЗА
УМЕНИЯ
Умения за работни места
#EUSkillsAgenda

ЕС се нуждае от революция в областта на уменията, за да гарантира, че хората ще могат да
се развиват в контекста на зелената и цифровата икономика, и за да допринесе за възстановяването от пандемията от коронавирус.
В Европейска програма за умения за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост:
се призовава за колективни действия,
които да мобилизират бизнеса, социалните партньори и заинтересованите
страни, които да поемат ангажимент за
съвместна работа, по-специално в рамките на промишлените екосистеми в ЕС

се определят финансовите
средства за насърчаване на
инвестициите в умения

се определя ясна стратегия, която да гарантира, че
уменията водят до създаването на работни места
се помага на хората да развият
своите умения през целия си живот
в среда, в която ученето през целия
живот се е превърнало в норма
се определят амбициозни цели за
повишаване на квалификацията и за
преквалифициране през следващите
5 години;

Каква е ползата за мен?
• Мога да разбера за кои работни места има търсене и от какви умения се нуждая,
за да бъда нает на работа на тях

• Мога да участвам в обучителни курсове, когато ми е удобно

ck
sto

• Мога да науча добри практики от партньори в рамките на мрежите за кариерно развитие

ter

• Мога да получа финансиране, за да развивам умения, които ще ми помогнат
да сменя професионалната си ориентация

hut

• Мога да получа признание за обучението, в което съм участвал, и да използвам
по-добре новите си умения

©S

10/2020

• Мога да усъвършенствам цифровите си умения, като така ще бъда по-добре подготвен за живота и работата

НОВИНИ ОТ БРЮКСЕЛ

33

През идните пет години в Европа трябва да има:
което
представлява
увеличение с

което
представлява
увеличение с

32%

120

милиона

67%

възрастни,
участващи
в обучение
всяка година

14

милиона

възрастни
с ниска
квалификация,
участващи
в обучение
всяка година

което
представлява
увеличение с

което
представлява
увеличение с

82%

2

милиона

търсещи
работа трябва
да са придобили наскоро
образователен
опит

25%

230

милиона

възрастни
с основни
цифрови
умения

Европейската програма за умения съдържа 12 действия:

1
2
3
4
5
6

Пакт за умения
Мобилизиране на всички партньори за осигуряването на повече и по-добри възможности
за обучение и за отключването на публични и частни инвестиции в промишлените екосистеми и екосистемите от умения.

Укрепване на аналитичните данни за уменията
За придобиването на умения за конкретно работно място се нуждаем от онлайн информация в реално време относно търсенето на умения, включително на регионално и секторно
равнище чрез анализирането на големи масиви от данни за свободните работни места и
широкото разпространение на този анализ.

Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално
равнище за повишаване на квалификацията
Ще работим с държавите членки за изготвянето на модерни и всеобхватни национални
стратегии за умения и ще обединим усилията си с националните публични служби по заетостта за тяхното изпълнение. Това може да бъде съчетано с по-стратегически подход
към законната миграция с цел по-доброто привличане и задържане на таланти.

Професионално образование и обучение (ПОО), ориентирано
към бъдещето
Възприемане на нов подход, който да модернизира професионалното образование и
обучение, така че то да стане по-привлекателно за всички учащи, по-гъвкаво и по-адаптирано към цифровата ера и зеления преход. Научете повече за препоръката относно ПОО.

Разгръщане на Инициативата за мрежи от европейски
университети и повишаване на квалификацията на учените
Изграждане на дългосрочни транснационални съюзи между висшите учебни заведения
в цяла Европа и развитие на основен набор от умения за изследователите.

Умения в подкрепа на зеления и цифровия преход
Разработване на набор от основни „зелени“ умения, на статистически мониторинг за „екологизирането“ на работните места, засилване на цифровите умения чрез план за действие
в областта на цифровото образование и обучителни курсове за въвеждане в ИКТ

НОВИНИ ОТ БРЮКСЕЛ
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Житейски умения
Отвъд пазара на труда ще оказваме подкрепа за обучението на всички — младите и хората в напреднала възраст, по въпроси като медийна грамотност, гражданско съзнание и
финансова, екологична и здравна култура.

Инициатива относно индивидуалните сметки за обучение
Ще проучим дали и как прехвърляемите права на обучение с проверено качество биха могли
да допринесат за стимулиране на ученето през целия живот за всички.

Европейски подход към микроквалификациите
Обучителните курсове стават все по-кратки и по-целенасочени и често се провеждат онлайн. Ще създадем европейски стандарти относно признаването на резултатите от такова
обучение.

11

Нова платформа Европас

12

Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането
на инвестиции

Платформата Европас е изцяло обновена. Тя предлага вече онлайн инструменти и насоки
за съставянето на автобиография, подходящи предложения за работни места и обучения
и информация на търсещите работа за тенденциите в сферата на уменията и е налична на
29 езика. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НОВАТА ПЛАТФОРМА ЕВРОПАС! www.europa.eu/europass

Print
PDF
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Възлов елемент от Програмата за умения е мобилизирането на бюджета на ЕС, който да
стимулира държавите членки и частните участници да инвестират в умения. Ще работим за
повишаване на прозрачността на инвестирането в умения и ще проучим и нови механизми
за финансиране.

KE-04-20-362-BG-C
KE-04-20-362-BG-N

8

Насърчаваме младите хора, особено жените, да придобиват умения в сферата на науките,
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ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКЛАД
Европейски икономически и социален комитет

Оценка на трансевропейската транспортна мрежа
[информационен доклад]
Докладчик: Alberto Mazzola

Въведение
Свободното движение на хора и стоки е една от
основните свободи в Европейския съюз. Устойчивият,
конкурентоспособен, надежден, свободен и печеливш
транспорт е предпоставка за европейския икономически
просперитет, особено в условията на сегашната пандемия.
Програмата за трансевропейската транспортна мрежа
(TEN-T) беше създадена с цел да допринесе за отстраняването
на пропуските, премахването на проблемните участъци
и техническите и административните пречки, които
съществуват между националните транспортни мрежи на
всяка държава–членка на ЕС.
В извършваната по искане на Европейската комисия оценка
на политиката се разглеждат постиженията и целите на
политиката за TEN-T и как тази политика допринася за
подобряване на транспортната инфраструктура, облекчаване
на трафика, намаляване на претоварването на мрежата с цел
повишаване на ефективността на обществения транспорт и
създаване на работни места. Работата, извършена досега от
ЕИСК по темата за TEN-T, показва, че в политиката за TEN-T
има важни социални и икономически аспекти, при които
трябва да се отчитат нуждите на гражданското общество.
За да направи оценка на напредъка и въздействието
на мрежата, Комитетът проведе две заседания на
проучвателната група, организира пет важни мисии за
установяване на факти в Италия, Полша, Румъния, Швеция
и Австрия и посети три строителни обекта от основния
коридор, избрани въз основа на участието в проучвателната
група и значимостта на трансграничните проекти. Мисиите
включваха срещи с представители на националните
и местните власти, работодателите, работниците и
организациите на гражданското общество.

Освен това беше изготвен и публикуван онлайн въпросник
с цел проучване на възгледите на организациите на
гражданското общество относно развитието на TEN-T,
по-конкретно относно тяхното мнение за значението,
ефективността, приобщаването на гражданското общество
и европейската добавена стойност на мрежата и с поглед
към бъдещото развитие на политиката за TEN-T. Въпросникът
беше раздаден на местни организации със седалище в
Швеция, Румъния, Италия, Полша, Австрия и Франция.
Значимост
Нараства значението на мрежата TEN-T и нейния подход,
което утвърждава нейното съответствие с политическите
приоритети на ЕС за периода 2010—2020 г., както се посочва
в Бялата книга за транспорта.
Освен това в приоритетите, определени от новата Комисия
за периода 2020—2024 г., се отчита инициативата TEN-T:
по-специално Зеленият пакт призовава за постигане на
неутралност по отношение на климата до 2050 г., новите
цели са насочени към укрепване на геополитическите
позиции на Съюза, а в Програмата в областта на цифровите
технологии се призовава цифровите иновации да обхванат
и транспорта. Инвестиционната инициатива в отговор
на коронавируса изисква функциониращ единен пазар и
подкрепя инвестициите в инфраструктура за постигането
му.
Развитието на политиката за TEN-T между 1990 г. и 2020 г.
съществено допринесе за очертаване на приоритети на
европейско и на национално равнище и оттам за съставяне
и изпълнение на проекти в съответствие с тези приоритети,
както и за определяне на мрежа, която да свързва всички
столици, големи градове, пристанища, летища и терминали
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на държавите членки въз основа на европейските коридори
и със специално внимание от страна на Европа към
трансграничните участъци.
Рамката за TEN-T допринесе в голяма степен за определянето
на необходимите значителни финансови средства (около
500 млрд. евро само за основната мрежа до 2030 г.),
въпреки че наличните средства все още не са достатъчни, за
да се покрият всички нужди.
По време на мисиите за установяване на фактите
работодателите и профсъюзите изразиха силна подкрепа
за TEN-T. Констатирахме, че гражданското общество по
места е силно ангажирано, но потребителите в някои случаи
демонстрират ограничен интерес.
Въз основа на Плана за действие за военната мобилност
трябва да бъдат установени пропуските между техническите
изисквания за TEN-T и изискванията за военна мобилност, за
да може транспортната инфраструктура на мрежата TEN-T да
има двойно предназначение.

10/2020

Ефективност
ЕИСК споделя съмненията на заинтересованите страни, че
основната мрежа не може да бъде завършена до 2030 г.,
но счита, че този краен срок е важен, за да се насърчат
държавите членки да работят по-усилено, и че до тази дата
могат да бъдат приключени няколко големи трансгранични
проекта.
От отговорите на въпросниците и мисиите за установяване
на фактите стана ясно, че основните пречки пред
навременното изпълнение на проектите по TEN-T включват
промени в националните политически приоритети,
когато те оказват влияние върху проекти с трансгранично
значение, и противопоставяне от страна на граждани или
заинтересовани страни в области, в които се изпълняват
проектите.
Участието и наблюдението от страна на гражданското
общество, що се отнася до коридорите и разработването
на проекти, са от основно значение за изпълнението им
по най-добрия начин. Когато това е направено на ранен
етап чрез повсеместно информиране на обществеността,
проектите напредват много добре, а когато не е, срещат
силна съпротива от страна на част от обществото.
Втората най-съществена пречка пред постигането на
ефикасна и интегрирана мрежа TEN-T продължава да бъде
финансирането на инфраструктурата.
Като се имат предвид дългите периоди на изпълнение на
проектите по TEN-T, ЕИСК категорично подкрепя създаването
на европейска рамка (регулаторна и финансова) за
осигуряване на средносрочна и дългосрочна стабилност по
отношение на коридорите и проектите до завършването на
европейската мрежа за всеки вид транспорт.

Физическите мрежи трябва да бъдат допълнени с цифрови
и адаптирани към променящите се нужди. За устойчива
и интелигентна мобилност са необходими интегрирани
транспортни, цифрови и енергийни мрежи.
Препоръки
Днес, както и преди 10 години, трансевропейската
транспортна мрежа е от основно значение за безопасността,
икономическата устойчивост и устойчивостта на околната
среда. ЕИСК категорично подкрепя завършването на вече
започнатите строителни дейности.
Към днешна дата вече недостигат инвестициите за завършване
на мрежата. За постигането на целите на новия Европейски
зелен пакт ще са необходими допълнителни инвестиции. В
периода 2014—2020 г. ЕС участва в изпълнението на TEN-T
с над 90 млрд. евро чрез МСЕ (13 млрд. евро) и ЕФРР (81
млрд. евро). По всяка вероятност между 2021 г. и 2027 г. ще
бъде отделена по-малка сума. За завършването на основната
мрежа продължават да са нужни повече от 300 млрд. евро,
а за завършването на широкообхватната мрежа ще са
необходими още инвестиции. Поради това спешно трябва
да се помисли за частни и публични средства, които могат
да допринесат за завършването на мрежата. Необходимо
е участието на повече действащи лица, като по-специално
трябва да се насърчава използването на публично-частното
сътрудничество. ЕИСК счита, че принципът „ползвателят
плаща“ би оказал положително въздействие, особено
в Централна Европа, чрез привличането на частно
финансиране.
При положение че бюджетът за транспорт и инфраструктура
продължава да е ограничен, трябва да се определят
инвестиционни приоритети, тъй като осигуряването на
значително по-голям бюджет е нереалистично. Само малка
част от пристанищата по основната мрежа притежават
реално глобално значение и трябва да бъдат обслужвани
чрез мултимодални и зелени връзки.
Що се отнася до териториалното сближаване, ЕИСК счита, че
коридорите от основната мрежа трябва да бъдат по-добре
свързани с регионалните, градските и местните равнища.
По общо мнение правилата за възлагане на обществени
поръчки забавят твърде много подготовката и възлагането
на договорите и съществува възможност за обжалване, което
отлага строителните работи. По-специално трябва да бъдат
изяснени правилата, които важат за подизпълнителите, за да
се гарантира пълната отговорност на основния изпълнител.
Целите на новата Комисия предлагат по-стриктна и ясна
представа за целите на Зеления пакт, които трябва да
бъдат постигнати при всеки вид транспорт. Следва да се
насърчава и популяризира по-широко използването на
новите технологии (интелигентни транспортни системи,
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цифрови технологии и интелигентни системи) и на различни
горива (електроенергия, водород, втечнен природен газ)
и източници (вкл. шумозаглушаващи прегради и настилки
за фотоволтаични или топлинни съоръжения и др.). ЕИСК
препоръчва да се улесни развитието на интермодалните
центрове за смяна на вида транспорт, като се даде приоритет
и се стимулират видовете транспорт като железопътния,
превоза по вътрешни водни пътища и морския превоз на
къси разстояния с по-добри икономически и екологични
показатели за всеки отделен сегмент (т.е. въглеродна
неутралност) и се повиши ефективността в посока на пониски разходи и по-високи резултати.
В съответствие с геополитическите цели на новата Комисия
е необходимо коридорите от основната мрежа да бъдат
свързани в по-голяма степен с останалата част от света по
отношение на превоза на стоки и пътници. Създаването
на форум, включващ съседните държави, следва да бъде
сред приоритетите, за да се улесни интегрирането на
мрежата TEN-T с останалата част на света, като се разшири
обхватът на макрорегионалните стратегии. Транспортът,
цифровите и енергийните връзки с останалата част от света
следва да бъдат част от икономическата дипломация на
ЕС. Инвестициите, направени по линия на инициативата за
свързаност, би трябвало да разполагат с гаранция от ЕС.
ЕИСК категорично подкрепя ранното участие и наблюдение
от страна на гражданското общество на всеки проект.
Възприемането от страна на обществото зависи от доброто
осведомяване, а видимостта на проектите по TEN-T е
необходима и може да бъде осигурена чрез отличаването
на всички инфраструктурни проекти по TEN-T (летища,
пристанища, железопътни гари, пътища, паркинги) с
конкретен информационен знак; чрез сътрудничество с
мрежите на организациите на гражданското общество за
повишаване на осведомеността относно мрежата TEN-T; чрез
провеждане на кампании за повишаване на осведомеността,
насочени към гражданите, и въвеждане на по-строги
изисквания за ръководителите/организаторите на проекти
по TEN-T да рекламират тези проекти като инициатива на ЕС.
Определянето на социалните стандарти трябва да
бъде включено в регламента за TEN-T, като например
характеристиките на зоните за почивка и преди всичко
целите относно безопасността на пътниците и работниците.
По всеобщо мнение европейските координатори имат
положителен принос за напредъка на мрежата TEN-T;
заинтересованите страни обаче посочват, че резултатите
от тяхната работа не са еднакви в отделните държави и
по протежение на коридорите. Европейският парламент
следва да разработи и приложи критерии за оценка на
тяхната дейност. На всички етапи от развитието намесата
на координаторите трябва да бъде значима, а тяхното
въздействие — пределно ясно.
Поддръжката на инфраструктурата на мрежата TEN-T е
въпрос, който беше силно подценен в някои държави, където
в момента се очертава като сериозен проблем, докато в други

получи необходимото внимание. ЕИСК призовава за спешни
национални планове за финансиране на стандартната и
извънредната поддръжка на инфраструктурата и счита, че
е целесъобразно на европейско равнище да има план за
наблюдение на основната мрежа.
ЕИСК приветства успешното прилагане на речните
информационни услуги (RIS), но подчертава липсата на
съществен напредък в прилагането на интелигентни
транспортни системи за автомобилния, железопътния и
въздушния транспорт. Както и в свои предходни становища,
ЕИСК настоява за активна инициатива от страна на
Европейската комисия за стартиране на мащабни цифрови
проекти в областта на транспорта. Без тях постигането на
интелигентна мобилност ще бъде трудно.
ЕИСК признава постигнатия напредък по отношение
на подобряването на достъпа на възрастни хора, лица
с намалена подвижност и пътници с увреждания до
въздушен транспорт, но подчертава необходимостта от подобри условия за достъп до шосейните и водните пътища,
докато в областта на железопътния транспорт усилията за
постигането на тези цели продължават.
Въпреки че опазването на околната среда е от основно
значение, не се отчита значително намаляване на емисиите
на парникови газове и опасните емисии. ЕИСК счита, че
поради значението на въпросите, свързани с околната
среда и рисковете, е необходимо да бъдат определени
количествени мерки за оценяване на проектите по мрежата
TEN-T (намаляване на CO2, NOX, шума и др.).
ЕИСК е на мнение, че с разширяването на покритието с
мрежа от пето поколение (5G) парадигмата ще се промени
в посока на модерна транспортна мрежа, за да се постигне
автономно и безопасно управление на превозни средства и
постоянно свързани пътници, които да имат лесен достъп
до всички услуги. ЕС следва да ускори въвеждането на 5G,
за да подкрепи конкурентоспособността на европейската
промишленост и да гарантира по-добро равнище на
безопасност на работниците. ЕИСК призовава за въвеждането
на специфични мерки в областта на киберсигурността, които
да бъдат подкрепени чрез регламентите за TEN-T.
Избухването на пандемията от COVID-19 създаде проблеми по
всички основни транспортни вериги и наруши мобилността.
За да гарантира транспортирането на „всички товари,
включително ... основни стоки като храни и медицински
консумативи“, Европейската комисия прие съобщение
относно зелените ленти за преминаване1, с което всички
съответни вътрешни гранични контролно-пропускателни
пунктове в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и
допълнителни такива пунктове се определят като гранични
пунктове със „зелена лента за преминаване“. Единствено
1

C(2020) 1897 final.
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чрез мрежата TEN-T беше възможно да се възстанови
безпрепятственото движение на стоки в Европейския съюз.
ЕИСК счита, че за постигането на тази цел щеше да допринесе
още повече мрежата, ако беше завършена и по-добре
работеща.
Катастрофалното и внезапно разпространение на пандемията
от COVID-19 увеличи необходимостта от развитие на погъвкава транспортна, цифрова и енергийна свързаност, която
във всеки момент да може да посреща неочаквани заплахи,
като по този начин се подсигурява приемането на неотложни
решения в извънредни случаи.
Например би трябвало да е възможно да се приложат
множество сценарии, които да гарантират запазването и
ефективността на веригата за доставки на основни стоки
с автомобилен товарен транспорт, както и безопасния
транспорт на хора.

Полша
За изграждането на коридорите в цяла Европа би трябвало
да се използват най-добрите налични технологии, като се
обменят решения за най-добрите налични техники.
Инвестициите в морските пристанища следва да включват
изграждането на инфраструктура за морски и сухопътен
достъп, включително шосейни и железопътни коридори и
вътрешни водни пътища за по-добър транспортен достъп
до морските пристанища, както и действия в областта на
околната среда и подобряване на сигурността на участниците
в превозите на пристанищата.
Телекомуникационната инфраструктура следва да се
изгражда успоредно с пътната, а на големите паркинги и
бензиностанции би трябвало да се поставят електронни
информационни табла, информиращи водачите на камиони
за наличните места.

В инструмента на Европейския съюз за възстановяване Next
Generation EU трябва да се съдържа важно позоваване на
инвестиции в устойчива инфраструктура в транспортния
сектор. Чрез удвояване на бюджета ще бъде подпомогнато
възстановяването на растежа и повече полезни
нововъведения в случай на бъдещи кризи.
Цифровизацията на инфраструктурите (Европейските системи
за управление на железопътното (ERTMS) и въздушното
(SESAR) движение, и др.) ще послужи за повишаване на
устойчивостта им в случай на криза и ще отговори на нуждите
на всички видове транспорт. Следва да се обмислят и зелени
алтернативи, които да допълват обществения транспорт, като
например активната мобилност в градските конгломерати.

Румъния
Основният проблем е липсата на координация между
националните власти и честата промяна на националните
приоритети.
Пълният потенциал на пристанище Констанца (реновирано и
цифровизирано) може да бъде достигнат само ако Румъния
влезе в Шенгенското пространство.
Критериите за икономически най-изгодната оферта следва да
бъдат задължителни при възлагане на обществена поръчка.
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Специфични за всяка държава препоръки
Австрия
Заинтересованите страни се съгласиха, че са необходими
по-конкретни технически стандарти и параметри, които да
бъдат изложени в насоките, хармонизиране на моделите на
финансиране с цел защита на проектите, по-добра роля на
ЕС по отношение на насочването/управлението, стимули за
преминаване от автомобилен към железопътен транспорт,
подобряване на процесите на трансгранично планиране и
вземане на решения, интернализиране на външните разходи
за постигане на реално остойностяване в транспортния сектор
с цел гарантиране на лоялна конкуренция и справедливи
възнаграждения и заплати и социална инфраструктура по
протежение на мрежите TEN-T.
Италия
Всички представители подчертаха значението на мрежата
TEN-T за европейската интеграция и развитие.
Изтъкнато беше, че консултациите и участието на
гражданското общество в процеса са необходима стъпка.
Заинтересованите страни подчертаха, че е необходимо
да се интегрират европейската и местната мрежа, както и
европейската и световната мрежа.

Швеция
Необходими са по-добро сътрудничество и координация.
Това е въпрос от решаващо значение за TEN-T.
Координацията трябва да се подобри на всички етапи
от процеса (планиране, изпълнение, отчитане и т.н.) и на
всички равнища (европейско, национално и поднационално
равнище и на равнище коридор).
Целите на TEN-T трябва да съответстват на новия Зелен пакт
и да бъдат насочени към области, в които мрежата може да
бъде доказано особено ефективна: липсващи транспортни
връзки, насърчаване на трансгранични проекти и
мултимодален транспорт.
Инициативите и програмите на ЕС следва да бъдат по-добре
интегрирани. Трябва да има по-добра съгласуваност между
коридорите на TEN-T и коридорите за железопътни товарни
превози, а морските магистрали следва да бъдат включени
със същото значение, както и останалият транспорт.
Алтернативни и дублиращи се маршрути следва да бъдат
включени в коридорите на TEN-T.

Luca Jahier,
председател на Европейския икономически и социален
комитет

СЕРИЯ ГРЕСИ
СЕРИЯ
SHELL ГРЕСИ
GADUS
SHELL
GADUS
Греси за различни приложения
n
n

Греси
различни
приложения
Марка,зана
която можете
да се доверите

n

n

Марка,
на защита
която можете
да се доверите
Надеждна
за транспортни
средства и
индустриално
оборудване
Надеждна защита
за транспортни средства и
индустриално
оборудване
Дълъг експлоатационен
период

n

Дълъг експлоатационен период

n

www.shell.com/lubricants
www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.
WORKS HERE.

Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България
ул. Източна Тангента 161, София, тел.: (02) 40 24 937, факс: (02) 40 24 988, www.orbico.bg
Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България

2020

