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

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

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

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

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

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

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

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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ще надхвърли 19 000 кв.м. Продължава и развитието на 
концепцията за професионална съпътстваща програма, 
след като през миналата година в повече от 10 формата 
бяха дискутирани тенденциите, иновациите и актуалните 
въпроси в различните сегменти на сектора.

Архитектурно-строителна седмица, 
обединителят на строителния сектор, 
започва на 29 март

Българското строително изложение Архитектурно-
строителна седмица ще се проведе от 29 март до 1 
април. Това съобщават организаторите на мащабния 
международен бизнес проект, който се реализира в Интер 
Експо Център. Наложило се като пресечна точка за бранша 
у нас и на Балканите, събитието ще се проведе за 23-и път. 
Повече за надградения бизнес формат, новата тематика 
за енергийна ефективност Green Energy и посветеното 
на едрата строителна техника АТЕСТ Експо, откриваме в 
следващите редове.

„През изминалата година изложението утвърди водещите 
си позиции за България и Балканите. Включиха се 211 
изложители с над 660 бранда от 11 държави“, коментират 
организаторите. Сега мащабите на Архитектурно-
строителна седмица чувствително ще нараснат. Заедно 
с АТЕСТ Експо, Green Energy и в симбиоза с водещото 
мебелно изложение ЕКСПОМЕБЕЛ, общата изложбена площ 

Енергийната ефективност е фокус на Green Energy – новият формат, успоредно 
провеждащ се с международното изложение
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Енергийната ефективност и прецизното сегментиране

За максимална полза на присъстващите организаторите на 
Архитектурно-строителна седмица продължават усилията 
си за прецизно сегментиране. „Всяка от изложбените зали 
е посветена на конкретни компоненти от строителството“, 
споделят от Интер Експо Център. В отделни пространства 
ще открием решения за „Довършителни дейности”, “Врати, 
прозорци и фасади”, „Дървени конструкции“, “Строителнo 
оборудване и механизация“, „Вертикално планиране и 
ландшафт“, „Индустриално строителство и оборудване“, 
„Сградната автоматизация”, “ОВиК“.

Врати отваря Green Energy. В зала 4 форматът ще 
представи потенциала на енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия, управлението на отпадъците и 
рециклирането им, SMART системи, електромобилността. 
„Още с обявяването си Green Energy се превърна в 
неделима част от Архитектурно-строителна седмица, 
обединявайки високотехнологични и ефективни решения, 
които са в основата на съвременното строителство“, 
споделят от Интер Експо Център.

Настъплението на големите машини

След големия интерес и рекордните сделки през 
2022г., паралелно с Архитектурно-строителна седмица, 
за втора поредна година врати отваря АТЕСТ Експо. 
Реализирано с усилията на Асоциацията на търговците 
на едра строителна техника (АТЕСТ), в Интер Експо 
Център ще видим впечатляващи машини от сегментите на 
строителната, минната и горската техника.

Важна съставка в изложбения микс от 29 март до 1 

април в Интер Експо Център е ЕКСПОМЕБЕЛ. За втора 
поредна година форумът на мебелната промишленост, 
обзавеждането и интериорния дизайн влиза в симбиоза 
с Архитектурно-строителна седмица. Освен мащабната 
си бизнес платформа, ЕКСПОМЕБЕЛ приема две ключови 
събития. На DIBLA DESIGN AWARDS 2022 ще бъде излъчен 
Дизайнер на годината. А Conceptual Talks събира 
дизайнери, инженери, архитекти и строители, които ще 
дебатират актуални теми.

Като основен компонент за успеха на Архитектурно-
строителна седмица организаторите определят 
подкрепата на браншовите организации: Камара на 
строителите в България, Камара на архитектите в 
България, Камара на инженерите в инвестиционното 
проектиране, 

Българска асоциация за изолации в строителството, 
Българска асоциация на фасадната индустрия, Асоциация 
на търговците на едра строителна техника, Национална 
асоциация на строителните предприемачи, Български 
съвет за устойчиво развитие, Национална компания 
индустриални зони, Българска агенция за насърчаване на 
малките и средни предприятия.

Строителният сектор е изключително динамичен и 
многопластов. Именно заради това, че обединява 
всичките сегменти на съвременното строителство, 
изложение Архитектурно-строителна седмица привлича 
вниманието на сектора в България, Балканите и Източна 
Европа. Кои са водещите тенденции, машини, технологии 
и перспективите за развитие пред бранша, предстои да 
разберем от 29 март до 1 април в Интер Експо Център.
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чиито щандове са посетили над 61 000 души от 23 държави. 
„Общо 113 бяха съпътстващите събития, провели се в 
рамките на изложенията през 2022г.“, коментират от Интер 
Експо Център.

Жажда за комуникация

„В началото на годината желанието на икономическите 
сектори за бизнес среща на живо бе осезаема. Причината 
е дълго продължилата онлайн комуникация преди 
това“, коментират от Интер Експо Център. Веднага след 
обявяването на датите за първите две изложения за 2022г., 
СИХРЕ и #RetailShow, екипът отчита висок интерес за 
участие и посещение.

СИХРЕ даде възможност за така дълго чаканата среща 
на хорека сектора. За максимална полза за бизнеса 
паралелно се проведе и първото самостоятелно издание 
на #RetailShow. „Идеята ни за единственото ритейл 

Стабилност и развитие – двете ключови 
думи за изложбения сектор през 2022г.

Икономиката е екосистема, в която ключово място 
имат бизнес изложенията. Те са живителната структура, 
създаваща мостове между елементите й. Собственици и 
представители на компании, доставчици, дистрибутори, 
инвеститори, дипломатически представители имат рядката 
възможност за среща наживо, да обсъдят секторните 
въпроси, представят идеи и създадат основа за глобално 
икономическо развитие. 

За сектора с близо 130-годишна традиция у нас, 2022г. 
бе ключова заради предходните две години, белязани 
от пандемията. Гъвкавостта и решимостта на един от 
основните играчи в бранша – Интер Експо Център, го 
съхраниха. През първото полугодие международният 
изложбен център затвърди стабилните си позиции, 
а през втората демонстрира устрема си за развитие, 
реализирайки внушаващите 18 международни иновативни 
формата. В тях са се включили общо 1461 изложители, 

За реалностите и перспективите черпим данни директно от „извора“ – Интер 
Експо Център
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изложение в България датира от 2019г., но по обясними 
причини изчакахме“, коментират от Интер Експо Център. 
Посетители на изложенията бяха представители на 
ресторантьорския, хотелиерския и туристическия 
бранш, специалисти и заети в ритейл индустрията. 
Сред изложителите бяха производители, дистрибутори, 
доставчици на професионално кухненско оборудване, 
оборудване и обзавеждане за магазини, храни, софтуер 
и др. Паралелно се проведе и кулинарният форум 
GastronomiX. Част от съпътстващата програма на 
#RetailShow бе ритейл-форумът Retail Summit.

„Горещата точка“ за строителния бранш

Като „фундаментални“ строителният бранш определя 
бизнес изложенията, създаващи условия за срещи между 
собственици на компании, инвеститори, производители 
и вносители на машини, оборудване и материали. 
Вследствие на нуждите на сектора и близкия диалог с него 
Архитектурно-строителна седмица в Интер Експо Център 
увеличи мащаба си, включвайки и пилоното издание на 
АТЕСТ Експо. Форматът събра едрогабаритни машини от 
най-висок клас, благодарение на усилията на Асоциацията 
на търговците на едра строителна техника.

2022г. доказа, че обединяването на визии и усилия е 
решаващо в преломни икономически периоди. Паралелно 
със строителния сектор, от 30 март до 2 април, в Интер 
Експо Център се стекоха и представителите на мебелния 
сектор, посещавайки изложение ЕКСПОМЕБЕЛ. Това 

бе първото събитие от подобен калибър за бранша от 
няколко години насам.

In Vino veritas…

В началото на април изложбеният бранш се съсредоточи 
върху вината и спиртните напитки. Интер Експо Център 
и DiVino ни направиха свидетели на Wine&Spirits Show. 
Повече от 100 компании представиха висок клас 
алкохолни напитки, български  и чуждестранни вина, 
крафт бира. Wine&Spirits Show като изцяло нов формат за 
бизнес и контакти с водещи производители и вносители 
от бранша, привлече вниманието на ресторантьори, 
хотелиери, бармани, сомелиери, ритейлъри, 
представители на кетъринг фирми и рекламния сектор, 
ивент мениджъри и др. Богатата съпътстваща програма 
даде възможност за презентиране на нови брандове, 
разкриване на нови пазарни възможности и получаване 
на актуална информация за тенденциите в сектор 
„Алкохолни напитки и крафт производство“.

На фокус – дървообработващата индустрия

Последва дълго чаканото индустриално изложение 
ТЕХНОМЕБЕЛ за материали, машини и оборудване 
за дървообработване и мебелно производство, 
организирано от Интер Експо Център и Браншова камара 
на дървообработващата и мебелна промишленост 
(БКДМП). Ориентирано към ключовия за икономиката 
мебелен и дървообработващ сектор, b2b форматът 
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обедини представители на компании от България, 
Балканите, Източна и Западна Европа. ТЕХНОМЕБЕЛ 2022 
доказа първостепенното си значение за бранша в страната 
и за пореден път се радваше на професионална публика, 
която видя на живо функционалността на продуктите и 
машините, представени от изложителите.

Науката и бизнеса в името на здравето

Изложбеният полусезон приключи с БУЛМЕДИКА/ 
БУЛДЕНТАЛ/ ДЕРМА & EСТЕТИКА. Знаковото изложение 
за медицинския сектор за 56-и път изгради бизнес среда 
за иновации, нови контакти и надграждане на знанията 
в разработването и прилагането на нови методи за 

превенция и лечение. Организаторите се впуснаха в новото 
предизвикателство – Green Line. „С интерес следим в каква 
посока ще се развие потенциалът на този формат, посветен 
на ароматните и лечебните растения“, коментираха 
посетители на изложението.

Настъплението на машините

През изминалите две години Интер Експо Център 
съхрани първостепенното индустриално изложение 
MachTech&InnoTech. „През тази година ясно се усещаха 
по-благоприятните условия за бизнес. Това се отрази и 
на високата активност на изложителите и посетителите, 
характерни за MachTech&InnoTech преди пандемията“, 
споделят организаторите. На повече от 10 000 кв.м., 
в четири изложбени зали, над 130 изложители от 
България и чужбина представиха световни брандове от 
машиностроенето и роботиката и автоматизацията на 
процесите. Съпътстващата програма предложи много 
интересни за бранша лекции и презентации. Проведе се 
международна конференция, с акцент върху проблемите 
в образователния сектор и взаимодесйтвието с бизнеса в 
ерата на дигитализацията. 

Хранителната промишленост и рекламния отрасъл – 
под един покрив

Като водещ за българската икономика, хранително-
вкусовият сектор винаги е бил сред ключовите акценти в 
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работата на екипа на Интер Експо Център. С обединените 
усилия на водещите браншови организации, в Интер 
Експо Център се проведе водещият форум за сектора 
- МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН 
НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК. Изложенията събраха 
над 350 компании от 3 континента. Организаторите 
отново развихриха идеите си на БулевАРТ на Вкусовете. 
Форматът, като част от платформата Сетива без граници, 
бе решен в традицията на характерната градска среда, 
където в сърцето на града е централната пешеходна зона, 
изпълнена с разнообразия от вкусове, преживявания и 
емоции. За втора поредна година всичко това се случи в 
симбиоза с провеждането на единственото изложение 
за рекламната индустрия у нас – COPIS, разкривайки 
безкрайните възможности на най-новите технологии, 
тенденции и материали в рекламните технологии, 
дигитален печат, софтуер за печат, светлинна реклама, 
печат върху текстил, тенденциите при графичния и 
пространствения дизайн, промоционални сувенири и 
подаръци, производство на рекламно-информационни 
елементи и визуални комуникации и т.н. 

Дроновете – двигателите на бъдещето

„Те са вече навсякъде. И са повече от необходими за всяка 
индустрия“, разказват организаторите на INTER DRONE 
EXPO. От 20 до 23 октомври първото изложение за дрон, 
антидрон технологии и безпилотни машини на Балканите, 
отвори врати в Интер Експо Център. „Превърнахме в 
мисия идеята за 4 дни да представим приложенията на 
тези технологии“, казват те. Целта на организаторите – 

Интер Експо Център и Консорциум Международно дрон 
изложение, е да създадат продукт на световно ниво. 
Участниците представиха над 80 световни бранда и изцяло 
български разработки. Професионалнато и широката 
публика откриха възможностите на Drone & Anti Drone и 
безпилотни системи за различни приложения. В залите 
се срещнаха производители, вносители, доставчици 
на дронове и безпилотни системи, специализирано 
оборудване, свързно с отбрана и сигурност, както 
и индустриално и хоби направление в сектора на 
дистанционно управляемите системи, институти и много 
асоциации и федерации, ангажирани с приложението 
и развитието на дрон технологиите. Неизменна част от 
Интер Дрон Експо бяха и Inter Drone Expo Experts Forum 
и международните шампионати, сред които първото 
състезание за 5-инчови дронове на закрито в България, 
реализирано от Асоциация „Обединено дрон общество“, 
Българска федерация по авиомоделизъм–BAF, Steldi Air, 
клубовете DroneXtreme, AltairFPV, DCV – Дрон клуб-Варна, 
Дрон клуб-Пловдив, FPVScape и Drones.bg.

Ако трябва да отговорим с една дума на въпроса „какво са 
бизнес изложенията?“, то тя е икономически „катализатор“, 
защото обединяват водещите елементи за бизнеса – 
иновации, среща на бизнес партньори и възможност 
за самоусъвършенстване. Във все по-глобалното и 
забързано съвремие, значението на тези международни 
форуми, предоставящи условия за комуникация наживо, 
ще нараства. А креативността, с която подхожда Интер 
Експо Център, е гарант, че България ще заема все по-
важно място на Европейската изложбена карта.
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Отново е време за INTEC и Z – 
Търговският панаир GrindTec обогатява 
асоциацията на панаирите в Лайпциг
 След като последното издание на панаирите Intec и Z 
се проведе като виртуално събитие поради пандемията 
от корона вирус, приготовленията за присъственото 
провеждане на Лайпцигския панаир от 7-ми до 10-ти 
март 2023 г. текат с пълна сила. Нещо повече, успешното 
панаирно обединение ще се разрасне – от следващата 
година GrindTec, международният търговски панаир 
за производство на инструменти, ще се проведе 
успоредно с Intec и Z. Обединеният панаир от Intec, Z и 
GrindTec е първата важна среща на бранша през 2023 за 
производствена технология в обработката на метали, 
междинно производство и инструментална промишленост 
в Европа.
„Intec и Z се завръщат и отново могат да се състоят на 
място и с пълна сила на установените дати от панаирният 
календар в началото на нечетните години. На нашите 
панаири през 2023 доставчици и потребители от 
металообработващата промишленост и междинното 
производство ще имат възможността да обменят идеи 
и мнения лице в лице – ще бъдат взети инвестиционни 

решения и стартирани проекти“ обяснява Маркус 
Гайзенбергер, изпълнителен директор на Лайпцигският 
панаир. „Допълнително предимство за нашите изложители 
и посетители е, че водещият международен търговски 
панаир GrindTec ще се присъедини към нас като нов 
организатор и ще обогати нашето успешно обединение 
на панаирите Intec und Z за в бъдеще. С приложението 
за обработката на инструменти и шлифоването им, 
GrindTec ще допълни и обогати гамата от предложения на 
обединените панаири.
 Силният панаирен бранд GrindTec стартира в Лайпциг 
е с мотото „От потребители за потребители“ отбеляза 
проф. д-р Вилфрид Закслер, изпълнителен директор на 
Асоциация на производителите на прецизни инструменти. 
„Новият GrindTec се концентрира върху всичко свързано с 
производството и прецизното шлифоване на инструменти, 
от проектиране, обработване и производство на 
компоненти чрез шлифоване, ремонт, измерване и 
смазване до ИТ поддръжка. С тази концепция на GrindTec 
и обединяването с Intec и Z създадохме истинска 
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добавена стойност. От една страна за посетителите, 
които сега ще могат да посетят с един билет три панаира 
със съответните изложители, а от друга – за нашите 
изложители, които могат да очакват допълнителни 
смислени контакти с различните посетители на Intec 
и Z “. Асоциацията на производителите на прецизни 
инструменти е и остава в подкрепа на концепцията и 
програмата на GrindTec.

Intec, Z и GrindTec: Добавена стойност като трио 
панаири Наред с иновативните продукти, като 
актуално развитие на производствените технологии за 
обработка на метали и автоматизация на вниманието 
на посетителите на Intec се предлага техника и 
оборудване за цехове и заводи. Поставен в една среда 
свързана с обработката на метали, машиностроенето и 
конструирането, автомобилната индустрия и значителни 
изследователски проекти, панаирът е ефикасна 
практически насочена платформа, както за глобални 
лидери в индустрията, така и за ориентирани към 
намирането на решения за малки и средни предприятия 
от цяла Германия и Европа. Въпреки малкото време 
за подготовка за предстоящия Intec вече се записаха 
BIMATEC SORALUCE, CERATIZIT, EMAG, EMUGE, FANUC, 
GROB-WERKE, Gühring, HEDELIUS, Hermle, Igus, INDEX-
Werke, MAPAL, NILES-SIMMONS, OKUMA, Paul Horn, Profiroll 

Technologies, SEW, SCHUNK, TRUMPF и ZOLLER.
 Приготовления за панаира текат с пълна скорост. Z 
отново предлага на компаниите през март тази година 
специално съобразена с позицията им на пазара 
платформа, особено на поддоставчиците. Те се представят 
с иновативни идеи и висококачествени продукти, 
съобразени с нуждите на индустрията. На Z посетителите 
ще могат да се информират от възможностите за 
зъздаване на най-малкия детайл, преминавайки през 
производствената технология за обработка, достигайки 
до цели линии за производство.
 Фазата за записване за GrindTec 2023 започна 
преди няколко седмици: на международния панаир 
за доставчици на линии за обработка на детайли, 
производители на шлифовъчни машини за изработка 
на инструменти, като и създатели на технологии за 
шлифоване и сглобяване ще покажат своите новости. 
Важни играчи от бранша, като GDS, Gühring, Günter Effgen, 
Haas Schleifmaschinen, Heinz Berger Maschinenfabrik und 
Vomat, вече са си подсигурили места.

Съпътстващата програма на изложението задава 
важни насоки за бранша
 Освен атрактивното предложение за представяне 
на изложбите Intec, Z и GrindTec 2023, практически 
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насочената съпътстваща програма дава важни насоки 
за бъдещето на бранша. В рамките на специализираните 
изложения и на професионалния форум – еволюция 
на една модерна технология, експерти ще разясняват 
динамичния процес на интеграция на адаптивното 
производство в индустрията. На специализираните 
изложения и професионалния форум със заглавие „Sensorik 

– употреба и перспективи в производството“ в центъра 
на вниманието ще бъдат представени изискванията като 
нови концепции около ключовите сензорни технологии 
с изпробвани и развиващи се методи за производство. 
На панаирното трио ще бъде засегната и темата: „Fuel Cell 
Hub – добавена стойност чрез водород“, която в бъдеще ще 
става все по-значима. На изложението ще има тематичен 
щанд и ще се проведе семинар, който ще информира 
посетителите за конкретни приложения на горивните 
клетки.
 Различни теми и концепции свързани с изработването 
на инструменти ще бъдат представени на GrindTec с 
цялостното им разнообразие. Форумът на GrindTec ще 
представи научни доклади и презентации на новости. 
Освен това ще се състои интересното състезание за най-
добра шлифовъчна машина на годината.  Посетителите 
отново ще могат да се запознаят на GrindTec Campus с 
новостите в областта на научните изследвания. 
Наградата на GrindTec Award за иновация ще бъде връчена 
тази година за пръв път.
За die Intec, Z и GrindTec
 Международните панаири Intec, Z и GrindTec ще се 
проведат от 7-ми до 10-ти март тази година. Intec е 
едино от водещите изложения за металообработка 
в Европа. Както лидерите на пазара, така и малки и 
средни предприятия използват панаира като място за 
контакти. Водещи сектори са инструментална екипировка, 
технологии за автоматизирано производство и прецизни 
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7 – 10 МАРТ 2023 
Панаирното дуо за машиностроене,  
производствена техника и 
индустрия на поддоставките

Международно индустриално изложение за 
инструментално и специално машиностроене 
www.messe-intec.com
Международно изложение за поддоставчици на части, 
компоненти, модули и технологии  
www.subcontractingfair.com

Германо-Българска индустриално-търговска камара,
тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg

инструменти. Z, един от най-важните европейски 
панаири за поддоставчици, включва в своето портфолио 
части, компоненти, модули и технологии. Водещият 
международен панаир за производство и шлифоване на 

инструменти GrindTec, ще се състои успоредно с Intec и 
Z. Той ще представи самостоятелна изложба от продукти 
и услуги, свързани с технологиите за производство на 
инструменти. През 2019 година изложението са посетили 
24.500 души и са участвали повече от 1.200 изложители от 
31 страни. При предишното GrindTec през 2022 година са 
се включили 7.100 посетители и над 300 изложители.

За повече информация:
Кремена Вълчева
Представител на
Лайпцигски панаир в България
 
Германо-Българска индустриално-търговска камара 
(ГБИТК)
Интерпред – СТЦ София, сграда А, ет. 3
бул. „Драган Цанков“ 36 | 1040 София
 T +359 2 816 30-27 | M +359 894 646 714
kremena.valcheva@ahk.bg  | https://bulgarien.ahk.de
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Стратегии и технологии за модерни 
достъпни жилищни концепции
Цените на наемите постоянно се повишават и жилищното 
пространство е недостатъчно, преди всичко в големите 
градски райони. Липса на материали, проблеми с 
доставките и силно покачващи се цени на енергията 
влошават напрегнатата ситуация на пазара на жилища. BAU 
2023 се заема с въпроса. Изложители показват как може да 
се строи по-евтино и бързо чрез технологични решения. А 
в лекционната програма представители на архитектурата и 
жилищната индустрия представят стратегии за модерни и 
достъпни жилищни концепции. 

Строителната индустрия процъфтява. Строителните 
компании все още са затрупани с поръчки. Но нещата 
не са такива, каквито изглеждат. Цените на енергията и 
лихвените проценти се покачват, както и инфлацията. 
Според Асоциацията на германската строителна индустрия 
(ZDB) производството на строителни материали е по-скъпо 
от всякога. Всичко това внася несигурност за инвеститори 
и строителни предприемачи и води до отлагане на 
инвестиции и преустановяване на работата по строежи.

Последиците от това развитие вече са видими: броят 
на издадените разрешителни за строеж на жилища е 
намалял за първите седем месеца на миналата година с 
2,1 процента, а за еднофамилни къщи дори с 16,1. Според 
Германската асоциация на наемателите липсват 1,5 
милиона жилища, предимно в големите градски райони. 
Затова ZDB призовава за хармонизиране на правилата за 
строителство, опростяване на строителните разпоредби 
и ускоряване на процесите по планиране и изваждане на 
разрешение.
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Целта: 400.000 жилища на година
Правителството на Германия се опитва да противодейства. 
То се нуждае от строителната и жилищната индустрия 
не само за да гарантира общественото единство, но 
и за да постигне поставената цел за неутралност по 
отношение на климата до 2045 г.. Това е така, защото 
енергоемкият строителен сектор принадлежи към най-
големите източници на въглеродни емисии. Става въпрос 
за изграждането на достъпни жилища възможно най-
бързо, при което обаче да бъдат опазени околната среда, 
климатът и ресурсите.
В бъдеще 400.000 жилища на година трябва да бъдат 
построени, от които 100.000 финансово подпомогнати 
социални домове. Канцлерът на Германия Олаф Шолц 
назовава тази, поставена от Германското правителство 
цел, като „Една голяма задача за обществото“. Bündnis 
bezahlbarer Wohnraum (Съюза за достъпни жилища), 
обединение от 35 институции от всички обществени 
сфери, е мислил как тя трябва да бъде постигната – какво 
реално вече не е възможно през 2022 г..
137 мерки за по-добро планиране и строителство
През октомври 2022 г. са представени 187 мерки в 
документ от 65 страници. Една от тях е мащабното 
подпомагане на строителството на социални жилища. За 
тази цел правителството на Германия предоставя 14,5 
милиарда евро до 2026 г.. Във връзка с климата съюзът 

прибягва до строителни и изолационни материали както 
и жилищна и отоплителна техника с нисък въглероден 
отпечатък. Повторното използване на строителни 
материали (кръгова икономика) също трябва да бъде 
насърчавано. Относно строителните закони, 16-те 
немски провинции се съгласиха, доколкото е възможно, 
да хармонизират националните си регулации по 
примерна такава, валидна за целия съюз. Общественото 
планиране и издаването на разрешителни трябва да бъдат 
ускорени. Изключително важна е дигитализацията. Тя е 
предпоставка за по-бързо и по-ефективно планиране и 
строителство. Серийното строителство с предварително 
производство също зависи от нея. Съюзът ще направи 
възможно, за в бъдеще всички молби за строеж да се 
подават по електронен път. 

Процесите в обществото изискват нови жилищни 
концепции 
 От една страна трябва да се изградят достъпни, също 
така и възможно най-неутрални по отношение на климата 
жилищни пространства. Но процесите в обществото 
също трябва да бъдат взети предвид, новите жилищни 
концепции изискват: тенденцията за работа от вкъщи и за 
гъвкави модели на работа предполагат помещения, които 
да се използват за различни цели, докато демографските 
промени изискват решения, подходящи за хора от 
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различни възрасти и поколения. Едно такова решение е 
моделът на съвместното съжителство, който събира млади 
и стари и изважда хората от анонимността на големия 
град. Младото поколение, родени около 2000-та година, е 
особено загрижено за здравето и опазването на околната 
среда и затова иска да живее и работи така: в провинцията, 
възможно най-гъвкаво и на непълен работен ден.

 В градове и общини, жилищната и строителната индустрия 
са изправени пред предизвикателни задачи. Така е, 
защото замята за застрояване е недостатъчно, скъпа е 
и често не е общинска собственост. Според плановете 
на Съюза, общински и регионални резерви трябва да 
противодействат на това и да запазят земята. Промяна на 
употребата на съществуващи имоти изглежда възможно 
по-бързо решение. От офисни сгради, фабрики или 
складове може да се създаде ново жилищно пространство, 
доколкото това е технически и юридически осъществимо. 
Тенденцията за работа от вкъщи направи много празни 
офиси излишни. Проучвания на Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen e. V. (Работна група за съвременно 
строителство) и на института Едуард Пестел показаха, 
че само чрез използването на офис сгради могат да се 
създадат почти 235.000 нови жилища в централните 
градски части.

Нужни са нетрадиционни идеи
 Освен преустройството са търсени нетрадиционни идеи 
и гъвкави концепции, например жилища на мястото на 

супермаркети или на паркинги. Изпитано средство за 
създаване на жилищно пространство е повишаване на 
гъстотата на застрояване, както и затварянето на дупки в 
строителството или надстрояването върху съществуващи 
сгради. „Покривните площи са възможност за застрояване 
“, казва министърът на строителството на Германия Клара 
Гевитц.

Как изглежда бъдещето на живота, какви концепции 
плановиците и архитектите преследват и какви решения 
съществуват относно материали и технологии ще покаже 
BAU 2023 чрез всички изложбени сектори както и при 
представянето на рамковата програма.

За повече информация:

Кремена Вълчева
Представител на
Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски 
панаири в България
 
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)
Интерпред – СТЦ София, сграда А, ет. 3
бул. „Драган Цанков“ 36 | 1040 София
 
T +359 2 816 30-27 | M +359 894 646 714
kremena.valcheva@ahk.bg  | https://bulgarien.ahk.de
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участва и представител на втори апелативен състав на 
Апелативните състави на СЕСИС – г-жа Конга Густак, 
която представи европейската практика и тази на 
СЕСИС.

През последните години основният дял от споровете 
са в сферата на рекламата, медицинските проучвания 
и модата. Но най-дискусионни са производствата от 
нов тип – тези за права във виртуалното пространство, 
които са все още без достатъчно практика. 

„Тези производства са сложни, защото трябваше 
да вземем важни решения, като това как да 
категоризираме спор за моден бранд, използван 
за аутфита на герой във видео игра. Вече знаем, че 
трябва да бъде в сектор „софтуер“, но тепърва ще се 
появяват нови и нови казуси. Може би един ден ще 
трябва да адаптираме не само вътрешните си правила, 
а и законодателството, за да обслужваме ефективно и 
справедливо тези нови форми на бизнес“. 

Първите спорове за марки и дизайни в 
МЕТА вселената са вече факт

По покана на Патентно ведомство в тясно 
сътрудничество със Службата на ЕС по интелектуална 
собственост и Върховен административен съд в 
София се проведе работна среща, посветена на 
административните и съдебни производства по марки 
и дизайни.

Проф. Владя Борисова, председател на Патентно 
ведомство на България, посрещна Жоао Неграо, 
председател на апелативните състави в Службата на ЕС 
за интелектуална собственост. 

„За 25 години, откакто Службата съществува, са 
издадени над 45 000 решения. Това е страхотна 
работа. Но не означава, че можем да спрем доволни 
от успеха, защото предизвикателствата не свършват. 
Подготвяме се за тях и в този процес сближаването 
на апелативните състави на СЕСИС със съставите на 
страните членки е ключова задача. Благодаря на проф. 
Борисова и Патентно ведомство за инициативата и 
професионализма, дебатите са важна стъпка към 
предоставянето на по-добри услуги на бизнеса“, 
сподели Неграо. 

Португалецът заема длъжността от малко повече от 
година. Преди това в продължение на 10 години е бил 
директор на отдела за Международно сътрудничество 
и правни въпроси в СЕСИС и амбициите му не остават 
незабелязани. Неграо вярва, че е време изкуствен 
интелект да поеме голяма част от техническите задачи, 
за да може експертите да се съсредоточат върху 
финалната – а именно да отсъдят решението по случая. 

„Тази работна среща ни даде възможността да обменим 
опит при вземането на решения по административните 
и съдебните производства в областта на марките и 
дизайните, за да зададем унифицирана на ниво ЕС 
практика, разбира се там, където това е възможно“, 
казва проф. Борисова.

Активно бе участието в дискусиите на магистратите 
от ВАС и съдиите от АССГ – София-град. В семинара 

Как апелативните състави в Службата на ЕС за интелектуална собственост 
работят по тях и как да се подобри ефективността по класическите 
производства дебатираха в София експерти и магистрати
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сътрудниците да се обучават в работно време по теми, които са 
им интересни, без необходимост от допълнително съгласуване 
с ръководител.
„Подкрепяме новозавършили студенти, като им осигуряваме 
практика в завода ни в Германия, след което имат възможност 
да започнат професионалния си път при нас по конкретната 
специалност. Така те придобиват право да получат и германска 
диплома“, подчертава ръководителят на отдел „Управление на 
човешките ресурси“ в „Либхер-Хаусгерете Марица“. 
„Либхер“ е и първият чужд инвеститор в България, който преди 
13 години създаде собствен Учебен център. Освен по професия 
„Машинен техник“ в него от 2019 г. се обучават и желаещи 
по професия „Техник по автоматизация“. На територията на 
завода е изградена нова модерно оборудвана работилница, в 
която се провеждат обученията по това направление. Основна 
особеност в Учебния център на Либхер е, че обучаемите 
получават заплащане по време на обучението. 
„Центърът е лицензиран от Националната агенция за 
професионално образование и обучение, което ни дава 
възможност да издаваме на успешно завършилите държавно 
признат документ“, посочва техническият организатор на 
центъра Валентин Рудов. 
И за двете професии при изграждането на обучението екипът 
е използвал трансфер на know-how от германско дружество на 
концерна Либхер. 
За „Техник по автоматизация“ обучението е с продължителност 
от 16 месеца като основните дисциплини са: електротехника, 
електроника, програмиране на контролери и роботика. 
Завършилите курсисти намират реализация като 
електрончици. „Обучението е много комплексно и 
изключително практически ориентирано като се явява 
алтернатива на обученията от направления „Автоматика“, 
предлагани в техническите университети в България“, 
подчертава г-н Рудов.

Немски концерн инвестира  
в българските си кадри 

Как един инвеститор в България се справя с липсата на кадри, 
притежаващи необходимите знания и умения за неговия 
производствен процес? „Либхер-Хаусгерете Марица“ вече 
15 години дава пример - „отглежда“ си сътрудниците. Не 
работници, а сътрудници нарича немската компания своя 
персонал /над 2000 човека/, защото целият екип, всички 
заедно, си сътрудничат в създаването на вдъхновяващи 
продукти - иновативни хладилници и фризери. 
„Свободните ръководни позиции в производствените 
ни отдели се заемат единствено от вътрешни кадри, 
с идентифициран потенциал и желание за развитие и 
позитивна нагласа“, казва Красимир Кирков, ръководител 
отдел „Управление на човешките ресурси“. И конкретизира, 
че в завода в Тракия икономическа зона имат вътрешна 
програма за изграждане на собствени технически кадри 
– след предварителна селекция подпомагат финансово 
колеги на различни етапи от следването им в технически 
специалности – Машиностроене, Автоматизация, Хладилни 
техника, Компютърни системи и технологии, Топлотехника и 
др. с дългосрочната цел да запълват отворените си инженерни 
позиции отвътре. От години в предприятието на място се 
провеждат езикови курсове по английски и немски език в 
работно време с цел повишаване на езиковата компетентност 
на работещите, което дава възможност за участие в 
интернационални проекти.
Фирмата провежда групови обучения на различни теми за 
подобряване на социалните/меките умения – Емоционална 
интелигентност, Презентационни умения, Асертивност и др. 
Оказва и индивидуална подкрепа чрез индивидуален коучинг с 
опитни партньори. 
„Участваме в програми за менторство на ниво фирмена група 
в Германия (Liebherr Mentoring), които дават възможност 
за изграждане на професионална мрежа отвъд рамките на 
направление „Домакински уреди“. Така българските колеги 
могат да бъдат още по-разпознаваеми в международен мащаб“, 
допълва г-н Кирков.
От 2020 във фирмата е имплементирана глобална 
въвеждаща ръководна програма от 5 модула, с цел 
създаване на общо разбиране за ръководната роля в 
Либхер, в която ръководители от всички европейски 
дружества от направлението „Домакински уреди“ получават 
възможността да споделят и обменят опит от ежедневните си 
предизвикателства и да се развиват в новата си роля.
„Либхер“ подпомага и специалистите в различни области за 
постоянно развитие в професионалното им направление – 
новости касаещи промени в стандарти и законодателство, 
конференции за дигитализация. В рамките на направлението е 
въведена нова инициатива за самообучение (Self-paced-learnig) 
в дигитална среда, което дава възможност за 1 час на седмица 

Свободните ръководни позиции в производствените отдели на „Либхер“ се заемат 
единствено от вътрешни специалисти
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базирана във Ветцикон, Швейцария, и оперираща в глобален 
мащаб в сектора на информационните и комуникационни 
технологии. Компанията разработва, произвежда и предлага 
продукти и системи за комуникационни мрежи и мрежи 
за данни от висок клас. Благодарение на иновативния 
си потенциал и широките възможности за интеграция 
на мрежовите си продукти R&M вече покрива всички 
аспекти на свързаността в областта на кабелните системи. 
Мрежовите решения на R&M намират приложение в сферата 
на локалните, телекомуникационните мрежи и центровете 
за данни. Софтуерът на R&M предоставя дистанционно 
управление на пасивните мрежови инфраструктури. 
Семейната компания, основана през 1964 г., разполага със 
собствени производствени предприятия в четиринадесет 
международни локации. Устойчивостта е ключов елемент в 
стратегията за развитие и ценностите на R&M.
Търговската организация R&M Bulgaria предлага продуктите 
на R&M на българския пазар и днес оперира в 12 държави от 
Югоизточна Европа, предоставяйки индивидуален подход в 
изготвянето на цялостни клиентски решения.
Дружеството „Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ 
е тясно специализирано в разработката, дизайна и 
производството на оптични компоненти, използвани 
за цялостното изграждане на комуникационни мрежи. 
Продукцията на производствената база е достъпна на 
международните пазари чрез повече от 40 търговски 
организации на R&M по света.
За повече информация посетете www.rdm.com 

„R&M България Производство“ спечели 
наградата „Работодател на годината 
2022“ на Агенцията по заетостта

 „Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ („R&M България 
Производство“) бе отличена с награда „Работодател на 
годината 2022“ в категорията „Активни заедно“ на 19-ото 
издание на традиционния годишен форум, организиран 
от Агенция по заетостта. На събитието за награждаването 
присъстваха вицепремиерът и министър на труда и 
социалната политика Лазар Лазаров, заместник-министрите 
Надя Клисурска, Наталия Ефремова и Емил Мингов и 
председателят на Комисията по труда, социалната и 
демографската политика в Народното събрание Георги 
Гьоков.
Категорията „Активни заедно“ отличава работодатели, които в 
резултат на сътрудничество с Агенция по заетостта и бюрата 
по труда помагат на хора в нужда и в труден момент от 
живота.
„Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ е ключов 
работодател за столичното бюро по труда „Сердика“ и е 
първата компания, която откликва на призивите за наемане 
на украински граждани след избухването на войната в 
Украйна. 
Инициативата, която донесе отличието на „R&M България 
Производство“, бе подкрепата за украинското семейство 
Наталия и Олександр Крилови, които намират убежище в 
България. Благодарение на добрата работа и сътрудничество 
между „R&M България Производство“ и Агенцията по 
заетостта семейството вече шест месеца е част от екипа 
на компанията. Заедно с тях вече работят и още шестима 
украински граждани. 
 „За екипа на „R&M България Производство“ грижата за хората 
е основна движеща сила. Работим активно, за да осигуряваме 
среда на сигурност и комфорт за нашите колеги, близки и 
обществото. Благодарим за отличието и сме щастливи, че 
прекрасното сътрудничество със специалистите от Агенция 
по заетостта – район Сердика и бюрото по труда дават такива 
добри резултати“, коментира Станка Стоянова, мениджър 
„Човешки ресурси“ в „R&M България Производство“. „Най-
важното е, че подкрепихме Наталия и Олександр заедно с още 
шестима украински граждани, за което искрено благодаря на 
колегите си от отдел „Човешки ресурси“, с които успяваме да 
осъществим тези прекрасни инициативи“, допълва още тя. 

За R&M 
R&M (Reichle & De-Massari AG) е структура от компании, 

Отличието е в категория „Активни заедно“ като резултат от ефективно взаимно 
сътрудничество с агенцията
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ADVANTAGE AUSTRIA представи 
резултатите от ежегодното проучване за 
инвестиционния климат в България
81% от австрийските компании оценяват положително митническо- данъчната 
система у нас, а 12% са оптимисти за 2023 г. въпреки трудните времена в глобален план 

На среща с медии в хотел Hyatt Regency Sofia Австрийско 
търговско представителство (ADVANTAGE AUSTRIA) на 17 
януари 2023 г.  огласи резултатите от своята традиционна 
годишна анкета сред австрийските инвеститори в България, 
която оценява бизнес климата у нас. Проучването е 
проведено с участието на повече от 100 ръководители на 
австрийски компании в края на 2022 г. в едни изключително 
предизвикателни времена. 

По покана на Филип Купфер, търговски съветник към 
Посолството на Австрия и ръководител на ADVANTAGE 
AUSTRIA, в срещата участваха Атанас Пеканов, зам.- министър-
председател по управление на европейските средства, Н. Пр. 
Андреа Икич– Бьом, посланик на Австрия в България, както 
и председателят на Българската търговско-промишлена 
палата Цветан Симеонов. Александър Сипек, управител на 
ЕВН България Груп и Ивайло Петров, Амер Спортс България, 
запознаха аудиторията с опита на австрийските инвеститори у 
нас. 

В своето обръщение към форума Атанас Пеканов каза: 

„Смятам, че дългогодишните близки двустранни отношения 
между България и Австрия трябва да бъдат поддържани и 
укрепвани. Ясно отражение на това са нашите търговски 
връзки и фактът, че австрийските компании са сред основните 
и най-реномирани инвеститори в България. Част от работата 
ми като вицепремиер по управление на европейските фондове 
е да координирам и наблюдавам изпълнението на много 
реформи и мерки в подкрепа на бизнеса в България. В това 
мое качество за мен е важно да бъда тук с всички вас днес и 
да получа обратна връзка относно опита ви в нашата страна 
– относно мерките, които сме приложили и които смятате за 
подходящи, но също и относно аспектите на бизнес средата в 
България, върху които ние трябва да съсредоточим бъдещата 
си работа.” 

 Александър Сипек, управител на ЕВН България Груп, сподели: 
„През последните 18 години EVN е инвестирала над 2 млрд. 
лв. в подобряване на сигурността на доставките в България. 
Има много причини да инвестираме в тази атрактивна бизнес 
локация: членство в ЕС, данъчна система и разходи за труд 
и усърдна работна ръка. Нека надграждаме върху тях и 
постепенно да подобряваме тези аспекти, които се нуждаят от 
развитие: наличие на квалифициран персонал, намалянате на 
бюрокрацията и гарантиране на правна сигурност.“ 

Ивайло Петров се спря на предизвикателствата пред 
австрийските инвеститори у нас: 

„Амер Спортс е много успешна в България – последната 
ни инвестиция във втора локация за производство на ски 
е витрина на нашата история тук, но и доказателство за 
потенциала на брандовете ни, свързани със зимните спортове. 
Още преди това решение вече бяхме един от основните 
играчи в тази индустрия в световен мащаб. Разбира се, 
темите свързани с бъдещ растеж и наличието на достатъчно 
квалифициран персонал ще са основни навсякъде в Европа, 
затова е ключово да се инвестира правилно в образование, 
развити публични услуги и във всичко, което би имало ефекта 
на магнит за създаване на иновативна и ефективна индустрия.“ 

Филип Купфер изтъкна потенциала на българо-австрийския 
бизнес у нас: 

„Австрийската икономика показа удивителна гъвкавост и 
адаптивност в годините на криза. Диалогът между компаниите 
и институциите, обменът на добри практики и като цяло 
интензивната комуникация, която е във фокуса на ADVANTAGE 
AUSTRIA, се превръщат във все по-ефективен антикризисен 
инструмент. Сега повече от всякога трябва да се държим 
заедно и да работим заедно. Последното ни проучване показва 
трезва оценка на бизнес средата и предизвикателствата, 
съчетана с предпазливи очаквания. В същото време факторът 
«наличност на служители» играе решаваща роля за развитието 
на икономиката и отделните предприятия – той определя дали 
посоката е към икономически успех или не“, добави той. 

Филип Купфер представи резултатите от допитването сред 
австрийските фирми за бизнес климата в България. 

Какви са данните: 

При общата оценка на бизнес климата у нас през 2022 г. 19% 
от анкетираните ръководители отчитат подобрение, а 36% 
не виждат промяна. Въпреки че 45% докладват влошаване, 
резултатите можем да приемем за положителни с оглед на 
икономическите трудности, пред които се изправя светът 
след COVID-19, инвазията на Русия в Украйна и в условията 
на енергийна криза и криза на доставките. Тези нагласи са 
приблизително същите по отношение на очакванията за 
бизнес средата през 2023 г.: 12% разчитат на подобрение, 41% 
предполагат, че няма да настъпят съществени промени, а 47% 
са по- скоро песимисти. 

При оценката на общата обществено-политическа рамка и 
институционална среда в България повечето ръководители 
на австрийски компании не отчитат напредък в сферата 
на регулациите и бюрокрацията (89%) и са разтревожени 
от липсата на предвидима икономическа политика (91%). 
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Само 8% от тях виждат напредък в борбата с организираната 
престъпност и корупцията. В същото време представителите на 
австрийските компании оценяват като добра или много добра 
системата за данъци и мита у нас (81%). 

Запитани за някои ключови фактори за развитието на 
бизнеса, 72% от компаниите оценяват положително достъпа 
до кредити и капитал, а 68% са доволни от качеството на 
местните доставчици. Нивото на разходите за труд е оценено 
като добро или много добро от 65% от анкетираните, но в 
същото време само 20% оценяват положително наличността на 
квалифицирана работна ръка. 

По отношение на своите обороти над 65% от мениджърите 
на австрийски компании отчитат увеличение през 2022 г., но 
само 36% очакват възходящата тенденция да продължи и 
тази година. Относно увеличението на възнагражденията на 
служителите 35% планират увеличение от 5 до 10%, а 36% – от 
10 до 15%. 

Статистиката: 
С ниво на инвестициите от над 5 млрд. евро (според 
Българската народна банка) Австрия е вторият най-голям 
чуждестранен инвеститор в България. Сред австрийските 
фирми са A1, ЕVN, OMV, Vienna Insurance Group – Bulstrad, 
Uniqa, Mondi, Kronospan, Palfinger, Wienerberger, Sportalm, 
Baumit и др. Австрийските компании са не само сред най-
големите, но и сред най- стабилните и надеждни работодатели 
и данъкоплатци в страната. България е в Топ 30 сред 
външнотърговските партньори на Австрия, а в класацията на 
България Австрия заема 16-о място при износа и 12-о място 
при вноса. За 2022 г. външнотърговският обем (стоки и услуги) 
между двете страни се очаква да надвиши 3 млрд. евро. За 
първите десет месеца на 2022 г. данните за външната търговия 
на стоки се развиват много динамично: 

• внос на стоки в България от Австрия: 943 млн. евро (+ 37,4%); 

• износ на стоки от България за Австрия: 791 млн. евро (+34,1%). 

Търговията с услуги януари-септември 2022 г.: 

• внос на услуги в България от Австрия: 242 млн. евро (+20,4%); 

• износ на услуги от България за Австрия: 621 млн. евро (+ 
16,7%). 

За ADVANTAGE AUSTRIA 
ADVANTAGE AUSTRIA със своята мрежа от около 100 офиса 
в повече от 70 страни предлага на австрийските компании 
и техните международни бизнес партньори всеобхватна 
палитра от услуги. По своята същност ADVANTAGE AUSTRIA в 
София е част от Австрийско посолство и от Стопанска камара 
на Австрия и съществува в България от около 60 години. 
Основната задача на ADVANTAGE AUSTRIA е да съдейства 
за постоянното подобряване и разширяване на бизнес 
отношенията между Австрия и България. За тази цел се 
провеждат консултации на фирми и пазарни проучвания в 
различни сфери, осъществяват се контакти между австрийски 
и български фирми, организират се участия в панаири и 
изложения и се провеждат редица други мероприятия. 

Мероприятието се осъществява в рамките на международната 
инициатива на Австрия go- international, съвместен проект 
на Министерството на труда и икономиката и Стопанска 
камара на Австрия, както и на проекта ReFocus Austria, 
съвместна инициатива на Министерството за европейски 
и международни въпроси, Министерството на труда и 
икономиката, Österreich Werbung и други министерства. 

За повече информация: 

ADVANTAGE AUSTRIA

http://www.advantageaustria.org/bg
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част на своята нова Програма mySchneider за ИТ 
партньори, с която предоставя на партньорите 
си от ИТ канала опростена програмна структура 
и разнообразни специализирани функции за 
центрове за данни, ИТ решения, софтуер и услуги. 
Програмата включва нова гама от инструменти за 

За четвърта поредна година Schneider 
Electric получава признание като 
доставчик-шампион според матрицата 
на Canalys за лидерство при каналите за 
продажби в региона ЕМЕА 

Schneider Electric™, лидер в дигиталната 
трансформация на енергийното управление 
и автоматизацията, съобщи, че компанията 
е отличена за четвърта поредна година като 
„доставчик-шампион“ в матрицата за лидерство в 
продажбените канали на Canalys. Canalys, водещата 
изследователска компания за канала на ИТ, отличи 
Schneider Electric като шампион за региона на 
Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) на базата 
на постоянните подобрения в партньорските 
програми на компанията, 20-процентния ръст 
на съществуващата ѝ клиентска база, както и за 
лидерство в устойчивите практики. 

Според Canalys шампионите демонстрират върхови 
постижения в управлението на продажбените 
канали през годината в сравнение със своите 
конкуренти, като наред с това изпълняват трудната 
задача да подобряват своето представяне всяка 
следваща година. Доставчиците бяха оценявани от 
двама партньори в канала чрез Canalys Candefero 
Vendor Benchmark както и от анализаторите на 
Canalys. Schneider Electric бе обявена за шампион 
измежду девет други доставчици, включително 
партньори от алианса на компанията, Dell 
Technologies, HPE и NetApp.

През юни 2022 г. Schneider Electric пусна първата 

• Schneider Electric спечели отличието „доставчик-шампион“ измежду девет други 
доставчици в годишния доклад на Canalys за управление на каналите за продажби в 
региона EMEA. 
• Званието „шампион“ е признание за доставчиците, които постигат най-високо 
ниво в управлението на продажбените канали, като отбелязват подобрения на 
годишна база.
• Лидерският статус се присъжда за постоянни подобрения на партньорските 
програми на компанията, разрастване на клиентската база, както и за лидерство 
в устойчивите практики.  
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продажби, обучение и ресурси за активиране, като 
предлага нови предимства, съобразени с всяка от 
специализираните си разновидности.

Освен това водещата марка на Schneider 
Electric с фокус върху решенията за физическа 
инфраструктура и за надеждно непрекъсваемото 
захранване, APCTM, е с доказан потенциал да 
подкрепи партньорите и клиентите за постигането 
и надхвърлянето на целите за устойчивост. Новата 
програма предлага ясна стратегия за устойчивост 
на партньорите, като предоставя ключови насоки 
как да се намали потреблението на енергия, 
въглеродните емисии и отпадъците наред с нов 
набор от услуги за устойчивост.

Стартът на нова партньорска програма е част 
от процеса към по-голямо съответствие с 
нововъзникващите бизнес модели на партньорите, 
който се фокусира върху растежа на услугите и 
софтуера на партньорите и улеснява достъпа на 
нови партньори до най-добрите инструменти 
за проектиране. Синергията на тези усилия 
помогна на Schneider Electric да привлече над 20% 
нови партньори към своята програма въпреки 
тенденцията за уедряване в канала.

„Шампионският статут на Schneider Electric отразява 
ангажимента на компанията към нейните партньори 
в канала и непрекъснатите подобрения в нейните 
програми, инструменти и модели на ангажираност“, 
посочи Алистър Едуардс, главен анализатор в 
Canalys. „Каналът оценява качествата на клиентското 
обслужване на Schneider, но също и техническата 
поддръжка, тъй като компанията активно се стреми 
да развива партньорски услуги и да подпомага 
софтуерния растеж на своите партньори.“

Друга отличителна черта на Schneider Electric е 
устойчивостта. „Доставчиците се надпреварват да 
излъчват послания за устойчивост, докато Schneider 
Electric е в състояние наистина да помогне на своите 
партньори да насърчават усилията на клиентите си 
към устойчивост“, добави Едуардс. „Това включва 
изграждане на набор от услуги за устойчивост, 
които партньорите могат да предадат към крайните 
клиенти, както и осигуряването на набор от стъпки, 
за да станат самите те по-устойчиви." 

„Много сме признателни, че бяхме отличени като 
доставчик-шампион за четвърта поредна година и 
бих искал да изразя нашата благодарност както към 
партньорите, така и към анализаторите, които ни 
подкрепиха“, каза Дейвид Тери, вицепрезидент за 

ИТ каналите в Schneider Electric Европа. „С поглед 
към 2023 г. устойчивостта ще бъде жизненоважна за 
бизнес моделите на нашите партньори и Schneider 
Electric се ангажира да ги подкрепя с инструментите, 
одитите и оценките, обучението и решенията, които 
ще им позволят да изградят устойчива партньорска 
екосистема и да помогнат своите клиенти да 
изпълнят критериите за нулеви въглеродни емисии.“ 

Candefero Vendor Benchmark е онлайн инструмент, 
който оценява мнението на партньорите по канала 
за доставчиците на технологии, като ги приканва 
да оценят с оценки от 1 до 10 доставчиците, които 
работят в дванадесет области на управление на 
канали. Тези области са групирани в три теми: 
програми и активиране, ангажираност с продажби и 
партньорски опит.

Резултатите се събират текущо от партньори в 
канала чрез общността на Canalys Candefero, 
осигурявайки непрекъсната визуализация в реално 
време за способността на доставчика да поддържа 
своя канал в Северна и Южна Америка, Азиатско-
тихоокеанския регион и EMEA. Candefero е общност 
само за канали, управлява се от Canaly и има над 18 
000 членове по целия свят.

За да научите повече за новата програма за 
партньори mySchneider IT Solution, можете да 
посетите: https://www.apc.com

За Schneider Electric

Целта на Schneider е да даде възможност на всички 
да се възползват максимално от енергията и 
ресурсите на планетата за постигането на напредък и 
устойчивост за всички. Ние наричаме това Life Is On.

Нашата мисия е да бъдем вашият дигитален 
партньор за устойчивост и ефективност.

Ние управляваме дигиталната трансформация чрез 
интегриране на водещи в световен мащаб процеси 
и енергийни технологии, облачни платформи, 
контрол, софтуер и услуги през целия жизнен цикъл 
за осъществяването на интегрирано управление 
на компании, домове, сгради, центрове за данни, 
инфраструктура и промишлени сектори.

Ние сме най-локалната от глобалните компании. 
Поддръжник сме на отворените стандарти и 
екосистемите за партньорство, които приемат и се 
вдъхновяват от нашите споделени смислени цели и 
ценности за приобщаване и овластяване. 

www.se.com 
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промени не само с оглед на бъдещето, но и по устойчив 
начин“, посочи Тарунджит Сарао, старши вицепрезидент за 
транзакциите и бизнес линията за локално разпределени 
системи (edge) в Schneider Electric. „APC NetShelter Rack PDU 
Advanced на Schneider Electric е най-новият пример за това 
как посрещаме потребностите на нашите клиенти, за да 
им помогнем да се ориентират в динамично развиваща се 
среда. Като най-гъвкавото и адаптивно решение до момента 
APC NetShelter Advanced Rack PDU помага на центровете за 
данни да оптимизират текущите си инвестиции, да отговарят 
на растящите нужди от данни и да минимизират времето на 
отпадне.“ 
Повече гъвкавост и бързина
Като отчита необходимостта от адаптация на вътрешното 

Schneider Electric предлага по-голяма надеждност 
и гъвкавост за центровете за данни с новите 
захранващи разпределителни устройства (PDU) 
от серията APC NetShelter Rack PDU Advanced

 Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на 
енергийното управление и автоматизацията, обяви пускането 
на захранващи разпределителни устройства от серията APC 
NetShelter Rack PDU Advanced, които осигуряват на водещите 
компании в сектора за центровете за данни повече гъвкавост, 
за да посрещнат новото търсене на данни за бизнеса. След 
силен старт в Северна Америка APC NetShelter Rack PDU 
Advanced навлиза и в европейските страни с мисията да 
даде повече добавена стойност на доставчиците на облачни 
и други ИТ услуги, както и при други критично важни 
приложения.  
APC NetShelter Rack PDU Advanced позволява на екипите 
да поддържат до два пъти повече устройства, както и да 
увеличат енергийния капацитет с 50%, като същевременно 
спомага за улесняване на инсталационните процеси и 
елиминира колебанията при избора на PDU за последващо 
обновяване на ИТ системите.
За много фирми нарастващата потребност от данни доведе 
до увеличена наситеност на наличната инфраструктура 
на центровете за данни. Освен това внедряването на 
високопроизводителна изчислителна технология, което е 
нещо обичайно за центровете за данни от корпоративен 
клас било то на място, като колокация  или чрез приложения 
като високопроизводителни изчисления (HPC), изкуствен 
интелект (AI), свързани устройства (IoT), криптовалута, 5G – 
и дори Мета-вселената – придаде критична важност на ИТ 
плътността. 
Според доклад на Институт Uptime за 2020 г. търсенето на по-
голям капацитет води до промени при стелажите с най-висока 
плътност, попадащи в диапазона 10-19 kW, което все още 
не предполага цялостна технологична ревизия, но изисква 
перспективна стратегия, тъй като тази тенденция вече се 
налага.
„Търсенето, свързано с дигитализацията, расте 
експоненциално и лидерите в сектора за центровете за данни 
се стремят да се приспособят към бързите технологични 

• Първо по рода си PDU устройство с комбинация от 4 в 1 изходни контакта, 
APC NetShelter Rack PDU Advanced улеснява избора, ускорява инсталирането и 
предоставя гъвкавост.
• До 50% повече мощност и двоен брой изводи на устройство, позволяват 
използването му при приложения с висока изчислителна мощност, както и при 
сървърни шкафове с висока плътност.  
• С нови, подобрени характеристики за минимизиране на времето на отпадне и 
увеличаване надеждност на съществуващи и бъдещи центрове за данни. 
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разпределение или от актуализация по принцип, дизайнът 
на изходните контакти на APC NetShelter Rack PDU Advanced 
спомага за избягването на скъпи вътрешни реорганизации. 
За разлика от традиционните PDU с фиксиран брой 
отделни изходни контакти, новите комбинирани изходни 
контакти 4 в 1 (за C13, C19, C15 и/или C21) улесняват 
избора, улесняват и ускоряват инсталирането и осигуряват 
по-голяма гъвкавост за поддръжка на бъдещи промени. 
Освен това цветно кодираните изходни контакти правят 
електроразпределителното оборудване по-интуитивно 
и по-лесно за използване, тъй като цветът на изхода 
съответства на прекъсвача нагоре по веригата. Редуващото 
се разположение на изходни контакти позволява по-
добра организация и управление на захранващия кабел 
на устройствата, инсталирани в ИТ шкафа, като ускорява 
инсталирането и оптимизира пространството в него, което от 
своя страна редуцира риска от човешка грешка и подобрява 
управлението на въздушния поток.

Обслужва по-висока плътност
APC NetShelter Advanced Rack PDU е проектирано с визия 
за бъдещето. За да поеме непрекъснато нарастващия брой 
устройства във всеки шкаф и последващите нужди от 
захранване, до два пъти по-голям брой контакти осигуряват 
50% повече мощност за оптимизация на инвестициите 
в центъра за данни. APC NetShelter Rack PDU Advanced 
включва модели, които могат да поддържат до 43,5 kW в 
едно единствено широко шаси (56 mm), за да се приспособят 
към нарастващите изисквания за захранване на шкафа. 
Това увеличение с до 48 изхода не само предотвратява 
необходимостта от добавяне на повече PDU към 
съществуващи стелажи с нарастване на плътността, но също 
така поддържа засилващата се тенденция за по-високи 
стелажи с цел да се оптимизира ролята на стелажа при 
съвременните центрове за данни.

Повишена наличност
The APC NetShelter Rack PDU Advanced включва пет ключови 
подобрения за поддържане на непрекъснатост и намаляване 
на времето за престой, в т.ч.: 
• Карта за мрежово управление (NMC) със замяна в работен 
режим (Live Swappable), която поддържа ИТ системата 

работеща дори докато се подменя дисплеят при проблем;
• Дисплеен модул с функция споделяне на мощността, 
която позволява да се използва захранването на съседна 
мрежова карта, което от своя страна позволява запазване на 
отдалечения достъп до устройството, дори и при отпадане на 
захранването към него;
• Работната температура до 60ºC намалява риска от повреда 
при работа в по-горещи среди с висока плътност като HPC или 
центрове за данни с по-високи температурни настройки за 
ефективност на охлаждането;
• Двойни мрежови портове за по-голяма видимост на 
проблемите в мрежата, които също така позволяват и на 
колокациите да използват един мрежов порт за следене от 
тях, а втория порт да предоставят на  клиентите си за следене 
и управление.
• Поддръжка на до осем сензора за следене на околната 
среда, които позволяват по-голяма способност за наблюдение 
и защита на PDU и ИТ устройства от възможни повреди, 
свързани с околната среда.
Захранващите разпределителни устройства APC NetShelter 
Rack PDU Advanced са налични в европейските страни от 
ноември т.г. За да научите повече за NetShelter Rack PDU 
Advanced, посетете https://www.se.com

За Schneider Electric
Целта на Schneider е да даде възможност на всички да 
се възползват максимално от енергията и ресурсите на 
планетата за постигането на напредък и устойчивост за 
всички. Ние наричаме това Life Is On.
Нашата мисия е да бъдем вашият дигитален партньор за 
устойчивост и ефективност.
Ние управляваме дигиталната трансформация чрез 
интегриране на водещи в световен мащаб процеси и 
енергийни технологии, облачни платформи, контрол, софтуер 
и услуги през целия жизнен цикъл за осъществяването на 
интегрирано управление на компании, домове, сгради, 
центрове за данни, инфраструктура и промишлени сектори.
Ние сме най-локалната от глобалните компании. Поддръжник 
сме на отворените стандарти и екосистемите за партньорство, 
които приемат и се вдъхновяват от нашите споделени 
смислени цели и ценности за приобщаване и овластяване. 

www.se.com
Открийте актуалните тенденции, формиращи устойчивостта, 
Електрическа енергия 4.0 и новото поколение автоматизация 
на Schneider Electric Insights
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Независимо проучване сред повече от 500 висши 
мениджъри, поръчано от Schneider миналата година, 
установи, че корпоративните ангажименти за устойчивост 
и инвестициите често са възпрепятствани от сложността 
на декарбонизацията. Средно финансовият ангажимент за 
инициативи за устойчивост и декарбонизация в анкетираните 
компании е по-малко от 2% от прогнозираните приходи 
през следващите три години – въпреки факта, че тези 
инвестиции често са ефективни и рентабилни и с период на 
възвръщаемост най-често от по-малко една до три години. 
 Респондентите в запитването посочват съгласуването на 
заинтересованите страни, бюджета, технологиите, уменията 
и регулирането като предизвикателства пред усилията 
за постигане на устойчивост. Мнозинството от тях обаче 
отбелязват, че подобрената индустриална автоматизация 
и модернизирането на електрическата инфраструктура ще 
формират ключова част от плана им за устойчивост през 
следващите три години.
Снабдяването с енергия от възобновяеми източници е 
сред водещите инициативи в частта предлагане, докато 
електрификацията – ключова мярка в частта търсене – 
има нисък резултат сред приоритетите за устойчивост на 
организациите. Наред с електрификацията, осигуряването на 
повишена ефективност в съществуващата инфраструктура 
чрез цифровизация и автоматизация ще бъдат сред най-
важните лостове през следващото десетилетие като най-
бързия и най-ефективен откъм вложения начин за много 
организации да намалят своите емисии.

Утвърждаване на устойчивостта като бизнес императив чрез с 
цифрови решения, които са ключови за справяне с глобалната 
енергийна криза

Един наскоро публикуван доклад на Schneider Electric 
относно потенциала за електрификация в ЕС установи, че 
фокусирането върху сектори, в които електрификацията 
е едновременно осъществима и привлекателна, може да 
повиши дела на електроенергията в енергийния микс от 
около 20% на 50%. На свой ред делът на природния газ 

Schneider Electric призовава за по-големи усилия 
за ускоряване на енергийния преход и справяне 
с енергийната криза: декарбонизацията и 
ефективността са ключови 

Schneider Electric™, лидерът в дигиталната трансформация на 
енергийното управление и автоматизацията, отправи спешен 
призив към правителствата и компаниите по света да ускорят 
действията си за устойчивост и да увеличат инвестициите в 
технологии, които ще им помогнат да намалят въглеродните 
си емисии и да укрепят енергийната си сигурност. 
Призивът идва на фона на рязко нарастващите цени на 
енергията, кризата с енергийните доставки и ускореното 
изменение на климата, които взети заедно, поставят големи 
предизвикателства пред компаниите, икономиките и 
обществените системи по целия свят. Тези предизвикателства 
оформят контекста на годишната среща на Световния 
икономически форум в Давос, Швейцария, на която 
присъстват висши мениджъри на Schneider Electric.
„Днешните климатични и енергийни кризи са икономическа 
реалност за все по-голям брой хора. Тъй като в Давос се 
събират бизнес лидери и политици, е нужно да действаме 
според собствените си дългосрочни, а не краткосрочни 
интереси“, каза Жан-Паскал Трикоар, президент и главен 
изпълнителен директор на Schneider Electric. „Не трябва да 
избягваме трудните решения. Не може да има дългосрочен 
просперитет без пълноценен енергиен преход. В Schneider 
следваме принципа на „дигитализация, стратегически подход, 
декарбониазция“ – бизнесите, правителствата и обществата 
трябва да направят това сега, за да изпълнят ангажиментите, 
които са поели.“  
Като се има предвид, че 38% от глобалните емисии на CO2 
се дължат на застроената среда, а 32% – на промишлеността 
, продуктите, софтуерът и услугите на Schneider Electric в 
областта на индустриалната автоматизация и енергийния 
мениджмънт помагат на компаниите, промишлените сектори, 
управителите на сгради и домакинствата да декарбонизират и 
дигитализират своето потребление на енергия.
Schneider Electric също така предлага задълбочен поглед 
и компетентност относно тенденциите и решенията за 
декарбонизация чрез проучвания, изследвания и пространни 
доклади, изготвени от Института на Schneider Electric за 
изследване на устойчивостта.

• Призивът е отправен на Световния икономически форум в Давос
• Проучване, поръчано от Schneider, установява, че повечето компании планират 
да изразходват под 2% от приходите си за инициативи в посока устойчивост и 
декарбонизация
• В частта търсене във връзка с енергийния преход само 31% от организациите в 
момента настояват за електрификация като способ за декарбонизация
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и петрола ще намалее с около 50%, което ще допринесе 
значително за подобряване на енергийната сигурност. 
Schneider Electric предлага специфични, практични решения, 
за да помогне на компаниите да се ориентират по-бързо и по-
ефективно при този преход.
Schneider Electric посочва, че днешната европейска енергийна 
криза идва след десетилетия на сигурна, надеждно достъпна 
енергия и относително стабилно ценообразуване. Много 
компании за първи път се сблъскват с непредвидими 
енергийни доставки и недостъпни цени, което е показателно 
за провала както на дългосрочната подготовка за енергийна 
сигурност, така и на изпълнението на плановете за 
декарбонизация. Това от своя страна подчертава значението 
на преоценката на цялото енергийно уравнение: от частта 
предлагане (енергиен преход) до частта търсене (енергийна 
ефективност).
„Целите и печалбите трябва да се съчетаят, за да се превърнат 
в мощни фактори в борбата срещу изменението на климата“, 
коментира г-н Трикоар. „Вече разполагаме с технологията за 
предотвратяването на енергийните и климатичните кризи 
и за осигуряването на безопасно, надеждно и устойчиво 
разпределение и използване на енергията. Нашият базиран на 
данни подход, който обхваща индустриалната автоматизация, 
дигитализацията и прилагането на технологията на цифровия 
двойник в корпоративната мета вселена, е ключ към по-добро, 
по-устойчиво и по-проспериращо бъдеще. Потребността от 
спешни действия никога не е била по-голяма, отколкото сега.“
_______

За Schneider Electric:
Целта на Schneider е да даде възможност на всички да се 
възползват максимално от енергията и ресурсите на планетата 
за постигането на напредък и устойчивост за всички. Ние 
наричаме това Life Is On.
Нашата мисия е да бъдем вашият дигитален партньор за 
устойчивост и ефективност.
Ние управляваме дигиталната трансформация чрез 
интегриране на водещи в световен мащаб процеси и 
енергийни технологии, облачни платформи, контрол, софтуер 

и услуги през целия жизнен цикъл за осъществяването на 
интегрирано управление на компании, домове, сгради, 
центрове за данни, инфраструктура и промишлени сектори.
Ние сме най-локалната от глобалните компании. Поддръжник 
сме на отворените стандарти и екосистемите за партньорство, 
които приемат и се вдъхновяват от нашите споделени 
смислени цели и ценности за приобщаване и овластяване. 

Schneider Electric в България:

Schneider Electric присъства в България от 1990 г. чрез марките 
Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. се сливат 
в едно търговско представителство. През 1998 г. Schneider 
Electric основава свое дъщерно дружество в София – 
„Шнайдер Електрик България“ ЕООД. През 1999 г. компанията 
купува обособена част от завода за електроапаратура в гр. 
Перущица.
През 2007 г. Schneider Electric открива нов завод в гр. Пловдив, 
като основната му насоченост е производство на прекъсвачи. 
Инвестицията е в размер на 22 млн. евро и включва застроена 
площ и нови производствени мощности. Производството на 
Schneider Electric в България е от изключителна значимост за 
развитието на компанията в глобален мащаб. 
През 2019 г. заводът на Schneider Electric в България получи 
Smart Factory сертификат – най-високия вътрешен стандарт 
на групата за индустриално производство, автоматизация 
и ефективно управление на процесите. Фабриката у нас е 
една от най-големите и модерни производствени бази на 
компанията в Европа и става първата и единствена Smart 
Factory на Schneider Electric за цяла Източна Европа. Над 65% 
от процесите в нея са изцяло автоматизирани, а екипът не 
спира внедряването на нови технологии. Със сертификата 
заводът на Schneider Electric в България се превръща в 
демонстрационен Smart Factory център за 14 държави.  

Открийте най-новите тенденции в устойчивостта, 
Електрическа енергия 4.0 и следващото поколение 
автоматизация на Schneider Electric Insights
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проблемите с дефицита на човешките ресурси и 
изкривяването на пазара на труда от страна на 
държавните предприятия, трудностите при планиране 
на разходите на фирмите, поради неясната цена 
на електроенергията, както и необходимостта от 
изграждане на фотоволтаични системи на мястото на 
потребление на електроенергия, а не както е в момента 
– да се залага на големи фотоволтаични централи.

 Предоставяме на Вашето внимание кратка информация 
от срещата, темите и проблемите представени и 
дискутирани на срещата: 

 За шеста поредна година електроиндустрията е 
с най-голям принос в износа на България. Това са 

За шеста поредна година 
електроиндустрията е с най-голям 
принос за износа от България
 През февруари в Гранд Хотел София се проведе среща 
на представители на УС на БАСЕЛ с журналисти от 
избрани медии (в. Капитал, сп. Икономика, Медиапул, 
ТЛЛ Медиа, Ел Медиа, в. Стандарт, сп. Машиностроене 
и електротехника). Участие от името на БАСЕЛ взеха 
д-р инж. Димитър Белелиев (ЦЕРБ ЕАД), Мариела 
Маджарова (Телетек Електроникс ЕАД), Иво Русев 
(Сибел ООД) и Орлин Димитров (изп. директор на 
БАСЕЛ).

 В рамките на срещата бе предоставена актуална 
информация за развитието на бранша и асоциацията. 
Бяха обсъдени и предизвикателствата, с които се 
сблъсква компаниите от българската електроиндустрия: 
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отчели от Българската асоциация на електротехниката 
и електрониката (БАСЕЛ), като използват данни на 
Евростат. 

Към края на 2021 г., генерираният от 
електроиндустрията експорт (3,6 млрд. евро), е на 
първо място с дял от 10,5% от общия износ на България. 
Водещите продукти са: електрически апарати за 
напрежение до 1000 V, кабелни форми за автомобили, 
електронни интегрални схеми, хладилници, 
електрически табла, трансформатори, акумулатори 
и бойлери. От 2007 г. насам, се наблюдава над три 
пъти увеличение на обема на производството, а през 
2020 г. оборотът на бранша съставлява 3,8 млрд. евро 
или около 11% от цялата българска преработваща 
индустрия.

„Електротехническата и електронната индустрия са 
ключов бранш за българската икономика“, коментира 
Орлин Димитров, Изпълнителен директор на БАСЕЛ. 
„Това е сектор с динамично портфолио и сериозен 
принос в технологичния напредък на България.“ По 
думите му, в областта на  производството и ремонта 
на електронни уреди и електрически съоръжения, в 
България работят около 1300 компании, с около 55 хил. 
служители, а чуждестранни инвеститори - Шнайдер 
Електрик, Фесто, Сименс, АББ, Либхер, Мелексис, 
Сенсата и др., допринасят за динамичното развитие на 
бранша в България.

 Въпреки доброто представяне на бранша, в него 
продължава да има предизвикателства. Най-сериозното 
от тях е свързано с човешките ресурси и изкривяването 
на пазара на труда, най-вече от държавни предприятия. 
Според д-р инж. Белелиев, Председател на БАСЕЛ и 
Изпълнителен директор на Централна енергоремонтна 
база ЕАД, проблемът с кадрите е на всички нива – 
липсва както средно ниво технически персонал, така и 
подготвени инженери. Едно от решенията е държавата 
да облекчи процедурите за наемане на хора от други 
националности, а образователната система да подготвя 
качествени кадри, от които бизнесът има потребност. 

 Г-н Иво Русев, Зам. Член на Управителния съвет на 
БАСЕЛ, също обърна внимание на проблема с работната 

ръка. Според него, поне 10% от населението на 
страната ни не работи. Той не е оптимист, че вносът на 
кадри от вън, ще ни реши проблема. „Тази практика вече 
създава трудности в западните държави“, коментира 
той. Не е убеден, че това е пътят ни за развитие, но 
подкрепя вноса на квалифицирани специалисти. 
Заплащането не е основният мотив за мигрирането 
на нашите млади специалисти. „Основният проблем е 
липсата на перспектива за развитие и желанието им да 
живеят в уредена държава. Ние можем да се гордеем 
с това, което България е постигнала в областта на 
електрониката и електротехниката“ отбеляза г-н Русев. 

 Г-жа Мариела Маджарова, Член на Управителния 
съвет на БАСЕЛ, сподели, че в момента във всички 
сектори се усеща недостиг на кадри. Не достигат дори 
IT специалисти. „В този сектор заплатите са високи 
и сега завършилите УНСС например, започват да се 
преквалифицират. Липсата на специалисти води и до 
неоправдано високо заплащане. Има голяма разлика 
в заплащането между производствения и IT сектора“, 
допълни г-жа Маджарова. 

Вторият проблем е, неясната цена на електроенергията, 
което не позволява на фирмите да планират разходите 
си. 

Третото предизвикателство е в сферата на соларната 
енергетика. Според д-р инж. Белелиев държавата у нас 
трябва да стимулира изграждането на фотоволтаични 
системи на мястото на потребление на енергия, а не 
както е в момента – големи централи на отдалечени 
места. Соларните централи трябва да са върху 
покривите на жилищни, производствени, търговски 
помещения. Процедурата трябва да се опрости и 
присъединяването към ел.мрежата да става онлайн, с 
няколко „клика“ – така както е в развитите европейски 
държави. 

За БАСЕЛ:

Българската асоциация на електротехниката и 
електрониката (БАСЕЛ) е основана през 1994 г. и е 
национално представителна организация на бранша 
„Електротехника и електроника“. В асоциацията 
членуват 67 български и чуждестранни компании 
с производствена, инженерингова, търговска, 
консултантска и развойна дейност. Членове на 
организацията са както производители на електрически 
и електронни изделия, така и обслужващи фирми за 
ремонт и изграждане на ел. инсталации, доставка на 
компоненти, в които работят около 10000 служители и 
реализират общ годишен оборот в размер на около 1 
млрд. лв.

За допълнителна информация: 

https://basel.bg 
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търсят форма на закрила на своите изобретения. Ключов 
момент за тази активност е подкрепата, която получават 
на институционално ниво. В момент на силна динамика 
в икономическата среда закрилата на изобретенията 
е ключова особено за насърчаване на иновационния 
процес”, коментира проф. Борисова.    
За 2022 г. са отчетени 95 броя подадени  заявките за 
промишлен дизайн и 37 броя за нови сортове растения 
и породи животни. Над 100 за последните 2 години са 
исканията за сертификати за допълнителна закрила. 
Подадените заявления за действие на европейски патент 
са 1922 броя през 2021 г. и 1369 броя през 2022 година. 
Издадените патенти от българското Патентно ведомство за 
последните 2 години са над 250. Регистрираните полезни 
модели за същия период са около 400. 
Институцията е издала около 3 500 сертификата за 
действие на европейски патент през 2021 и 2022 година. 
Според проф. Борисова активната работа на България по 
отношение на закрилата на индустриалната собственост я 
прави ключов участник при формиране на международната 
политика в областта на интелектуалната собственост. 
Тази активност насърчава младите изобретатели и 
предприемачи да придобият не само национална, но 
и международна закрила на своята интелектуална 
собственост. 

съвет на ЕПВ, който се проведе в периода 13-14.12.2022 в 
Мюнхен, Германия.
„Приветстваме работния план за следващата година, 
тъй като той ще се фокусира върху нови инструменти 
и цифрови процеси, които със сигурност ще повишат 
ефективността и качеството във всички области на 
дейност на ЕПВ, от които предприятията и бизнесът 
могат да се възползват”, каза по време на срещата проф. 
Владя Борисова, председател на българското Патентно 
ведомство. 

3500 са подадените заявки за 
търговски марки за 2022 г.

Таксите за  патентоване за МСП, университети  
и публични научноизследователски организации остават 
непроменени през 2023 г.

София, 09.01.2023 г. - Малко над 3 500 са подадените 
заявки за търговските марки пред Патентното ведомство 
на Република България през 2022 година. Приблизително 
толкова са били и желаещите да получат закрила на своята 
търговска марка през предходната 2021 година. 
„Регистрациите на търговски марки са най-често 
срещаните заявки в българското Патентно ведомство. 
От една страна, секторът на услугите у нас доминира, 
а от друга – търговците знаят, че това е възвръщаема 
инвестиция в бъдещия им бизнес и единственият сигурен 
начин да  запазят името си и упражняват своите права в 
конкурентна среда. За тях е от съществено значение да си 
осигурят правна закрила на търговската марка, под която 
работят”, казва проф. Владя Борисова, председател на 
Патентното ведомство. 
По данните на ведомството подадените заявки за 
изобретения за последните 12 месеца са над 170 броя, 
като тенденцията се запазва и спрямо предходната  2021 
г. Остава непроменена и заявителската активност за 2022 
г. по отношение на броя заявки за полезни модели т.нар 
малко изобретение – 214 бр. 
„Броят на заявките за полезни модели и изобретения 
е в процес на устойчив ръст от 2012 г. Забелязва се 
тенденция на активност у младите учени, които все повече 

 Разходите за патентоване, насочени към малки и 
средни предприятия /МСП/, университети и публични 
научноизследователски организации, ще останат 
непроменени и през 2023, независимо, че се очаква 
увеличаване на таксите за заявяване към Европейското 
патентно ведомство (ЕПВ ) с 5%. Това е заложено в 
Годишния работен план за 2023 г. на ЕПВ, според който 
ще бъде приложен пакет от мерки за подкрепа в тясно 
сътрудничество с националните патентни ведомства. 
Планът бе подкрепен от Патентното ведомство на 
Република България в рамките на Административния 

• За поредна година патентно ведомство отчита висока заявителска активност
• 170 са заявленията за изобретения, 214 за т.нар. полезни модели

Република Молдова ще стане 40-ата държава членка на Европейската патентна 
конвенция, след като през октомври тази година бе приета и Черна гора
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са поискали безвъзмездни средства, са заявители на 
обекти  на интелектуална собственост за първи път, а  52% 
от бенефициерите посочват, че не биха кандидатствали за 
закрила на интелектуалната си собственост без подкрепата 
на Фонда за МСП.
Това дава основание на Службата не само да продължи 
работата на Фонда, но и да актуализира някои от 
действията, така че да отговорят максимално на нуждите на 
МСП. 
Ваучерите, които ще бъдат налични през 2023 г., покриват 
до 90% от разходите и почти всички дейности, които МСП 
трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила 
за тяхната интелектуална собственост, като максималната 
сума за възстановяване достига 1500 EUR. 
•Ваучер 1 ще възстановява до 90% от разходите за 
услуги за предварителна диагностика на обекти на 
интелектуална собственост на стойност до 1350 EUR (в 
зависимост от приложимите разходи на национално 
ниво за тази услуга, с максимална цена за услугата от 
1500 EUR). Това би позволило на МСП да се възползват 
напълно от сканирането на своето портфолио от обекти 
на интелектуална собственост и все още да разполагат 

Безвъзмездна помощ за МСП за закрила на интелектуална 
собственост през 2023 г. обяви Патентно ведомство

- Патентното ведомство на Република България информира 
бизнеса, че Службата на ЕС за интелектуална собственост 
(СЕСИС) предвижда нова инициатива за увеличаване 
на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия 
(МСП) в ЕС за 2023 г. Целта е подпомагане на бизнеса в 
повишаването на конкурентоспособността му чрез по-
добра закрила и използване на правата на интелектуална 
собственост.
„Работата по програмата за подпомагане на МСП беше 
стартирана пилотно през 2020 г. в отговор на пандемията 
от COVID-19.  Тогава бе одобрен и създаден Фондът за МСП 
2021 в рамките на програма COSME. Неговата цел беше 
да предостави финансова подкрепа на онези МСП от ЕС, 
които желаят или да получат услуга за предварителна 
диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan), 
или да получат закрила за  своите търговски марки и/или 
дизайни.“, коментира проф. Владя Борисова, председател на 
Патентното ведомство. 
Обобщените данни за резултатите са категорични: 
подадени са 12 989 искания за безвъзмездни средства 
на ниво ЕС на обща сума 3 750 172,60 EUR, като средната 
изплатена сума е 500 EUR. През 2021 г. 77% от МСП, които 

Безвъзмездна помощ за МСП за закрила на интелектуална собственост през 2023 
г. обяви Патентно ведомство

И добави: „Българското ведомство ще положи усилия и 
през 2023 г. да разкрие пред обществеността потенциала 
на единния патент за иновации, инвестиции и трансфер 
на технологии. Благодарни сме на ЕПВ за досегашното ни 
партньорство и сме изключително доволни от програмата 
за сътрудничество в областта на информационните 
технологии”.
По време на срещата делегациите на ЕПВ гласува 
присъединяването на Република Молдова към 
Европейската патентна конвенция, като официално това се 
очаква да стане през 2023 г., с което държавите членки на 
Еврпейската патентна конвенция ще станат 40.
„Вярваме, че ще започнете да изграждате своята история 
на успеха в областта на международното сътрудничество 
и европейската интеграция и че този акт ще насочи 
иновациите и икономическия растеж на вашата 
страна, като по този начин ще помогне на всички нас 
да постигнем по-голяма ефективност и устойчивост за 
нашите потребители”, каза проф. Борисова в рамките на 
приветствието.  
По данни на Европейската патентна организация, броят 
на заявките расте устойчиво, като през 2021 г. те са с 
4,5% повече спрямо предходната година. От всички 
заявки 44% са от държави членки на ЕПО, 25% са от САЩ, 
11% - от Япония. Най-голям е броят заявки в областта 
на технологиите, като се наблюдава увеличение в почти 

всички подсектори. С 9,4% нарастват заявките при 
дигиталните комуникации, с 9,7% тези в областта на 
компютърните технологии. Близо 7% е увеличението при 
фармацевтичните заявки за патентоване, 6,6% - в сферата 
на биотехнологиите, 6,5% - в тази на измерванията. 
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със средства, за да кандидатстват за придобиване на 
допълнителни права на интелектуална собственост, 
следвайки препоръките в доклада от сканирането на 
интелектуална собственост.
• Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка 
и дизайн на национално, регионално, европейско и 
международно ниво за максимум 1000 EUR. Процентът 
на възстановяване ще остане 75% за търговски марки и 
дизайни, заявени на национално, регионално и европейско 
ниво и 50% за търговски марки и дизайни, заявени на 
международно ниво.
• Ваучер 3 за национални и европейски патенти, с който 
ще се разшири възможността за възстановяване на такси 
при подаване на национални и европейски патенти и 
проучване на предшестващото състояние на техниката. 
Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на 
възстановяване също се увеличават съответно на 1500 EUR 
и 75%.
• Ваучер 4, който ще покрие 50% от таксата за електронно 
подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС (225 
EUR). Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията 
на сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, 
участващи в зеления и цифров преход, като в същото време 
подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК. За този ваучер 
няма да има период на изпълнение, тъй като само таксата 
за кандидатстване ще бъде допустима за възстановяване.
Две са съществените промени за 2023 г. – увеличаване на 
бюджета и по-кратък период на активиране на всеки един 
от четирите ваучера, намален до два месеца с възможност 
за удължаването му до четири месеца. Това би спомогнало 
за оптимизиране на изпълнението на бюджета, като 
позволи по-бързо освобождаване на неизползваните 
средства към МСП.
„МСП са движещата сила на европейската икономика 
и на тях се падат 65,2% от всички работни места в ЕС. В 

България картината не е по-различна - МСП допринасят 
традиционно за три четвърти от общата заетост и за 
близо 65% от добавената стойност в икономиката на 
страната“, казва проф. Борисова и допълва, че именно 
те предлагат иновативни решения на много неотложни 
предизвикателства и спомагат за разпространението 
на иновациите в цяла Европа. Въпреки това само 10% 
от европейските МСП притежават регистрирани права 
на интелектуална собственост. Ето защо, според всички 
анализи, те се нуждаят от подкрепа за повишаване на 
конкурентоспособността си чрез по-добра закрила и 
използване на обектите на интелектуална собственост.

------ ------ ----- 
Фондът за МСП е инициатива, която има за цел да 
подпомогне финансово малките и средните предприятия 
(МСП) в ЕС при закрилата и управлението на техните права 
на интелектуална собственост (ПИС) чрез националните, 
регионалните, европейските и международните системи 
за интелектуална собственост, като използва част от 
финансовите резерви на Службата. Инициативата се 
осъществява от Службата в партньорство с Европейската 
комисия (ЕК) и с подкрепата на Мрежата на Европейския 
съюз за интелектуална собственост (EUIPN).
През ноември 2020 г. Управителният съвет и Бюджетният 
комитет одобриха създаването на Фонд за МСП за 2021 г. 
по програма "Конкурентоспособност на предприятията и 
МСП" (COSME). Действието стартира на 11 януари 2021 г. и 
приключи на 30 юни 2022 г.
Въз основа на успеха и поуките, извлечени от тази първа 
покана за представяне на предложения, през ноември 2021 
г. Управителният съвет и Бюджетният комитет одобриха 
създаването на многогодишната инициатива "Фонд за 
МСП" за периода 2022-2024 г. в рамките на Програмата за 
единния пазар на ЕС (SMP). 

 
 
ДЕЙНОСТИ ПО ИС НА ФОНДА ЗА МСП 2023 

 
(1) В зависимост от приложимите такси на национално ниво за тази услуга 
(2) Сканиране на интелектуалната собственост на участващите ведомства с таван на разходите за услугата от 1 500 EUR. 
(3)  Изключени  такси:  такси  за  обозначаване  на  държави  от  ЕС  и  такси  за  обработка,  начислявани  от  ведомството  по 
произход. 
(4) Услуга, предоставяна от ведомствата на държавите членки по интелектуална собственост, но за глобално търсене. 
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• Технологичен университет Троа, Франция;
• Висше училище Дармщат – Университет за приложни науки, 
Германия;
• Технологичен университет Дъблин, Ирландия;
• Технически университет Рига, Латвия;
• Технически университет Клуж-Напока, Румъния;
• Политехнически университет Картахена, Испания.
Ключовите дейности и резултати на EUt+ са:
• европейски бакалавърски степени и европейски дуални 
програми, чрез насърчаване на структурирана мобилност;
• европейски магистърски степени по инженерни науки, чрез 
насърчаване на  структурирана мобилност;
• обща европейска лаборатория (ECT+ Lab) по проблемите 
на технологиите, тяхното естество и функция в обществото, 
връзките с изкуствата, хуманитарните и социалните науки;
• фондация EUt+, която да подпомага набирането на средства 
на общо и проектно ниво;
• владеене на поне един европейски език в бакалавърската 
степен и на поне два в магистърската степен;
Университетите-партньори се преобразяват чрез:
• пътна карта за пълна интеграция – от съюз, през 
конфедерация във федерация;
• внедряване на общи управленски и координационни 
структури на всички нива на университетските дейности;
• съвместимо функциониране на информационните системи 
на партньорските университети;
• общ бранд, с унифицирани вътрешни и външни 
комуникационни стратегии;
• голям набор от общи ключови показатели за ефективност 
с цел осигуряване на сближаване на всички нива и високо 
качество на процесите.
В програмата Sofia week на EUt+ са включени срещи 
между партньорите по работни пакети и са предвидени 
разнообразни социални събития с цел запознаване с 
българските бит и култура.

В Техническия университет – София се 
откри форумът „Sofia week“ на Европейския 
технологичен университет EUt+
Днес, 17.01.2023 г. се откри форумът „Sofia week“ на 
Европейския технологичен университет (EUt+). Над 80 
участници от осемте европейски университета – партньори 
в EUt+ се срещнаха в зала “Проф. Цветан Лазаров“ на 
Националния център по мехатроника и чисти технологии.
На официалната церемония ректорът на Техническия 
университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов  подчерта, 
че повечето представители на Европейския технологичен 
университет EUt+ са за първи път в София и пожела успешна 
и ползотворна работа на участниците, като определи важната 
роля на  проекта EUt+ за развитието на технологиите, науката 
и инженерното образование в Европейския съюз. Проф. 
Кралов изтъкна, че срещата е важна, защото в София ще бъдат 
подписани важни документи за бъдещата работа на проекта.
Техническият университет – София е един от осемте 
учредители на Европейския технологичен университет 
EUt+, един нов тип институция на конфедеративна основа, 
създадена с визията „Мисли първо за човека“, изцяло 
ориентирана към човека и подхода към съвременните 
технологии. В изпълнение на една от водещите инициативи 
на ЕС за изграждане на европейско образователно 
пространство, Европейският технологичен университет EUt+ 
насърчава европейските ценности, идентичност и най-вече 
революцията в качеството и конкурентоспособността на 

европейското висше образование. Неговата основната мисия 
е да съдейства за добруването на обществото, а неговите 
студенти да станат технологично грамотни професионалисти 
и отговорни европейски граждани. Развитието на Европейска 
визия за технологиите, която има съществено значение за 
развитието на Европейския проект, трябва да стане реалност 
за студентите и персонала на  EUt+.
Както е известно, осемте партньори на консорциума EUt+ са:
• Технически университет – София, България;
• Кипърски технологичен университет,  в Кипър;
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структурата на списъка с професиите и структурата на 
държавните образователни стандарти, като се цели намаляване 
на броя на професиите и  същевременно се предвижда 
осъвременяване на националните изпитни програми. Ще има 
промени и в съдържанието на учебните планове и програми.“
Експертите се спряха на ролята на бизнеса като източник на 
знания за новите продукти и технологии в строителството.  
Ира Иванова (ЕнЕфект) насочи вниманието към проектите 
BUSLeague & BUS GoCircular, които подпомагат създаването 
на квалификационна рамка за повишаване на знанията и 
уменията за прилагане на енергоефективни и кръгови решения 
в сградите.

За ЕнЕфект
Фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“ е 
неправителствена организация с нестопанска цел, основана 
през 1992 г. в София, България. Чрез интензивното участие в 
международни и национални инициативи за подобряване на 
енергийната ефективност, ЕнЕфект вече повече от 30 години 
подкрепя усилията на българските централни и местни 
власти и частния сектор за устойчиво енергийно развитие. В 
момента, ЕнЕфект действа като секретариат на Общинската 
мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, а като част от 
международния консорциум EEE (Еконолер–ЕнЕфект–Елана) 
управлява българския Фонд за енергийна ефективност 
и възобновяеми източници, създаден с подкрепата на 
Глобалния екологичен фонд, Световната банка и българското 
правителство.

Експерти обсъдиха ролята на професионалното 
образование за изпълнението на националните 
цели за енергийна ефективност в сградния сектор

На 17-и януари в ЦУМ, София, както и в онлайн формат, се 
проведе конференция под мотото „Образование и обучение за 
енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“. Един от акцентите на 
форума беше инициативата BUILD UP Skills Bulgaria 2030, която 
цели да изработи пътна карта за повишаване на знанията и 
уменията в строителството. 
В събитието се включиха експерти от Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Фондация „Център за 
енергийна ефективност ЕнЕфект“, Националната агенция за 
професионално образование и обучение (НАПОО), Камарата 
на строителите в България (КСБ) и Българската асоциация за 
изолации в строителството (БАИС). 
Във фокуса на вниманието бе поставена ролята на 
професионалното образование за изпълнението на 
националните цели за енергийна ефективност в сградния 
сектор, както и тенденциите в професионалното образование 
и обучение, свързани с наложителни промени в държавните 
образователни стандарти в професионални направления в 
областта на строителството. Бяха представени и резултатите 
от проекта BUILD UP Skills Bulgaria 2030 за периода от 2011 до 
2022 г. 
,,Този проект има над десетгодишна история на сътрудничество 
в областта на професионалното образование и обучение“, 
коментира Драгомир Цанев, изпълнителен директор на 
ЕнЕфект – координатор на проекта. ,,В България успяхме да 
обучим над 2000 строителни специалисти, но това далеч не 
е достатъчно. Стратегическите ни цели за 2030 г. са свързани 
с нарастващ принос на строителния сектор към прехода към 
зелената енергия. Това от своя страна налага създаването 
на рамка за система за продължаваща професионална 
квалификация в строителството“, допълни той. 
,,Преходът към чиста енергия формира една законодателна 
рамка – европейска, заедно с предизвикателствата за 
Зелената сделка. Това включва Директивата относно 
енергийната ефективност, Директивата относно енергийните 
характеристики на сградите и Директивата относно 
насърчаване използването на енергията от възобновяеми 
източници, които формират предизвикателствата пред 
държавите-членки. Другият  аспект е енергийният съюз в 
Европа, който има множество измерения като енергийна 
сигурност, вътрешен европейски енергиен пазар, енергийна 
ефективност и декарбонизация“, посочи Ивайло Алексиев, 
изпълнителен директор на АУЕР. В този контекст той очерта 
развитието на професионалното образование и обучение като 
първостепенна задача и изтъкна необходимостта от усилена 
работа на всички професионални общности.  
Люба Кръстева (НАПОО) постави акцент върху проекта 
,,Модернизиране на професионалното образования и 
обучение“: „В него са предвидени промени по отношение 

По инициативата BUILD UP Skills са обучени над 2000 специалисти в 
строителството на енергоефективни сгради
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с компактна интегрирана литиево-йонна батерия.
Изцяло новият дизайн на първия в света ретрак с литиево-
йонна батерия - ETV 216i - води до подобрена видимост и 
сигурност, до 23% по-бърз и 5% по-висок товарооборот чрез 
повишената мощност на хидравликата и при нисък заряд на 
батерията, до повишена остатъчна товароподемност, както и до 
по-ергономичен кокпит.
Литиево-йонната батерия е необслужваема – не се отделят 
изпарения и газове, отпада необходимостта от специални 
помещения за зареждане. Батерията се зарежда изцяло само за 
80 минути и може да бъде зареждана по-всяко време, както и 
за кратко в почивките.
Машините са с товароподемност 1600 кг. и височина на 
повдигане от максимално 4550 до 10 700 мм.

Ретраците тип ЕТМ са с по-тясно шаси за тесни коридори и 
Drive-In стелажи.

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

JUNGHEINRICH RETRAK®
През далечната 1956 г. основателят на днешната Jungheinrich 
AG - Dr. Friedrich Jungheinrich, разработва и патентова първия 
в света Retrak® повдигач. При тази революционна система 
вилиците се прибират към кабината след поемане на товара, 
което съкращава размерите на повдигача и позволява 
по-сигурно пренасяне на товара. Тези машини са особено 
подходящи за високи стелажи, тесни коридори и дълги товари. 
Компактни, ергономични и иновативни ретраците предлагат 
оптимални условия за бърза и ефективна работа.

Jungheinrich ETV 210 / 212 / 
214 / 216 и ETM 214 / 216
Високостелажните електро-
ретраци от 2-ра серия 
са оптималния избор за 
максимален товарооборот при 
минимален разход на енергия. 
Те са с товароподемност от 
1000 и 1600 кг. и височина на 
повдигане от максимално 4550 
до 10 700 мм.

Jungheinrich ETV 318 / 320 / 
325 и ETM 325
Високостелажните електро-
ретраци от 3-та серия са 
идеални за повдигане на тежки 
товари на особено големи 
височини.
Те са с товароподемност от 1800 до 2500 кг. и височина на 
повдигане от максимално 4250 до 13 000 мм.
Опционално може да бъде изпълнен ETV 335, който е с 
товароподемност 3500 кг. и височина на повдигане от 
максимално 2750 до 7150 мм.

Jungheinrich ETV C16 / C20
Високостелажните електро-ретраци от С-серията са 
специализирани за комбинирана вътрешна и външна употреба 
при различни настилки и неравности благодарение на 
супереластичните гуми и увеличения клирънс/просвет между 
машината и настилката.
Те са с товароподемност от 1600 и 2000 кг. и височина на 
повдигане от максимално 4250 до 7400 мм.

Jungheinrich ETV Q20 / Q25
Високостелажните електро-
ретраци от Q-серията се движат 
четирипътно и многопосочно и 
са специализирани за превоза на 
дълги товари в тесни коридори.
Те са с товароподемност от 
2000 и 2500 кг. и височина на 
повдигане от максимално 4250 
до 10 700 мм.

Jungheinrich ETV 216i
Високостелажен електро-ретрак 



ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
КОМПЛЕКСНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ

СКЛАДОВА ТЕХНИКА

1619 София, бул. „Цар Борис III“ №370, 
+359 2 957 00 35, +359 878 33 22 11, 

offi  ce@gothi-bg.com, www.gothi-bg.com

Готи ПЕТРУНОВ ООД - Официален представител на Jungheinrich и Hubtex за България, 
Албания и Косово. Официален вносител на марките Genkingen, Carer и Terberg.

Производство на 
приложнопроектирани 

индустриални кари - 
повдигачи и 

специализирани 
съоръжения за работа 

с едрогабаритни и 
обемисти товари.

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

СЕРИЯ ГРЕСИ 
SHELL GADUS
n Греси за различни приложения

n Марка, на която можете да се доверите

n Надеждна защита за транспортни средства и 
индустриално оборудване

n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

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

СЕРИЯ ГРЕСИ 
SHELL GADUS
n Греси за различни приложения
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ОСНОВНАТА НИ МИСИЯ Е ДА 
НАПРАВИМ ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 
3D ПРИНТИРАНЕ ПО-ДОСТЪПНИ 
И ПО-ПОЗНАТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА 
ИНДУСТРИЯ 

НА ВСЕКИ НАШ ИНСТРУМЕНТ 
ПИШЕ, ЧЕ Е ПРОИЗВЕДЕН В 
БЪЛГАРИЯ 

Разговор с г-н 
Любомир Герасимов, 
един от двамата 
управители и главен 
инженер на фирма 
ХабитАдд ООД 

Разговор с г-жа 
Мариана Печеян 
- Собственик и 
Управител на 
ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ 
ДИНАМИКА ООД град 
Дряново 


