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Качество   Прецизност   Контрол

Многообразие от материали: PLA и PLA-HT, ABS, 
PETG, PMMA, ASA, PA-6.66, PC, РС/РВТ, TPS, HIPS, PVA 

Диаметри: 1,75 мм и 2,90 мм (2,85 мм)

Богата палитра: бял, черен, сребрист, син, 
зелен, нато зелен, червен сигнален и черешов, 
оранж, кафяв, жълт, прозрачен, цветни прозрачни, 
цветни металик, както и всеки друг цвят по 
Ваша заявка!

Специални: фосфоресциращ жълт и син; термо-
променлив червено/бяло

Доставка: Нето 1 кг* / 3 кг / 10 кг / 25 кг върху 
пластмасова ролка (*в картонена опаковка)

Херц-България ООД
Бул. Асен Йорданов № 10, 1592 София
Tel. +359 2 9790351, +359 2 9790793
Mobile: +359 888 709711, +359 886 418441  
mail: office@herz-bulgaria.bg; www.herz-bulgaria.bg

Нишка за 3D принтери на 
германската фирма ХЕРЦ 
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Предложения за строителството от 
последно поколение – на Архитектурно-
строителна седмица 2020

Високите стандарти в съвременното строителство налагат 
използване на продукти и материали от последно поколе-
ние. Спирайки вниманието на бои със спецефекти, изола-
ционни системи от последно поколение, сламени панели и 
още много, в следващите редове представяме някои от най-
модерните решения в строителството от секторите „Груб 
строеж и външни довършителни дейности“ и „Индустриал-
но строителство и оборудване“. Възможността ни дадоха 
организаторите на Архитектурно-строителна седмица 2020. 
Изложението ще се проведе от 25 до 28 февруари в Интер 
Експо Център.

Топлоизолация, екопанели от слама и специална боя
Сандвич-панелите са сред съвременните решения за 
фасади, стени и покриви. Предпочитани за създаване на 
красиви и устойчиви дизайни, тях ще представя Технопанел. 
Като строителен материал за бърз и надежден монтаж, сред 
предимствата им са екологичност, топлинна изолация, пожа-
робезопасност, звукоизолация, водонепроницаемост, ниско 

тегло и експлоатационен живот до 40 години. Със сандвич-
панели и фасадни системи се включва и Ruukki. А профе-
сионалистите от ТЕРАЗИД ще ни запознават с последните си 
предложения при лепилата, мазилките и топлоизолациите. 
Присъстващите ще открият и качествата и приложенията 
на топлоизолационните системи DEKOTHERM от ОРГАХИМ. 
Съчетаващи сигурна защита, ефективност, комфорт и уют, те 
осигуряват здрава и защитена фасада, контрол на темпе-
ратурата през лятото и зимата, намалявайки разходите за 
отопление и охлаждане. Компанията ще представи и DEKO 
di marmo – декоративната, безфугова подова настилка с 
отворена структура. Ползите от нея можем да открием при 
изграждането на басейни, паркинги, гаражи, тераси, СПА 
центрове. 
Екологични и енергоефективни са екопанелите от ръжена 
слама от БАРБАЛИ. Благодарение на правилната им геоме-
трия с тях се строи бързо, а внедрените материали осигу-
ряват топлина през зимата и прохлада през лятото. С все 
по-широко приложение са и акрилатните бои, съобразени с 

Насърчавайки кръговата икономика, бизнес-строителното изложение на България събира 
сектора от 25 до 28 февруари
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изискванията на клиента, акцент на БОРО ТЕРАКОЛ. За оф-
ормяне на специалните ефекти се използват ефектни валя-
ци или специални дунапренови гъби, създаващи различни 
ефектни структури върху гладките покрития. Компанията 
се фокусира и върху „Брилянт Декоративна“ – силиконова 
мазилка със специални ефекти и топлоизолационната 
система “БОРОТЕРМ”. 
Един материал - много приложения
Железен силикат. Познат и като фаялит, той е високо ценен 
заради богатата си приложимост, с която ще ни запознаят 
специалистите от АУРУБИС. Железният силикат е съвмес-
тим с варовик, глина, клинкер, почви, цимент, пясък, чакъл, 
битуми, полимери, епоксиди и др. Заради това е предпочи-
тан елемент при създаване на транспортен бетон, елемен-
ти, керамични изделия, асфалтови смеси, индустриални 
покрития. 

Да внесем естествена светлина!
Внасянето на максимално количество естествена светлина 
в сградата е пряко свързано с опазването на околната сре-
да. Как обаче да направим това? Решение ни дава прозоре-
цът за плосък покрив DXW от Фирма НОРТОП. С подсилена 
структура и нехлъзгащо се покритие, той осигурява естест-
вена светлина в помещението и едновременно с това може 
спокойно да стъпваме по него...

За покрива
Бизнес изложението ще даде възможност да се запознаем 

с качествата на битумните керемиди IKO от АРМОРМАТ. 
Преимуществата на металните керемиди ще демонстрира 
ROOF Company. Продуктът се отличава със здравината си, 
не се нуждае от почистване и не губи качествата си. Ме-
талните керемиди се отличават с лекото си тегло, възмож-
ността да се поставят върху вече конструирани покриви и 
енергоефективността си. 
С акцент върху хидроизолациите в Архитектурно-строи-
телна седмица 2020 се впуска Домус Ен Джи. Сред тях са 
RubberGard™ EPDM – ЕПДМ гумени хидроизолации. Соб-
ствениците на сградите и проектантите могат да изберат 
системата, най-добре подхождаща на проекта. С хидроизо-
лационните си решения се включва и ИЗОМАКС.

И още...
Машините, оборудването и технологиите са с основно 
значение за развитието на сектора. Те ще ни бъдат пред-
ставени от Евромаркет. Ако се питате дали ще откриете 
нужните крепежни елементи, отговорът е положителен. 
Сред фирмите от сегмента е и ИТТ България с персонали-
зирани комплексни решения. С богатото си портфолио от 
материали и услуги се включва HTI България. Плоскости, 
профили, мазилки, аксесоари за монтаж и още много ще ни 
представят специалистите от KNAUF. Технологиите си ще ни 
представи и HENKEL.
Високотехнологични и с индивидуален подход към клиен-
та. По този начин бихме определили решенията и услугите, 
които ще бъдат представени на Архитектурно-строителна 
седмица от 25 до 28 февруари в Интер Експо Център. 
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Над 200 фирми се събират на 20-ото 
юбилейно издание на българското 
строително бизнес изложение

В най-мащабния си формат за последните десет години и на 
площ от 10 000 кв.м изложение Архитектурно-строителна 
седмица ще посрещне в Интер Експо Център строителния 
сектор след по-малко от месец. От 25 до 28 февруари профе-
сионалната бизнес платформа ще отбележи своя 20-годишен 
юбилей, събирайки представители на компании от различни 
сфери на бранша с мениджъри, архитекти и проектанти, 
инвеститори, предприемачи, инженери, дистрибутори, тър-
говци и интериорни дизайнери от страната и чужбина.
Изложението ще се проведе в четири изложбени зали. Към 
момента над 200 са компаниите изложители. „Въпреки че 
времето напредва, продължават да постъпват регистрации 
за участие“, коментират организаторите. Стотици брандове 
от страната и чужбина ще представят фирми от България, 
Турция, Италия, Германия, Румъния и др. Отчита се и най-го-
лямото участие от Турция от близо десетилетие. Компаниите 
от югоизточната ни съседка ще заемат над 400 кв.м площ. 
Тематичното сегментиране по зали ще бъде водещо и през 
2020 г. Изложителите и посетителите ще могат да извлекат 
максимума от присъствието си благодарение прецизно 
обособените тематики: „Груб строеж и външни довършител-
ни дейности“, „Вътрешни довършителни дейности, интери-
орни материали и технологии“, „Вертикално планиране и 
ландшафт“, „Врати, прозорци и фасади“, „Софтуер, сградна 
автоматизация, ОВиК и Smart системи”.
Водещи компании разполагат щандовете си
В сектор Вътрешни довършителни дейности, интериорни 
материали и технологии“ присъстващите ще открият проду-
ктите и на новите участници – Естета интериори, Естетико, 
Полихром, GROHE AG, Бани „Джия“, Паркетен свят, IKOR и др. 
Предложенията си за „Врати, прозорци и фасади “ ще дават 
т Солид 55, VAS PRO, ВЕНТА ГРУП, Hörmann BULGARIA, REHAU 

BULGARIA, ALUKÖNIGSTAHL, REYNAERS ALUMINIUM, мебелни 
къщи „РАЛИЦА“, ВЕЛУКС и много други.
В секторите „Груб строеж и външни довършителни дейнос-
ти“ са Кнауф България, Оргахим, Технопанел, ITT BULGARIA, 
Боро теракол, HTI BULGARIA. 
Осезателно е силното присъствие на Темпекс, Дамвент, 
БЕЛИМО, Атаро Климат, Проксимус инженеринг, Systemair, 
Биомаса енерджи, Фидокс и др. в направление „ОВиК“. С 
най-новите си продукти в изложението се включват HENKEL 
BULGARIA, ARMORMAT, RUUKKI, Euromarket Group, TERAZID, 
DOMUS NG, AURUBIS BULGARIA, IZOMAX, ROOF COMPANY, 
НОРТОП и др. Роботизирани решения за дома и офиса също 
ще привличат вниманието на посетителите.
Широко международно присъствие, иновативни предложе-
ния и разнообразно съдържание. Такова обещава да бъде 
юбилейното 20-о издание на Архитектурно-строителна 
седмица, което ще изпълни залите на Интер Експо Център от 
25 до 28 февруари.

Водещи компании представят най-новите си продукти и услуги от 25 до 28 февруари в 
Интер Експо Център

е да погледна напред.
време

За важните решения.

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

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg
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Резервирайте вашия щанд и получете допълнителни рекламни услуги.

ИЗЛОЖЕНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА УСТОЙЧИВИ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Енергийна ефективност и ВЕИ
Интелигентни градове
Управление на отпадъци
Чистота на въздуха

Организатор: Виа Експо - 032 512  900, 088 6 79 31 72, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com 

Официален партньор:                             Официални медийни партньори:

7-9 април 2020, София
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Фотоволтаични прозорци, магнитна 
брава и дървени фасадни профили –  
на едно изложение 

Екологичност, технологичност, стил, иновативност и 
внимание към детайла. За да се впише в динамичното ни 
ежедневие, тенденциите и клиентските нагласи, всяка ново-
построена трябва да е съобразена с тези характеристики. За 
покриване на високите изисквания над 200 компании от це-
лия строителен бранш ще се съберат от 25 до 28 февруари. 
Поводът e бизнес изложението Архитектурно-строителна 
седмица, на което ще представят най-новите си и инова-
тивни продукти, за част от които ще научим в следващите 
редове.

Някои произвеждат електричество, а други спират 
куршум 
Прозорци, които произвеждат електричество. Това не е 
продукт, който ще видим в далечното бъдеще, а съществува 
и ще ни бъде представено от Джи Ем Инвестмънт. Фотовол-
таиците се вграждат като стандартно стъкло и улавят слън-

чевата светлина, превръщайки я в електричество; състоят 
се от няколко пласта, осигуряващи топло, звукоизолация и 
внасят естествена светлина. Продуктът се самоизплаща и 
може да се монтира на всяка сграда. Прозорци за пасивни 
сгради ни представя Асконсулт Адверсо. Те са от многослой-
но дърво и  с високи шумо- и топлоизолационни качества. 
Напълно скритите обкови ги превръщат в подходящ избор 
за нискоенергийни и пасивни сгради, реставрация по паси-
вен способ и др.
Нека внесем естествена светлина под покрива. Тази възмож-
ност дава прозорецът за плосък покрив DXW от НОРТОП, 
върху който спокойно можем да стъпваме, благодарение 
на подсилената структура и нехлъзгащото се покритие. 
Технологични и с много функции са алуминиевите профил-
ни системи Schüco AWS на АЛУКЬОНИГЩАЛ. Съчетаващи 
функционалност, технологичност и внимание към детайла, 
някои имат скрит обков и защита при влизане с взлом. Тук 
е моментът да споменем за BULGUARD - стъкла за защита от 

Архитектурно-строителна седмица събира над 200 компании от целия строителен 
сектор Интер Експо Център от 25 до 28 февруари
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огнестрелно оръжие. Създадени по специална технология 
и представени от БУЛКОРП, те са предпочитани за остъкля-
ване на банки, офиси, музеи и др. Елeгaнтнocт и ĸoмфopт ни 
дава  изолираната система за врати и прозорци ЅlіmLіnе 38 
на Reynaers. Зa oтвapянe навън и навътре тънкият cтoмaнeн 
дизaйн e отлично peшeниe зa cъвpeмeннa apxитeĸтypa и 
oбнoвявaнe нa пpoзopци cъc cтoмaнeн пpoфил пpи зaпaз-
вaнe нa opигинaлния дизaйн. 
След поставянето на прозореца той трябва да бъде изоли-
ран. Технология за уплътняването на закрито и открито, за 
ремонт и строителство ни предлага Henkel с иновативните 
ленти TEROSON. С термопластично лепило от двете страни, 
те са подходящи за всеки сезон и позволяват както лесно 
поставяне върху рамки на прозорци, така и директно за-
лепване без грунд върху гладки повърхности и минерални 
основи.   

Вратата говори за характера на помещението 
Комфорт, индивидуалност и удобство. Тези усещания носят 
вратите PIRNAR от Солид 55. С елегантно скрити дръжки и 
четец за пръстови отпечатъци, нощно осветление и кра-
сиви ръчно изработени гладки повърхности, всяка врата е 
своеобразен шедьовър. Модерният дизайн е отличителна 
черта и на входните врати CREO. Премиум продуктите от 
Wisniowski осигуряват контрол от всяка точка на света чрез 
технологията smartCONNECTED.
Панорамно плъзгащите се врати са сред най-актуалните 
съвременни интериорни решения. Посетителите на Архи-
тектурно-строителна седмица ще се насладят на Ні-Fіnіtу от 
Reynaers. Вратата, висока до три метра и половина и тeглo 
нa пaнeлa до 300 ĸг, е пpoeĸтиpaнa тaĸa, чe дa ce виждa 
пpeз нeя, но не и caмaтa тя. Bъншнaтa paмĸa мoжe дa бъдe 
вгpaдeнa в cтpyĸтypaтa нa cгpaдaтa, реализирайки мечтата 
за максимално остъкляване на помещението. 
За стилното оформяне на интериора Дорион България 
представя TWINLINE STRUCTURAL - двойна преградна стена 
със структурно остъкляване. Тя има изчистена визия, висо-
ка степен на шумоизолация, структурно залепени стъкла 
към алуминиева конструкция и е подходяща за всеки офис.

Магнитната брава AGB-VITRA за интериорни стъклени 
врати е стилно решение за офиса и дома. Тя може да се 
положи в алуминиева или дървена каса. „Продуктът има 
иновативен дизайн и революционен заключващ механи-
зъм“, коментират от фирма ПАСАДОР. За гарантиране на 
сигурността Техно Рол представя ролетни щори и решетки, 
сред които е SKT-Opoterm–ролетна щора за вграждане и 
BKR–за търговски обекти. Благодарение на качествата си 
те едновременно повишават топлоизолацията и шумоизо-
лацията, осигуряват сигурност и могат да бъдат включени 
към автоматизираните системи на smart-home.

Фасадата е лицето на сградата пред света
Фасадата е този елемент, който ни създава първото впе-
чатление за всяка сграда. На Архитектурно-строителна 
седмица 2020 ще открием иновативните керамични слън-
цезащити за фасади Темпио от Cerámica Mayor S.A. Дизай-
нът им позволява различни приложения – за предпазване 
от слънчева светлина при стълбищни клетки и отвори, като 
пергола, балюстрада или преграда. Качествата на керамич-
ните слънцезащити позволяват да се рециклират и осигу-
ряват дълъг живот, устойчивост на цвета и самопочистващ 
ефект. Със стилни решения от алуминий фиброцимент, 
керамика и др. се включва Аксал. Изцяло нови цветове и 
декори с визия от естествен камък, серия Milan, ни предста-
вя Agrob Buchtal.
Декоративни фасадни профили от композитно дърво ни 
представя АРТЕФИНО. Продуктът е екологичен и може да 
се използва за стени, тавани и влажни помещения. Ком-
позитното дърво е от 75% рециклируеми суровини, а при 
необходимост от почистване е достатъчно да се използва 
само вода. За оформянето на екстериора можем да спрем 
вниманието си и на дистанционно управляемата пергола от 
алуминиеви ламели на Стоилов и Ко или стъклените систе-
ми и външни алуминиеви щори от Про Тент Систем.
Архитектурно-строителна седмица, на площ от 10 000 кв.м, 
ще ни даде възможност да се запознаем с още много ино-
вативни продукти. 
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Дигитализация и законодателство 
в строителството – акценти в 
съпътстващата програма на 
Архитектурно-строителна седмица

Продукти и системи за строителството, представяне на съ-
временни архитектурни системи, дигитализацията в бранша 
и законодателната рамка. Всички тези теми ще бъдат само 
част от акцентите на съпътстващата програма на изложе-
ние Архитектурно-строителна седмица. Юбилейното 20-о 
издание на бизнес форума ще събере над 200 български и 
чуждестранни компании от 25 до 28 февруари в Интер Експо 
Център.
Четирите изложбени дни ще предложат динамична съпът-
стваща програма, в която активно ще се включат водещите 

браншови организации и компаниите директни изложители. 
От 25 до 27 февруари Камарата на архитектите в България 
организира три кръгли маси, които ще се проведат с учас-
тието на Камарата на строителите в България и Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране. Основният 
им фокус е дигитализацията в строителния сектор, Законът 
за устройството на територията (ЗУТ) и законодателството, 
засягащо бранша. През последния ден от изложението КАБ 
ще проведе и Управителния си съвет и паралелно ще орга-
низира представяне на съвременни архитектурни проекти. 

Над 200 директни изложители и стотици брандове ще открият посетителите от 25 до 
28 февруари в Интер Експо Център
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Специализирано събитие на 27 февруари организира Асо-
циацията на интериорните дизайнери в България.

Жилищни имоти и тенденции
През първия изложбен ден семинар-дискусия, организиран 
от Национална асоциация на строителните предприема-
чи, ще спре вниманието върху тенденциите на пазара на 
жилищните имоти, инфраструктурата, облика на жилищни-
те квартали, проблемите при развитието на строителното 
предприемачество и др. 
Българска асоциация за изолации в строителството ще про-
веде на 25 февруари семинара си, посветен на основните 
принципи в звукоизолацията. 
Предимствата на продуктите и системите от последно 
поколение 
Активно в съпътстващата програма на Архитектурно-
строителна седмица се включват компаниите участници, 
сред които фирми от България, Турция, Италия, Германия, 
Румъния и др. Широко ще бъде застъпен ОВИК секторът. 
Системи за индустриална и битова климатизация представя 
ТЕМПЕКС. За „Хибридни решения за ОВК системи“ специа-
листите ще дискутират на семинар, организиран от ДАМ-
ВЕНТ. AIR TRADE ще събере присъстващите, за да представи 
нов модел противопожарна клапа и вентилационни отвори 
на TROX. Съвременни решения за ОВК инсталации за офис 
и обществени сгради ще даде CLIMACOM. Екологичността 
ще бъде акцент на професионалистите от ЕНЕРГОМОНИ-
ТОР БЪЛГАРИЯ в презентацията „SaveEnergy SaveMoney 
SaveThePlanet с Energomonitor“.
Много съпътстващи събития ни очакват в сектор „Изола-
ции“. Изискванията и предизвикателствата към фасадата 
през зимата ще ни представи компания ХЕНКЕЛ. В презен-
тацията си специалистите от КНАУФ ще ни запознаят с фир-
мената система за фасадна топлоизолация с каменна вата. 
ROTHOBLAAS ще се фокусира върху анализа и решенията за 

регулиране на парата, херметичността и сградната хидро-
изолация. А специалистите от АУРУБИС ще ни запознаят с 
приложенията на железния силикат. Природосъобразните 
и естетични решения за градска и паркова среда ще бъде 
акцент на HTI България.

Сградната и домашната автоматизация и системите iNELS 
ще завладеят съзнанието на присъстващите в зала „Се-
минарна“ на изложбена палата № 4. В своя презентация 
специалистите от ВАС ПРО ще отговорят на въпроса 
„Защо метал?“. Представяне на вратите Pirnar за България 
ще направи СОЛИД 55, а технологичните възможности 
за деклариране на ТОЛ таксите ще представи FROTCOM 
BUKLGARIA. Възможностите които създава за инвестиции у 
нас, ще разкрие НК Индустриални зони.
Широко международно присъствие и иновативни пред-
ложения, в съчетание с богата съпътстваща програма ще 
ни предложи 20-ото юбилейно издание на Архитектурно-
строителна седмица от 25 до 28 февруари в Интер Експо 
Център. 
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От 120 години камионите движат света
Почти всичко в нашите домове или офиси, в един момент 
от производството или разпространението си, е било на 
камион. От началото на ХХ в. до днес това е основен начин 
за придвижване на стоки. Гъвкавостта на този вид транспорт 
осигурява развитие и просперитет, които рядко свързваме с 
товарните превозни средства. 
Истината е, че камионите дават възможност на производи-
телите, предприятията и хората да живеят и работят почти 
навсякъде. Пътният товарен транспорт създава 6,5 милиона 
работни места в ЕС и почти 9 милиона в Съединените щати. 
И това не включва ангажираните в свързани индустрии, като 
самото производство на автомобили, ремонти, търговия на 
дребно, лизинг и застраховки, нито милионите други работ-
ни места, които зависят от камионите за доставка и дист-
рибуция на стоки. Гъвкавостта на логистиката позволява и 
по-справедливо разпределение на богатството и работните 
места между градските и селските райони. 
Обемите на автомобилните товарни превози също не са 
малки. 80% от вътрешните товари се превозват на колела. 
Според статистиките, всяка година над 6 000 милиарда тон-
километра стоки се транспортират по шосе само в ЕС, САЩ, 
ОНД, Китай и Япония. Камионите стигат там, където никой 
няма сметка да прокарва ЖП линия и терена не позволява 
да каца самолет. И точно защото пътуват много и навсякъде, 

товарните превозни средства се развиват изключително 
бързо и непрекъснато обновяват технологиите и иноваци-
ите, внедрени в новите модели. Българските транспортни 
фирми могат да разкажат много по въпроса, тъй като са 
едни от най-добрите за международни превози в Европа.  

Производителите също се съревновават за всеки клиент и 
конкуренцията между инженерните екипи е жестока. Има 
едно място в България, където всички сверяват часовниците 
си – международното TRUCK EXPO, организирано от Асоциа-
цията на автомобилните производители и техните оторизи-
рани представител в България. Тази година изложението ще 
събере в Пловдив най-новото от автомобилите с инвести-
ционно предназначение за 2020-та – от тежкотоварните до 
лекотоварните от категория N1, автобуси и специализирани 
превозни средства, ремаркета и полуремаркета, оборудва-
не и екипировка. Всички ще бъдат от 11-ти до 13-ти юни на 
територията на Международния панаир - световни пре-
миери, най-новите разработки и транспортни концепции, 
изложби на откритите площи, тест драйв зона, електрическо 
зареждане на място, VR преживявания, TRUCK TUNING SHOW. 
Регистрацията за професионалисти и за широка публика 
вече е отворена на www.truckexpo.eu. Вземете своя безпла-
тен пропуск за влизане.  

www.iscar.com
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Водещите технологии за 
индустриална автоматизация ще 
бъдат в WIN EURASIA
Турция ще пренесе своите технологии със системи за автоматизация

След като се съсредоточи върху вътрешното производство на 
продукти с висока добавена стойност във високотехнологич-
ните индустрии, турската индустрия сега поставя акцента си 
на специализирани панаири. WIN EURASIA ще бъде фаворитът 
на компаниите, които искат да представят своите нови про-
дукти на международни купувачи на конкурентни цени. МСП 
сега се подготвят за WIN EURASIA, който ще се проведе на 12-
15 март, а също така ще представяне на своите портфейли от 
иновации през 2020 г. в панаирния център TÜYAP в Истанбул. 
WIN EURASIA има за цел да посрещне 80 000 посетители от цял 
свят и ще покаже силата на Турция в индустриалната цифрова 
трансформация.
Подчертавайки, че Турция се стреми към технологично 
ориентирана стратегия за индустриализация, генералният ме-
ниджър на Хановерски панаири в Турция Александър Кюнел 
заяви, че инвестирането в научноизследователска и развойна 
дейност и иновации насърчава технологичното развитие на 
турските МСП и те следват дигиталната трансформация на 
турските компании. Г-н Кюнел отбеляза, че WIN EURASIA е вит-
рина, в която Турция показва своята индустриална сила. Той 
добави: „Турция тази година се съсредоточи върху дигиталната 

трансформация, като стартира Технически индустриална ини-
циатива за преследване на технологични иновации и пови-
шаване на световната си конкурентоспособност. Дигиталните 
технологии също така ще намалят значително производстве-
ните разходи на МСП, предвещавайки нова ера в световната 
търговия. Промишлената автоматизация, която има за цел да 
повиши технологичната ефективност, ще увеличи допълнител-
но производителността благодарение на инвестициите, които 
трябва да правят инвеститорите. На 12-15 март, WIN EURASIA 
ще бъде домакин на интелигентните производствени практи-
ки и водещи технологии, необходими на индустриалцията в 
Турция. "

„WIN EURASIA: най-значимото събитие на годината.“
Панаирът WIN EURASIA е организиран, за да помогне на 
местните компании да приемат дигитална трансформация и да 
ги отворят към глобалните пазари с висока технологична въз-
можност. Въз основа на тази визия концепцията през 2020 г. на 
този панаир ще бъде индустриална дигитализация. Панаирът 
WIN EURASIA ще покаже последните постижения в техноло-
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гиите като автоматизация, цифровизация, IoT, необходими 
за процеса на дигитална трансформация в индустриалната 
индустрия за автоматизация.
Президентът на Асоциацията на индустриалците за индустри-
ална автоматизация (ENOSAD) Хасан Басри Каякиран призна 
огромния принос, който WIN EURASIA направи за дигитализа-
цията на турската индустрия, отбелязвайки, че най-важният 
компонент на цифровото промишлено производство са 
индустриалните системи за автоматизация. Той заяви:
„Като говорител на индустрия, която произвежда и използва 
напреднали технологии и пионерска дигитална трансформа-
ция в турския индустриален сектор, ние вярваме, че всички 
производствени индустрии трябва да продължат техноло-
гичните си инвестиции и да повишат своята международна 
конкурентоспособност. WIN EURASIA е успешен от много 
години при въвеждането на бъдещи технологии от местните 
производители. Ето защо ние считаме този панаир за най-ма-
щабното събитие през годината и го подкрепяме. "
Подчертавайки платформата на WIN EURASIA за споделяне 
и сътрудничество с уникални практики за индустриална 
дигитализация, Каякиран добави: „Промишлената автомати-
зация е от голямо значение, тъй като допринася за целта на 
Турция да постигне капацитет за производство и развитие на 
собствените си технологии. Асоциацията на индустриалците 
за индустриална автоматизация ще участва във WIN EURASIA 
с нашите членове, както правим всяка година. Ще използваме 
пълноценно възможностите, предоставяни от панаира, за 
разработване на нови продукти и предлагане на решения. “

„Турската индустрия обхваща 5G технология.“
Кюнел заяви, че разработването на системи за автоматиза-
ция предлага значителни възможности за страните, чиито 

отрасли преживяват цифровизация. Той добави, че индус-
триалците в Турция ще постигнат до 15-процентен ръст на 
производителността благодарение на дигиталната трансфор-
мация, обяснявайки:
„За Турция цифровата трансформация означава конкурентос-
пособност, устойчивост и производство с висока добавена 
стойност. За да се гарантира, че производствената индустрия 
е конкурентоспособна в процеса на дигитална трансфор-
мация, е важно да се използват съвременните технологии 
ефикасно, ефективно и активно. В WIN EURASIA ще изложим 
всички технологични иновации във фестивалната зона 
Industry 4.0. Разработихме сътрудничество с водещите инсти-
туции и организации в Турция. Тази година ще демонстри-
раме първото приложение в реално време 5G на турския 
индустриален сектор в Истанбул. Ще се съсредоточим върху 
индустриалната дигитализация и индустриалната интеграция 
на IoT и 5G по проекта, който ще бъде домакин на участници 
от IAMD EURASIA. "

WIN EURASIA е домакин на всички сегменти от производ-
ствената индустрия
WIN EURASIA, където национални и международни компа-
нии могат да изложат своите роботи, технология за автома-
тизация, ИТ решения, софтуер и мрежови платформи, ще 
обединят сегментите на производствената индустрия. Екоси-
стемата, необходима за бъдещите фабрики, от обработката 
на листовите метали до технологиите за металообработка, 
услугите за автоматизация на електрическото и електрон-
ното оборудване и хидравличните и пневматичните услуги 
до интралогистиката, ще се съберат на 12-15 март 2020 г. на 
панаира и изложението TÜYAP Център в Истанбул.
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WIN EURASIA ще се проведе в TÜYAP 
на 12-15 март 2020 г.
Основите на цифровите фабрики ще бъдат положени в Истанбул

WIN EURASIA обединява шест международни индустриални 
изложби под един покрив и ще се проведе в панаирния и 
изложбен център TÜYAP в Истанбул на 12-15 март 2020 г. 
Обръщайки внимание на значението на приоритизирането 
на машинната индустрия в индустриализацията, насочена 
към технологията в Турция. Генералният мениджър за Турция 
на Хановерски панаири Александър Кюнел каза следното: 
„Ще покажем в Истанбул високотехнологичните продукти 
на турската машинна индустрия. Ще демонстрираме висо-
котехнологичните индустриални и търговски приложения в 
обработката на ламарина, рязането и формоването на метали 
на WIN EURASIA. "
 Водещата изложба на производствената индустрия на WIN 
EURASIA се готви да приеме хиляди изложители и посетители 
от цял свят. На изложението, където най-новите технологии ще 
бъдат показани с концепцията „Индустриална дигитализация“, 
ще се съберат представители от всички екосистеми, необхо-
дими за бъдещите фабрики - от обработка на ламарина до 
металообработващи технологии, от услуги за автоматизация 
до електрическо и електронно оборудване и от хидравлични 
и пневматични услуги за вътрешна логистика.
Генералният мениджър на Хановерските панаири в Турция 
Александър Кюнел заяви, че  „Програмата за индустриализа-
ция, ориентирана към технологията“, ръководена от Минис-
терството на индустрията и технологиите, ще допринесе 
значително за индустриалната трансформация в Турция, а 
високотехнологичните индустриални продукти ще бъдат изло-
жени на WIN EURASIA 2020. Той добави следното : „Непрекъс-
нато подобрявайки качеството и технологията на продуктите, 
турската индустрия увеличи износа за САЩ и страните от ЕС 
и ускори усилията си за разпространение на този успех по 
целия свят. Като поддръжник на индустрията на Турция, ние 
се опитваме да изпълним нашата част от отговорността за 

развитието на този успех. С WIN EURASIA 2020 ще обединим 
широка аудитория от страните от ОНД до Африка със страни-
те, насочени от производителите за износ и ще гарантираме, 
че те ще отговарят на целевите си пазари чрез B2B сесии. Чрез 
изложбата и държавно спонсорираните програми на Комитета 
за възлагане на обществени поръчки ще организираме раз-
лични конференции, форуми, презентации на фирми и проду-
кти, панели, корпоративни събития, международни събития 
и специални тематични събития. С подкрепата на водещите 
организации в сектора ще организираме събитие, което ще 
добави още повече стойност към икономиката на Турция. "
WIN EURASIA: Допълване към стъпките, предприети от турска-
та индустрия за ускорено развитие.
С WIN EURASIA, съсредоточена специално върху Industry 4.0, 
местните и чуждестранните компании ще имат възможност да 
представят своите най-съвременни технологични продукти и 
услуги в Истанбул. На това изложение международни компа-
нии, включително индустриални гиганти, ще се състезават да 
представят своите роботи, технологии за автоматизация, ИТ 
софтуерни решения и мрежови платформи и ще бъдат дома-
кини на „Специална секция за генератори“.
Генералният мениджър на Хановерските панаири в Турция 
Александър Кюнел заяви, че Турция е ускорила технологично 
ориентираното си промишлено производство и е станала 
по-силна с местните продукти с висока добавена стойност. Той 
добави:
„Турция предприема стъпки, които ще намалят зависимостта 
от чужбина, трайно ще намалят дефицита по текущата сметка 
и ще засилят делът си в световната конкуренция. Ръководей-
ки дигиталната трансформация в турската индустрия, WIN 
EURASIA ще събере всички нови технологии, изисквани от 
производителите, за да допълнят предприетите стъпки.
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Специални области за дигитална трансформация: 5G 
Demo Area е на WIN EURASIA!
Фестивалната зона на индустрията 4.0, специалната зона 5G, 
интелигентната производствена линия Smart 4.0, приложният 
парк WIN 4.0, дигиталната фабрика - IoT и форумната зона, 
организирани като част от изложението, ще предоставят 
информация на изложителите и посетителите за най-новите 
технологични канали за производство. С цел да предостави 
360-градусова перспектива на производствената индустрия, 
изложението ще предостави на своите участници възмож-
ността да се докоснат до технологични разработки като 
автоматизация, цифровизация, IoT и допълнена реалност.
Много технологични иновации ще получат своя дебют на фо-
румите посветени на индустрия 4.0. Информационната зона 
на индустрия 4.0, която ще бъде организирана с темата 5G 
интеграция чрез дигитална трансформация, ще бъде домакин 
на 45 компании под спонсорството на Pilz Türkiye. Освен това 
Форумът Industry 4.0, разположен в зала 1, ще събере повече 

от 100 поканени лектори. Програмата за конференция „Ди-
гитална трансформация във фабрики“, спонсорирана от Trio 
Mobil, ще се справи с процеса на дигитална трансформация в 
турската индустрия. На демонстрационната зона 5G, орга-
низирана изключително за изложителите и посетителите на 
WIN Eurasia 2020 в зала 1, 5G технологията в реално време ще 
бъде представена в Турция за първи път.

Заваряване на EURASIA укрепва с ROBODER!
В WIN EURASIA членовете на асоциацията ROBODER ще се 
обединят с националното разбиране за производствените 
технологии и целта за увеличаване на световния пазарен дял 
на местните технологии. Посетителите на изложението ще 
имат възможността да се запознаят с най-новите разработки 
в областта на роботизираните решения и високотехнологич-
ните производствени приложения на щандовете на ROBODER 
в района на Заваряване EURASIA.
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Над 50 компании, опериращи в сферата на 
човешките ресурси, представиха услугите си пред 
800 HR специалисти по време на единственото по 
рода си изложение – HR Industry
На 07. 02. 20202 г. в Интерпред - СТЦ София се проведе 
деветото издание на единственото по рода си изложение в 
България на компании, предоставящи услуги в сферата на 
човешките ресурси - HR Industry. HR секторът е изключи-
телно динамичен, различни нови технологични решения 
започват да осигуряват ключови предимства за работода-
телите в управлението на персонала. Това е и причината за 
пръв път, през 2020 година, изложението да има и HR Tech и 
StartUp зони.
Над 50 компании и организации, опериращи в сферата на 
подбора на персонал, одит на персонала, обучения, тре-
нинги и тиймбилдинги, HR outsourcing, животозастраховане 
и здравно осигуряване, временна заетост, консултации и 
други представиха своите нови услуги и имаха възможност-
та да се срещнат със стотици настоящи и бъдещи клиенти 
и бизнес партньори. Изложението бе посетено от 800 HR 
мениджъри, управители на фирми и хора от бранша. Нара-
стващият брой посетители определено доказва полезността 
на събитието. По време на изложението, всички те имаха 
възможността да се запознаят с едни от най-актуалните теми 
и иновации на HR пазара.
По време на събитието се проведе и богата семинарна про-
грама, включваща 28 презентации, в които бяха засегнати 
най-актуалните теми в сферата на човешките ресурси. Всяка 
година семинарната програма се радва на все по-голям 
интерес и това се доказва от постоянно нарастващия брой 
на провеждащите се семинари. Презентацията на JobTiger 
бе посветена на изграждането и поддържането на Employer 
Branding – тема, която става все по-популярна и привлича 
все повече интерес в последните месеци.
HR Industry 2020 се организира от компанията за комплекс-
ни HR услуги JobTiger в партньорство със Столична община 
и Българска асоциация за управление на хора. Генерален 

спонсор на събитието е MetLife. Организационен партньор е 
Интерпред – СТЦ София.
Медийни партньори: JobTiger.tv, HRIndustry.bg, Аз мога тук и 
сега, сп. Логистика, Business Club, Кариера за теб, B2B Media, 
Да си намериш работа е като да си намериш гадже и Legion 
Run.
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Камарата на професионалните оценители: 
Необходими са единни принципи за оценки 
на обезпечения за банките

За да се гарантира прозрачността в оценителския сектор и да 
се повишава ефективността на услугите, е необходимо да се 
създадат общи принципи при изготвяне на оценки на обезпече-
ния за банките. Около това мнение се обединиха участниците в 
Международната оценителска конференция, организирана от 
Камарата на професионалните оценители. 
„Обновените Международни стандарти за оценяване (МСО), 
които влязоха в сила тази година, дават основа за дискусия. 
Членовете в Камарата, които представляват 75% от пазара на 
оценителски услуги у нас, са отворени за диалог, с който да се из-
гладят различията при методите за оценяване на обезпечения за 
финансиращите институции. За втори път нашата структура стои 
зад официалния превод на МСО на български, като сега издаваме 
книжката със стандартите на български и английски език едно-
временно“, каза Ценка Божилова, председател на Камарата на 
професионалните оценители и управляващ партньор в Адванс 
Експертни оценки. 
Международните стандарти за оценяване са разработени от 
Комитета по международни стандарти за оценяване и са в сила 
от 31 януари 2020. Те се прилагат в близо 103 държави по целия 
свят. Целта им е да повишат доверието на потребителите чрез 
създаване на прозрачни и последователни оценителски практи-
ки. 
Ролята на нематериалните активи при изготвянето на пазарна 
оценка на компаниите става все по-ключова и определяща, по-
сочват експерти от Съвета по Международни стандарти за оценя-
ване (СМСО). С развитието на технологиите и глобализацията на 
бизнесите през последното десетилетие, нематериалните активи 
стават все по-ценни в сравнение с материалното имущество. 

„През последните години виждаме как ролята на нематериални-
те активи като част от стойността на компаниите нараства. Затова 
е от особено значение при оценката на пазарна стойност да се 
прилагат единни подходи, приети на световно ниво. Обхватът на 
новите международни стандарти е съобразен именно с тези гло-
бални тенденции, фокусирайки се върху нематериалните активи 
и нефинансовите пасиви“, коментира Ник Талбот, председател на 
Съвета по Международни стандарти за оценяване.
Обновените стандарти дават насоки относно пренасянето на 
значението на нефинансовите  пасиви в пазарната оценка. При-
мер за това са оценката на търговска репутация и задълженията, 
свързани с изпълнението на дейност или услуга. 
Нововъведенията засягат и оценката на терени с търговски 

• От 31 януари 2020 г. са в сила обновените Международни стандарти за оценяване
• Нематериалните активи с все по-голяма тежест при бизнес оценките 
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потенциал. При определянето на тяхната стойност, оценителите 
трябва да използват поне два подходящи метода за оценка на 
имоти в процес на развитие, тъй като са налице „недостатъч-
ни фактически или наблюдаеми входящи данни“, за да може 
един метод да произведе надеждно заключение.  Оценката на 
тези имоти е съобразена с потенциала за бъдещо развитие. Тя 
отразява текущата стойност на терена, идейния проект, както и 
разходите и рисковете, свързани с неговото завършване.
„В тези случаи терените не могат да се разглеждат като парче 
земя и цената им да бъде определяна единствено със сравни-
телен подход спрямо сделки със съседни имоти. При оценки, 
необходими за обезпечаване на задължения, стойността на тези 
имоти трябва да бъде съобразена с възможностите за тяхното 
застрояване, бъдещата им доходност и др“, уточнява Диана 
Николаева, член на Комитета за бизнес оценяване към СМСО и 
партньор в EY.
По думите й оценителят трябва да може да обоснове избора на 
използваните подходи и да изведе стойност на имота в процес на 
развитие в „настоящо състояние“ (съществуващ етап на разви-
тие) и „предложено състояние“ (завършено развитие), и да се 
документира извършения процес и логиката за докладваната 
стойност.
Динамиката на оценителския сектор повишава отговорността, 
която пада върху експертите в сектора, категорични са от бран-
ша. „Растящият интерес на регулаторните органи е добър знак за 

развитието на оценителския бизнес. Нашата задача е чрез про-
фесионалните организации на международно ниво да обменяме 
добри практики и да осигуряваме обективност“, заключи Ценка 
Божилова. 
Камарата на професионалните оценители е създадена през 2009 
г. да подпомага упражняването на професията независим оцени-
тел в интерес на обществото. В нея членуват водещи компании 
и физически лица в оценителския бизнес в България, които 
представляват 75% от пазара на оценителски услуги у нас и на-
брояват над 300 оценители общо. Камарата е първата в България 
Лицензирана структура за издаване на REV статус (Recognized 
European Valuer), признат европейски оценител. Камарата е 
професионално призната на международно и национални ниво, 
като членува в най-големите браншови организации - Съветът по 
Международни стандарти за оценяване (IVSC) и  Европейската 
организация на оценителските асоциации (TEGoVA). 
Съветът по Международни стандарти за оценяване (IVSC) е 
независима организация за повишаване на качеството на оцени-
телската професия. Основната й цел е да създаде увереност и об-
ществено доверие в оценителския процес посредством въвеж-
дането на стандарти и тяхното всеобщо приемане и прилагане 
при оценката на активи в целия свят. Комитетът по стандартите е 
органът, който отговаря за разработването на Международните 
стандарти за оценяване (МСО).  
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Без пренастройване, без престой – 
концепции за интелигентните предприятия
Производството е пред прага на цялостна дигитализация, 
която по един или друг начин ще повлияе на почти всички-
те му етапи: дизайн на продукта, планиране на процесите, 
обработка, монтаж и други. Движещата сила на промените 
е серия от технологични пробиви, свързани с четвъртата 
индустриална революция, известна като Индустрия 4.0.
С използването на мрежовата комуникация новите цифрови 
технологии комбинират физически производствени системи 
с виртуални светове на знания и 3D моделиране. Целта е 
значително увеличена продукция, но тъй като производ-
ствените системи значително подобряват своите интелекту-
ални характеристики и възможности за вземане на решения, 
те непременно стават по-сложни и по-скъпи. Минимизира-
нето на времето на престой на такива системи е „задължи-
телно“ за разработването на всеки компонент на системата 
като машинни инструменти, закрепващи приспособления 
или режещ инструмент. Режещите инструменти могат не 
само да режат метал, но и да намаляват времето на престой, 
в зависимост от тяхната дизайнерска концепция.
Съставните режещи инструменти със сменяеми режещи 
глави от циментирани карбиди са много често срещани 
в металообработването днес. Ако преди две десетилетия 
имаше много малко системи, изградени на принципа на 
сменяема глава, сега практически всеки водещ производи-
тел на режещи инструменти има този тип система в своята 
продуктова гама.
Напредъкът в машините за шлайфане и презаточване са оп-
ростили производството на твърди карбидни инструменти и 
тяхното повторно заточване. Това от своя страна доведе до 
увеличен брой средни и малки производители на инстру-
менти и до увеличаване на презаточващите услуги. Можеше 
да се очаква, че подходът към твърдия карбид ще се превър-

не в сериозно предизвикателство за неговата алтернатива - 
сменяемите глави и бързо ще възвърне загубената позиция. 
Това обаче не се случи и всъщност ситуацията е обърната: 
напредъкът в машиностроенето и настоящата тенденция 
към интелигентно производство обещават добро бъдеще на 
съставните режещи инструменти със сменяеми глави.
Пример за този очевиден контраст може да бъде предоста-
вен, като разгледаме продуктите на ISCAR - лидер в областта 
на производството на режещи инструменти. ISCAR въведе 
принципа „без настройка“ в инструменти със сменяеми гла-
ви, при което замяната на износена глава няма да изисква 
никаква допълнителна операция за  пренастройка и следо-
вателно главата може да бъде сменена, без да се премахва 
инструмента от машината. Източникът на тази концепция 
„без настройка“ е високата прецизност и повтаряемост на 
сменяемите глави, които се осигуряват от строгите допус-
тими толеранси на размерите. Принципът „без настройка“ 
беше успешно реализиран в линията на въртящи  инстру-
менти MULTI-MASTER (Фиг. 1) и SUMOCHAM (Фиг. 2) на ISCAR. 
В невъртящи се инструменти, новите MULTI-F-GRIP (Фиг. 3) и 
LOGIQ-5-GRIP линии от инструменти за отрязване и изработ-
ка на канали представляват резултат от различен подход, 
при който съставния инструмент включва блоков държач и 
сменяема шина с няколко гнезда, в които се поставя реже-
щата пластина. Поради високата точност на изработка на 
компонентите, след завъртане на шината не се изисква до-
пълнителна настройка. И двете концепции „без настройка“ 
осигуряват значително намаляване на времето на престой 
на машината.
Наред с предимствата на намаляване на времето на престой, 
тези инструменти се отличават с изключителна гъвкавост. В 
MULTI-MASTER линията, например, където главата е подхо-

Фиг. 1 Фиг. 2
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дяща за монтаж в различни тела на инструментите, а тялото 
може да носи различни глави, дава възможност за хиляди 
комбинации от инструменти за широк спектър от прило-
жения, включително фрезоване на 90°, челни повърхнини, 
сложни профилни повърхности и обработка на отвори или 
фаски. MULTI-F-GRIP, линията от блокови държачи и шини с 
4 гнезда, използва както пластини TANG, така и DO-GRIP. Не 
толкова отдавна универсалността се считаше за основно 
предимство на инструментите със сменяеми глави; въпреки 
това, скорошният напредък в производството на машини и 
особено тенденцията към интелигентно производство, бази-
рана на концепции на Индустрия 4.0, върна възможностите 
на „без настройка“ на преден план.
Усъвършенстваният процес на презаточване позволява 
възстановяване на геометрията на износения режещ твърд 
карбиден инструмент с висока точност. Инструментът обаче 
променя размерите си и пускането му в експлоатация 
изисква предварителна настройка и подходящи корекции в 
програмата на машината с ЦПУ. Това причинява намаляване 
на ефективното време на рязане, намалява производител-
ността, което от своя страна увеличава производствените 
разходи.
Въпреки това, бързосменящата се режеща глава „без 
настройка“ премахва необходимостта от допълнителни 
измервания или корекции на програмата и не изисква 
допълнителни модули за настройка. Ето защо свойството 
„без настройка“ на режещия инструмент играе съществена 
роля в интелигентната металообработваща фабрика. От 
тази гледна точка съставните инструменти „без настройка“ 
със сменяеми твърдосплавни глави, като MULTI-MASTER и 
SUMOCHAM, могат да се считат за добро попълнение в една 
интелигентна фабрика. Разбирането на предимствата на 
тази способност дава яснота защо ISCAR счита строгите и 
тесни толеранси на геометриите като основно изискване за 
дизайн, когато компанията започна разработването на тези 
две линии, преди около двадесет години.

Допълнително предимство на използването на инструменти 
със сменяеми глави е тяхната възможност да се конфигу-
рира инструмента според изискванията за обработка на 
конкретния детайл. Многофункционалните машини, които 
позволяват различни видове рязане в един едноетапен 
процес, станаха много популярни в индустрията. Тези 
машини имат възможности за задвижване на инструменти 
за комбиниране на обработка чрез въртящи се и невър-
тящи се инструменти, което може значително да подобри 
производителността. В допълнение, производителите на 
машини предлагат редица опции за допълване на стан-
дартен струг с ЦПУ с функции на въртящ инструмент и 
така трансформират струга в многофункционална машина. 
Линията MULTI-MASTER разполага с голямо разнообразие 
от тела на инструментите с различни видове присъединя-
ване, редуктори и удължители, които осигуряват оптимал-
на конфигурация(фиг. 4). Това значително допринася за 
намаляване на натоварването при огъване на задвижвания 
механизъм на инструмента за подобряване на производи-
телността и живота на инструмента.
Внедряването на концепции на Индустрия 4.0 в металообра-
ботващата индустрия е пример с интегрирането на принци-
па „без настройка“ в съставните инструменти със сменяеми 
глави. И не става въпрос само за спестяване на циментиран 
карбид; новите разработки са генерирали важни възмож-
ности за максимално увеличаване на производителността и 
намаляване на производствените разходи.
В същото време именно тези възможности могат да породят 
по-строги изисквания за подходящи конструктивни параме-
три, по-специално по отношение на затягащите се толеран-
си на аксиална повторяемост.

За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 
www.iscar.bg

Фиг. 3

Фиг. 4
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Повече от просто  
една чиста форма 
В повечето системи за охлаждане или отопляне циркулира 
вода. Водата, благодарение на своите отлични топлообменя-
щи свойства, е и сред най-използваните средства при рабо-
та с шприц машини, шприцформи, темпериращи устройства 
и топлообменници.
Много често обаче в затворените водни системи се натруп-
ват замърсявания, които възпрепятстват топлообмена и 
дори могат да доведат до напълно запушване на охлаж-
дащите канали. Обикновено, когато процесната вода не 
е третирана или омекотена, проблемите са свързани с 
натрупване на ръжда, корозия, котлен камък, бактерии и 
микроорганизми. Последствията от задържането на тези 
замърсявания в машините и инструментите водят до много 
по-бавни цикли при шприцването на детайли, дефекти и 
брак на изделията, дори и в някои случаи до авария в шприц 
машината. 
За тяхното почистване се налага всеки път пълно разглобя-
ване, почистване на ръка и обратно настройване на шприц 
формите. Този процес отнема на настройчиците обикновено 
по 2-3 работни дни. Ситуацията допълнително се усложнява 
и в периоди на отпуски или болнични, когато не достига 
персонал. Всичко това води до намаляване на производи-

телността и увеличаване на разходите.
В следствие на натрупването на котлен камък и ръжда в 
темпериращите канали, се получават големи количества 
брак и циклите са много бавни. Още по-сложно става, когато 
се налага работа с инструменти на външни фирми, които 
пристигат непочистени, без схеми и без възможност за 
извършване на входящ контрол.
Добрата новина е, че с няколко съвременни продукта и ни-
ски инвестиционни разходи, тези проблеми могат да бъдат 
напълно решени във всяко производство.
Специално за нашите клиенти от пластмасовата индустрия 
ние избрахме висококачествени продукти Made in Germany, 
които решават най-разпространените проблеми в едно про-
изводство на пластмасови или каучукови изделия: - почист-
ване на охладителни канали на инструменти, премахване на 
нагар и ръжда, смазване при високи температури.
Cleantower Optisystem са мобилни уреди за почистване, 
промиване и консервиране на охладителните канали на 
матрици, шприц форми и инструменти. Навсякъде, където 
циркулират вода, масла и други флуиди, се появяват пробле-
ми, свързани с отлагане на котлен камък, ръжда, бактерии и 
замърсявания.
С уредите Cleantower достигатe до вътрешността на темпе-
риращите каналите и премахватe напълно котления камък. 
Свободните охлаждащи канали подобряват термодинамика-
та на инструмента, което допринася за оптимално охлажда-
не и по-добри цикли.  Добрата профилактика Ви помага да 
постигнете постоянно качество на продукцията.

Уредите Cleantower:
• работят самостоятелно и почистват ефективно
• спестяват сложните операции по разглобяване и монтаж на 
матрици и шприцформи и повишават качеството
• намалят значително износването и удължават живота на 
инструментите
• възстановяват оптималните термоохлаждащи или затоп-
лящи функции на инструмента, устройството или цялата 
система
• улесняват ремонта и поддръжката
• с функции за промиване, продухване, тест с налягане,
изпомпване и филтриране
• не се загряват и не се нуждят от електрочество
• разтвора се съхранява в резервоара
• замърсяванията се отлагат във филтър, който се почиства 
лесно под течаща вода

Поддръжка на шприц форми, матрици, инструменти и системи с водно охлаждане в 
производството на пластмасови, каучукови и гумени изделия



27ТЕХНОЛОГИИ

Cleantower се свързва лесно с входа и изхода на инструмен-
та, благодарение на бързите връзки. В резервоара на уреда 
се дозира почистващ разтвор. Двойна мембранна помпа, 
която не влиза в контакт с препарата, провежда почиства-
щия разтвор през темпериращия кръг и го връща обратно 
през филтъра в резервоара. Използват се препарати от 
серията Cleanpower – за премахване на котлен камък, ръжда, 
масла, както и за нанасяне на антикорозионна защита. Рабо-
ти се лесно, икономично и удобно.

Какви са ползите от Cleantower Optisystem?
• постигате по-бързи цикли и по-малко брак
• работите безопасно и лесно 
• не губите излишно време за разглобяване на инструмента 
• не харчите средства за излишни препарати и консумативи
• без повече риск от внезапни аварии
• по-малко поддръжка и повече същинска работа
• удължавате живота на скъпата инструментална екипировка
Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА демонтрация на уредите от 
серията Cleantower на място във Вашето производство! 

Посетете ни на Machtech&Innotech Expo 2020 от 06 до 09 
април в София, зала 3, щанд C8.

Контакти: 
Тех Индустри България ЕООД
Tel: +359 897 002 313
е-mail: sales@techindustrybg.com
WEB: www.techindustrybg.com

 Темпериращ канал: снимките са направени с едноскопска камера- преди, по време и след почистване с Cleantower/

Cleantower в дейстие

Почистване на водни батерии
Премахване на ръжда и котлен камък-замърсяванията се улавят във 
филтъра
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28 ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Специализирана машина марка Hubtex 
от официалния представител на марката 
“Готи Петрунов“ ООД
HUBTEX Maschinenbau & Co. KG е основавана 1981 г.. HUBTEX 
започва там, където свършват производителите на стандарт-
на подемна техника. Основната дейност е производството 
на индустриални подемни машини, странични товарачи и 
оборудване със специално предназначение за дълги, тежки 
и обемисти товари. Предлагат се кари с товароподемност 
от 1,5 до 80 т. за едрогабаритни и обемисти товари, пов-
дигачи с електрическо задвижване с капацитет от 1.5 до 
50 т., проектирани за универсални манипулации на дълги 
товари, метални листове, дървени трупи, ролки и цилиндри, 
извънгабаритни палети и др. Продуктите се предлагат както 
със системата за управление в тесни пространства, така 
и за работа на открито и закрито. Дългогодишният опит и 
целите на компанията диктуват и метода на работа, който е 
внимание към изискванията на всеки индивидуален клиент, 
съобразяване със специфичните условия и конфигуриране 
на специализирана подемна техника, която да предлага 
максимална гъвкавост, моногофункционалност и ефектив-
ност. Иновациите и качеството са ключови за Hubtex и това 
води компанията до световно призната пазарна позиция. 
Машините се произвеждат според точните изисквания на 
клиентите, като се използват както стандартни модули, така 
и поръчкови компоненти.
Машината на  Hubtex, която ще представим в настоящия 
материал е Електрически – Многопосочен – Страничен - 
Повдигач, Модел MQ 45 (Серия 2125). Работната ширина е 
2100 мм с тристепенна мачта 7800 мм и товароносимост 
4500 кг. при 1050 мм център на тежестта.
Поради спицифичната дейност на някои клиенти и обемните 
товари, с които се оперира, машината може да се конфигу-
рира в съответствие с нуждите с допълнителни опционални 
характеристики: Многопосочна система за управление (дви-

жение: направо, странично, в кръг, по диагонал), наклон на 
виличните държачи за високи стойности на остатъчна това-
роносимост, чупещо се шаси от 2 части за постоянен контакт 
със земята на всичките четири колела, пропорционална 
хидравлика за чувствителни функции на мачтата, ергоно-
мична кабина, мултифункционален джойстик. Системата за 
управление е електронна -  програмно управляема многопо-
сочна система за управление с 4 програми. Машината може 
да бъде оборудвана и със специален пакет „Сигурност“: при 
височина на повдигане h 3 > 3000 мм се намалява скоростта 
на движение в посока А / B от  нормална скорост на скорост 
"пълзене" около 4 км/ч в коридор: 
- скорост "пълзене" (около 2 - 2,5 км/ч) и забавена скорост 
повдигане/сваляне на мачтата, когато тя не е в основно 
положение;
- предно изнасяне на мачтата и едновременно движение  не 
е възможно извън коридора.
Машината е ергономична и кабината е оборудвана с всичко 
необходимо за оператора, за лесно управление и комфорт. 
За перфектна видимост при работа между вилиците е раз-
положена камера, а в кабината горе в дясно е мониторът, на 
кайто операторът може да следи обработката на товарите. 
Тази опция гарантира по-прецизна и безопасна работа на 
машината.
Към машината може да бъдат добавени всички допълнител-
ни опции, които позволяват тя да работи в система с индук-
тивно водене, интерферентен генератор и RFID. Тази система 
за индуктивно водене може да бъде внедрена и изработена 
от екипа на „Готи Петрунов“ ООД, допълнително при клиента 
с цел да се оптимизира работния процес. 

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, представи-
тел на HUBTEX Maschinenbau & Co. KG за България, Албания и 
Косово.
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,  

СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН 

КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА 

БАНКА

Четвърти доклад за състоянието  
на енергийния съюз

(продължение от бр. 10-11.19)

 

BG   BG 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 13.5.2019 г. 
COM(2019) 175 final/2 

 

CORRIGENDUM 
 
This document corrects document COM(2019)175  final of 9 April 2019. 
Concerns all languages versions. 
Correction of graph entitled "2030 Framework for Climate and Energy" 
The text shall read as follows: 
 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И 

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА   
 

Четвърти доклад за състоянието на енергийния съюз   
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III.  АМБИЦИОЗНА И МОДЕРНА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 
По време на мандата на Европейската комисия, ЕС успешно прие напълно нова 
законодателна рамка за политиките в областта на енергетиката и климата27. 
Европейският парламент и Съветът се споразумяха за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта на климата, включително Директивата за схемата 
за търговия с емисии28, както за стационарни инсталации, така и за сектора на 
въздухоплаването, Регламента за разпределяне на усилията29, и Регламента относно 
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство30. Освен това, те 
постигнаха съгласие по осем законодателни предложения в пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“31, и по десет предложения за мобилност, следвайки „Стратегията за 
мобилност с ниски емисии“32. 

Тази всеобхватна законодателна рамка създава солидна основа, която позволява 
на ЕС да изпълнява своите политики в областта на климата и енергетиката за 
2030 г. и след това. Тази рамка ще ни позволи да се справяме с бъдещите 
предизвикателства, като например цифровизацията, интегрирането на възобновяемите 
енергийни източници на пазара и енергийна политика, която да бъде ориентирана в по-
голям степен към потребителите. Законодателството разглежда както междусекторни 
елементи за насърчаване на действия в областта на климата и енергетиката, така и 
конкретни разпоредби за секторни действия, когато е необходимо. ЕС също така 
изпрати категорично послание към други държави по света, че възнамерява да 
продължи да дава водещ пример. Той постига това чрез предприемане на конкретни и 
амбициозни стъпки за изпълнение на своите ангажименти и цели за адаптиране в 
рамките на Парижкото споразумение. Съгласуваната от ЕС рамка също така съдържа 
клаузи за преразглеждане и разпоредби, които да гарантират, че тези ангажименти ще 
бъдат изпълнени. Тази рамка предоставя добра основа на ЕС за постигането на 
неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. 
Актуализираната законодателна рамка определя количествено изразени цели и 
ясна „посока на движение“ до 2030 г., като осигурява стабилна и предсказуема среда 
за планиране и инвестиции. По-специално, ЕС значително повиши амбицията си чрез 
определянето на нови цели за 2030 г., а именно: да намали емисиите на парникови 
газове в ЕС с най-малко 40 % в сравнение с нивата от 1990 г., да постигне дял от поне 
32 % в областта на енергията от възобновяеми източници33 и да увеличи енергийната 

                                                           
27 Успоредно с това Комисията прие заедно с настоящия доклад и съобщение относно институционалната 
рамка „По-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в политиката на ЕС в областта на 
енергетиката и климата“ (COM (2019) 177 final, 9 април 2019 г.) 
28 Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за засилване 
на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, ОВ L 76, 19.3.2018 г., 
стр. 3—27. 
29 Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, ОВ L 156, 19.6.2018 г., стp. 26—42. 
30 Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за включването 
на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и 
горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., ОВ L 156, 19.6.2018 г., 
стр. 1—25. 
31 „Чиста енергия за всички европейци“ (COM(2016) 860 final), 30 ноември 2016 г. 
32 Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии, (COM(2016) 501 final), 20 юли 2016 г. 
33 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82—209. 
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ефективност с най-малко 32,5 %34. Целта за електроенергийна междусистемна 
свързаност беше заложена, за да се подобри сигурността на доставките чрез увеличение 
до 15 % във всяка държава членка до 2030 г. Също така бяха определени обвързващи 
цели за 2030 г. за намаляване на въглеродните емисии от автомобили с 37,5 % в 
сравнение с нивата от 2021 г.35, от микробуси с 31 % в сравнение с нивата от 2021 г.36, и 
от камиони с 30 % спрямо нивата от 2019 г. 

 
ЕС засили своята енергийна сигурност. Новите правила37 относно сигурността на 
доставките на газ и готовността за справяне с рискове в електроенергийния сектор са 
приети с цел организиране на оперативно трансгранично регионално сътрудничество за 
предотвратяване и управление на риска от прекъсвания на газовите доставки, недостиг 
на електроенергия или прекъсвания на електроснабдяването.  
Значителен напредък бе постигнат и в подобряването на структурата на пазарите 
на електроенергия. Понастоящем съществува по-интегриран набор от правила за 
структурата на пазара на електроенергия38. Тези правила подобряват ефективността на 
пазара на електроенергия чрез по-голямо сближаване на цените и трансграничен обмен. 
Те също така определят обща рамка за механизмите за осигуряване на капацитет, за да 
се гарантира, че те са съвместими както с вътрешния пазар, така и с целите на ЕС за 
декарбонизация. Беше проведено цялостно секторно проучване в областта на 
държавните помощи относно механизмите за капацитет,39 а правилата за контрол върху 
държавната помощ и антитръстовите правила40 помагат да се гарантира, че нашите 

                                                           
34 Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно 
енергийната ефективност, ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 210—230. 
35 В законодателството на ЕС вече е предвидено, че до 2021 г., но с период на постепенно въвеждане от 
2020 г., средната стойност за парка от всички нови автомобили, която трябва да бъде постигната, е 95 
грама CO2 на километър. 
36 Законодателството на ЕС вече предостави цел за 2020 г. от 147 грама CO2 на километър за микробуси. 
37 Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно 
мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010, 
ОВ L 280, 28.10.2017 г., стр. 1—56, и Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО, 
COM/2016/0862 final — 2016/0377 (COD) 
38 Виж: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers 
39 Първото по рода си проучване, проведено въз основа на правилата за държавните помощи, приключи 
през ноември 2016 г. Вж. 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html.  
40 Комисията вече прие 19 решения за държавните помощи относно 13 различни механизма за 
осигуряване на капацитет в рамките на насоките относно държавните помощи от 2014 г., като гарантира 
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амбициозни цели в областта на енергетиката и климата са постигнати при най-ниски 
разходи, и без неоправдано нарушаване на конкуренцията. Като цяло усилията на 
Европейската комисия правят възможно по-свободното движение на електроенергията 
към местата, в които има най-голяма нужда от нея, и улесняват интегрирането на 
енергията от възобновяеми източници, реакцията на потреблението и хранилищата с 
пазара при най-ниски разходи. Този набор от правила ще подобри и цифровизацията на 
сектора и ще засили ролята на потребителите.  
Беше постигнат напредък и на пазара на газ, по-специално чрез споразумението 
относно преразглеждането на Директивата за природния газ41, съгласно която 
газопроводи, които навлизат на или излизат от европейския вътрешен пазар на газ, ще 
трябва да спазват правилата на ЕС. В допълнение, Европейската комисия вече може да 
гарантира, че споразуменията на държави членки с държави извън ЕС са в съответствие 
с правото на ЕС42 преди те да бъдат сключени. Тези постижения ще помогнат за 
увеличаване на предвидимостта на единния пазар за инвеститорите. 
Регулаторната рамка за конкретни сектори също беше актуализирана. Това беше 
направено с цел създаване на „по-интелигентни“ и по-енергийно ефективни сгради43,с 
цел да се определят ограничения за въглеродните емисии от автомобили, микробуси44 и 
камиони45, с цел актуализиране на правилата за земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство46, и с цел актуализиране на правилата за 
екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението47. Това ще гарантира, че 
всички сектори допринасят за енергийния и климатичния преход, като се отчитат 
техните специфични потребности. 
Новата управленска рамка ще допринесе за прилагането и по-нататъшното 
развитие на енергийния съюз48. Интегрираните национални планове на държавите 

                                                                                                                                                               
участието на чуждестранни мощности и технологично неутрални състезателни процедури на 
разпределение. Практика на Комисията в тази област може да бъде намерена тук:  
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html.  
Комисията прие антитръстово решение за междусистемните връзки между Германия и Дания в края на 
2018 г., с което изисква от немския мрежов оператор TenneT да позволи вноса на електроенергия от 
Дания в Германия и във всеки случай да гарантира предоставянето на 75 % от капацитета на 
междусистемните връзки за електроенергия между Дания и Германия за търговия. 
41 Виж: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation 
42 Решение (EС) 2017/684 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за създаване на 
механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи 
инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката, ОВ L 99, 12.4.2017 г., 
стр. 1—9. 
43 Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно 
енергийните характеристики на сградите, ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 75—91. 
44 Виж: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en#tab-0-1. 
45 Виж: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en. 
46 Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и 
горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., ОВ L 156, 19.6.2018 г., 
стр. 1—25. 
47 Като част от изпълнението на работния план за екопроектирането за периода 2016—2019 г., редица 
преработени мерки за екопроектиране и енергийно етикетиране ще бъдат приети през първата половина 
на 2019 г. 
48 Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата, OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1—
77. Новият регламент също така изисква от държавите членки да разработят дългосрочни стратегии и 
интегрира и рационализира докладването в областта на енергетиката и климата. 
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членки в областта на енергетиката и климата ще включват национален принос към 
колективните цели на ЕС (и необходимите политики и мерки за постигане на този 
принос) за периоди от по десет години. Държавите членки ще разработят своите 
планове чрез непрекъснат, редовен диалог с Европейската комисия. Те също така ще 
гарантират участие на обществеността и ще се консултират с другите държави членки в 
дух на регионално сътрудничество. Това ще увеличи възможностите за сътрудничество 
между държавите членки и ще осигури по-голяма регулаторна сигурност за 
заинтересованите страни. Националните планове в областта на енергетиката и климата 
ще улеснят идентифицирането на областите, които представляват интерес за бъдещи 
инвестиции, и възможностите за икономическо развитие, създаване на работни места и 
социално сближаване. 
Всички държави членки предоставиха своите първи проекти на национални 
планове в областта на енергетиката и климата (обхващащи периода 2021—
2030 г.). Европейската комисия извършва оценка на тези проекти на планове с 
оглед издаването на потенциални препоръки към държавите членки до юни 
2019 г., за да помогне на държавите членки да подобрят още повече своите 
планове и по този начин да се гарантира, че ЕС може колективно да изпълни 
ангажиментите си. Ключов въпрос при оценката ще бъде дали националният принос 
на държавите членки за целите за енергия от възобновяеми източници и енергийна 
ефективност е достатъчен, за да се постигне колективното ниво на амбиция на ЕС като 
цяло. Основавайки се на този процес, държавите членки ще продължат да разработват и 
в крайна сметка да приемат своите национални планове в областта на енергетиката и 
климата през втората половина на 2019 г. 

Каре: към дългосрочна стратегия на ЕС за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.  

През ноември 2018 г. Европейската комисия публикува стратегическа 
дългосрочна визия49 за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална 
по отношение на климата икономика до 2050 г. Този документ (изготвен по искане 
на Европейския съвет50 и на Европейския парламент,51 и както беше поискано в 
рамките на договорената рамка на управление52) беше приносът на Комисията към 
дългосрочната стратегия на ЕС за развитие с ниски емисии на парникови газове, която 
следва да бъде приета и съобщена до 2020 г., към Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата, в съответствие с Парижкото споразумение. Едновременно с 
това, всяка държава членка също така ще трябва да изготви своя национална 
дългосрочна стратегия. 
Европейската комисия представи визия не само за задържане на равнището на 
глобалното повишаване на температура под 2°C спрямо температурните равнища преди 
началото на индустриализацията, но също и за продължаване на усилията за 
ограничаване на това повишаване до 1,5 °C чрез постигане на нулеви емисии на 
парникови газове до 2050 г. 

                                                           
49 Чиста планета за всички — Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика (COM(2018) 773 final), 28 
ноември 2018 г. 
50 Заключения на Европейския съвет, 22 март 2018 г. 
51 Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2017 г. относно Конференцията на ООН по 
изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23). 
52 Член 15 от Регламент (ЕС) 2018/1999 от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния 
съюз и действията в областта на климата. 
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Стратегията демонстрира как Европа може да покаже пътя към неутралност по 
отношение на климата, като инвестира в реалистични технологични решения, 
предоставя правомощия на гражданите, както и като съгласува действията в ключови 
области като индустриалната политика, финансите, или научните изследвания — като 
същевременно гарантира социална справедливост за справедлив преход и не 
пренебрегва нито един регион или група от населението. 
Стратегията на Европейската комисия показва, че трансформирането на икономиката 
по този начин не само е възможно, но е и полезно. Това е инвестиция в 
модернизирането на икономиката на ЕС, с цел по-добро справяне с бъдещите 
предизвикателства. За постигането на този преход, ЕС ще трябва да постигне напредък 
по седем стратегически основни елементи53. Тези елементи се основават на петте 
измерения на енергийния съюз. Те също така определят посоката на развитие на 
политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката за постигане на температурните 
цели от Парижкото споразумение. 

IV. БЛАГОПРИЯТНА РАМКА В ПОДКРЕПА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД 
През последните пет години, в допълнение към укрепването на законодателна 
система, Европейската комисия предостави рамка от действия за подпомагане на 
енергийния и климатичния преход. Тази рамка се отнася до създаването на условия 
за държавите членки, както и за всички заинтересовани страни, да постигат целите на 
ЕС. 

1. Подготвена за бъдещето инфраструктура, гарантираща сигурността на 
доставките на ЕС и улесняваща зеления преход 

Европа се ползва от една от най-широкообхватните и надеждни мрежи в света за 
електроенергия и газ. Основната цел на Европейската комисия е да укрепи тази 
мрежа, където това е необходимо, с цел справяне с оставащите проблеми по отношение 
на сигурността на доставките, свързване на енергийните „острови“, и справяне с 
предизвикателствата, произтичащи от продължаващия преход към нисковъглеродна 
икономика. 
Ключов приоритет на енергийния съюз беше да се сложи край на енергийната 
изолация на несвързаните региони. Значителен напредък бе постигнат в балтийските 
държави. Въпреки че тези държави някога бяха енергиен „остров“ в ЕС, те 
понастоящем са добре свързани с останалата част на Съюза, с 23,7 % трансгранична 
междусистемна връзка. Това стана възможно чрез нови междусистемни връзки с 
Швеция, Финландия и Полша. В момента работата е концентрирана върху 
синхронизирането на електроенергийната система на балтийските държави с 
континенталната европейска мрежа най-късно до 2025 г54. По-тясното интегриране на 
Иберийския полуостров също така се насърчава чрез подкрепата на Европейската 
комисия за проекта INELFE55 и за електропровод, който пресича Бискайския залив. 
Тези усилия ще удвоят капацитета за обмен между Франция и Испания до 2025 г., с 

                                                           
53 Енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и засилена 
електрификация, чиста, безопасна и свързана мобилност, конкурентоспособна промишленост и кръгова 
икономика, инфраструктура и междусистемни връзки, биоикономика и естествени поглътители на 
въглерод, и премахване на оставащите емисии чрез улавяне и съхранение на въглерод. 
54 Политическа пътна карта за синхронизиране на електропреносните мрежи на балтийските държави с 
континенталната европейска мрежа през Полша, 8 юни 2018 г. 
55 „Interconexión Eléctrica Francia-España“. 
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което Испания ще се доближи до целта от 10 % междусистемна свързаност и 
постепенно интегриране на целия Иберийски полуостров към вътрешния 
електроенергиен пазар. Европейската комисия също така подкрепя по-нататъшните 
усилия за интегриране на газовия пазар на Иберийския полуостров с останалата част на 
Европа. Тези усилия, които показват стойността на европейската солидарност и 
регионално единство, са били обсъдени с Европейската комисия по време на редовни 
срещи на високо равнище с Франция, Португалия и Испания56.  

Усилията на Европейската комисия да гарантира диверсификация на доставките 
на газ също дават конкретни резултати. Тези усилия слагат край на зависимостта 
от един-единствен доставчик в някои държави членки, увеличават устойчивостта 
на енергийните системи на държавите членки, засилват конкуренцията и 
намаляват цените. В резултат на това всички държави членки без една имат достъп до 
два независими източника на газ, и ако всички текущи проекти бъдат изпълнени по 
график, всички държави членки, с изключение на Малта и Кипър, ще имат достъп до 
три източника на газ до 2022 г., а 23 държави членки ще имат достъп до глобалния 
пазар на втечнен природен газ. Текущите инициативи за диверсификация, основани на 
втечнен природен газ и Южния газов коридор, са от особено значение за източната част 
на региона на Балтийско море и централна и югоизточна Европа. В миналото тези 
области бяха зависими от един-единствен доставчик на газ. Ако се запази 
необходимата ангажираност и няма закъснения в изпълнението на ключови проекти, 
Европа трябва да постигне устойчива на сътресения газопреносна мрежа с добра 
междусистемна свързаност до 2020 г. или скоро след това. 
Европейската комисия също така подпомага проекти за подобряване на 
електропреносната мрежа на ЕС и за предоставяне на възможност за по-широко 
използване на енергията от възобновяеми източници. Въпреки постигнатия 
напредък са необходими инвестиции в електроенергийни мрежи (за пренос и 
разпределение) в много по-голям мащаб. Размерът на инвестициите, необходими за 
пренос на електроенергия, се изчислява на повече от 150 милиарда евро за периода 
2021—2030 г57. Тези нови инвестиции следва да бъдат обвързани с допълнителна 
цифровизация и обезпечаване с интелигентни технологии на мрежите, както и с 
разполагането на нови хранилища. 
Политиката на ЕС за трансевропейските мрежи (TEN-E) е от основно значение за 
модернизирането на инфраструктурата. Политиката за TEN-E насърчава 
целенасочен подход за определяне и изпълнение на проекти от общ интерес (ПОИ), 
които са от решаващо значение за изграждането на добре свързани мрежи в цяла 
Европа. Досега са били изпълнени над 30 ПОИ, а около 75 ПОИ следва да бъдат 
създадени до 2022 г. Създаването на четири регионални групи на високо равнище58 под 
ръководството на Европейската комисия спомогна за ускоряване на изпълнението на 
ПОИ. ПОИ също са се възползвали от финансовата подкрепа на ЕС, която е 
мобилизирала частни инвестиции. От 2014 г. насам 91 ПОИ са получили 3,2 милиарда 
евро подпомагане от програмата „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ) и 

                                                           
56 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4621_en.htm. 
57 Нужди от инвестиции в трансевропейската енергийна инфраструктура до 2030 г. и след това, Ecofys, 
юли 2017 г. 
58 Четирите групи на високо равнище в областта на енергийната инфраструктура са Комисията за 
енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC), сътрудничеството в областта на 
енергетиката в региона на северните морета, Югозападна Европа и Плана за действие относно 
взаимосвързаността на балтийския енергиен пазар (BEMIP). 
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подпомагане в размер на 1,3 милиарда евро от Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ). Това е мобилизирало общо инвестиции в размер от около 50 
милиарда евро. Освен това политиката на сближаване даде принос в размер на 2,8 
милиарда евро за инфраструктурни проекти за природен газ и електроенергия, които 
бяха избрани до края на 2018 г. 

Ниво на финансиране по сектори в рамките на Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ) 

 
По-силно и по-добре свързаните мрежи в държавите членки са дали възможност за 
по-ефективно прилагане на правилата на вътрешния енергиен пазар. Това доведе 
до по-голяма конкуренция, по-ниски разходи и по-голяма сигурност. Досега 26 
държави, отговорни за над 90 % от европейското потребление на електроенергия, и с 
население над 400 милиона души са свързали пазарите си на електроенергия за ден 
напред. През последните 7 години само свързването на пазарите за ден напред е 
осигурило ползи на стойност около 1 милиард евро годишно за европейските 
потребители59. Освен това беше отчетено значително подобрение на благосъстоянието 
вследствие на интегрирането на пазарите за сделки в рамките на деня и балансирането 
на трансграничните пазари, което доведе до няколко милиарда евро икономии на 
година. Свързването на пазарите също спомогна за сближаването на цените в различни 
региони през последните години (например с 80 % и 41 % ценово сближаване 
съответно в балтийския регион и региона на Централна и Западна Европа). Освен това 
Европейската комисия е подкрепила създаването на регионални центрове за 
сътрудничество в помощ на интеграцията на трансграничните енергийни потоци и 
променливите енергийни потоци в рамките на европейската електроенергийна система. 
Цифровизацията на енергийната инфраструктура ще изисква повишено внимание по 
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59 Вж. годишните доклади на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия 
(ACER)/Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) относно резултатите от мониторинга на 
вътрешния пазар на електроенергия и газ през 2017 г., септември 2018 г.:  
https://acer.europa.eu/Official_documents/Publications/Pages/Publication.aspx. 
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сектора за производство на електроенергия и сектора на крайно потребление. 
Това е необходимо, за да се интегрира нарастващият дял на променливата енергия 
от възобновяеми източници, енергията за отопление и охлаждане, и 
електрическите превозни средства в енергийната система. От края на 2016 г. насам 
близо 400 милиона евро под формата на безвъзмездна помощ по Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ) са били предоставени на над 50 проекта за използване на 
алтернативни горива, като са мобилизирани общо инвестиции в размер на повече от 3 
милиарда евро. Целта е през 2019 г. да се предоставят допълнителни 350 милиона евро 
посредством механизма за смесено финансиране на МСЕ. Това ще бъде ключова 
област, която ще бъде следена внимателно в бъдеще. Бъдещото търсене на 
електрически превозни средства ще варира в различните региони на ЕС и ще зависи от 
редица фактори, включително разработването на инфраструктура за алтернативни 
горива. Освен това политиката на сближаване на ЕС остава важен източник на 
съфинансиране от страна на ЕС за внедряването на чист транспорт, напр. чрез около 12 
милиарда евро, които са планирани за устойчива градска мобилност.  

2. Нови начини за гарантиране на социалната справедливост на прехода 

Енергийният и климатичният преход вече носят ползи за икономиката, 
стимулират създаването на работни места и имат потенциал да постигнат и още 
повече. Между 2000 г. и 2014 г. заетостта в екологичните сектори на икономиката се 
увеличи значително по-бързо (+ 49 %), отколкото заетостта в икономиката като цяло 
(+ 6 %)60. Днес в ЕС има 4 милиона „зелени работни места“. Това включва около 1,4 
милиона работни места в енергийния сектор, свързани с технологиите в областта на 
възобновяемите енергийни източници,61 и 900 000 работни места, свързани с 
дейностите в областта на енергийната ефективност62. Очаква се тези цифри да се 
увеличат с по-нататъшните действия в областта на енергетиката и климата, тъй като 
инвестициите в Европа ще заменят вноса на изкопаеми горива, европейската 
промишленост ще повиши конкурентоспособността си благодарение на стартовото си 
предимство,а адаптирането към изменението на климата ще спомогне за запазването на 
работните места и възможностите за работа.  
Въпреки че този преход е от полза за по-голямата част от хората и регионите, той 
също така води до социални предизвикателства в някои случаи. Например, 
регулаторните или фискални мерки могат да имат непредвидени неблагоприятни 
последици, които могат да изострят енергийната бедност. Също така има риск ползите 
от прехода да бъдат неравномерно разпределени. Повечето сектори, региони и групи от 
населението ще се радват на значителен растеж в резултат на този преход, докато други 
могат да се нуждаят от подкрепа, за да се справят с промените. Също така, въпреки че 
енергийната бедност е намаляла до нивата отпреди кризата, все още продължават да 
съществуват съществени различия63 сред държавите членки. Съществуват много 
политики за справяне с тези предизвикателства на национално равнище, особено в 
областта на образованието и обучението, както и социалните и фискалните политики. 
Сериозните и трайни инвестиции в човешки капитал са от основно значение, за да 

                                                           
60 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170529-1?inheritRedirect=true  
61 https://irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2018.pdf. 
62 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/CE_EE_Jobs_main%2018Nov2015.pdf 
63 За енергийно бедни се считат лицата с просрочени задължения по сметки за комунални услуги и/или 
онези, които не са в състояние да поддържат домовете си достатъчно отоплени. 
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могат бъдещите поколения да придобият уменията, които се изискват от една 
променяща се икономика.64  

Инициативата за регионите в преход с по-високи равнища на използване на 
въглища и по-висока въглеродна интензивност спомага за смекчаване на 
социалните последици от прехода към нисковъглеродна икономика. Понастоящем 
съществуват 41 въгледобивни региона в 12 държави членки, които продължават да 
осигуряват около 185 000 работни места в добива на въглища. Европейската комисия 
помага на тези региони да изготвят стратегии за преход към нисковъглеродна 
икономика, които да се справят с потенциално отрицателното социално-икономическо 
въздействие по два начина, посочени по-долу. 
1. На първо място, Европейската комисия е създала открита платформа, която 

обединява всички засегнати заинтересовани страни (национални, регионални и 
местни органи на управление, предприятия, организации на гражданското общество 
и др.) с цел обмен на най-добри практики, насърчаване на взаимното обучение и 
получаване на информация относно наличните инструменти на ЕС за подпомагане. 

2. На второ място, Европейската комисия предоставя съобразена с нуждите подкрепа, 
или под формата на оперативни държавни екипи или на двустранни обсъждания с 
експерти на Комисията. Тази подкрепа може да помогне на националните и 
регионалните органи да открият начини за започване и ръководене на прехода. Тази 
подкрепа е придружена от съществуващите фондове, финансови инструменти и 
програми на ЕС. В момента 18 региона в 8 държави членки65 се ползват от тази 
подкрепа. Първоначалният опит показва, че регионалният преход трябва да бъде 
планиран с широката подкрепа на всички заинтересовани страни. Първоначалният 
опит показва също така, че участието на европейско равнище е ефективно с оглед на 
мобилизирането на заинтересованите страни и идентифицирането на възможности 
за инвестиции, които в противен случай не биха били взети под внимание. 

Инициативата за чиста енергия за островите в ЕС има за цел да ускори прехода 
към чиста енергия в над 1 000-та населени острова в Европа. Тя има за цел да 
помогне на островите да използват наличните на местно равнище възобновяеми 
енергийни източници, потенциала за енергийна ефективност и иновационни 
технологии за съхранение и транспорт, и да станат енергийно независими, като по този 
начин се намалят разходите, замърсяването на околната среда и използването на мазут 
за производството на енергия, и в същото време се постига растеж и се създават 
работни места на местно равнище. 
Трябва да се направи повече за справяне с енергийната бедност, която все още 
засяга близо 50 милиона души в целия ЕС. Основен начин това да бъде постигнато е 
да се насърчат инвестициите в енергийната ефективност на домакинствата. Това 
подобрява условията на живот и намалява сметките за електроенергия. Почти 5 
милиарда евро от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

                                                           
64 За представяне и обсъждане на очакваните въздействия върху уменията, заплатите и задълженията вж. 

по-специално скорошната публикация от Eurofound на тема „Последици за заетостта от Парижкото 
споразумение относно изменението на климата“ [„Employment Implications of the Paris Climate 
Agreement“]: http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/energy-scenario-employment-
implications-of-the-paris-climate-agreement 

65 Тези региони включват Тренчин (Словакия), Силезия, Долна Силезия и Виелкополска (Полша), 
Западна Македония (Гърция), долината на Жиу (Румъния), Moravskoslezský, Karlovarský и Ústecký 
(Чехия), Арагон, Астуриас и Кастилия и Леон (Испания), Savinja и Zasavje (Словения), Саксония, 
Саксония-Анхалт, Бранденбург, Северен Рейн-Вестфалия (Германия) 

Продълженито на материала ще бъде публикувано в следващия брой 
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