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Работа, работа и малко късмет. 
Нищо друго
Разговор с д-р инж. Димитър Белелиев – Председател на Съвета на директорите на 
Централна енергоремонтна база ЕАД и Председател на БАСЕЛ

Димитър Белелиев определя себе си като инженер, 
магистър по икономика и доктор по енергийна сигурност 

- Разкажете ни за Вашата докторска дисертация
Има много системи за оценка на енергийната сигурност, с 
помощта на 400-500 различни показатели. Оценките обаче, 
формирани само на базата на статистика, не са достатъчно 
точни. Затова в своята дисертация аз предложих метод, 
който е съчетание между статистически данни и експертна 
оценка в осем направления. Разработва се въпросник, който 
се попълва от 100-150 експерти от различни области. След 
това информацията в него се обработва статистически и 
се търсят различни корелации. Данните се съпоставят с 
общите показатели. И всичко се систематизира. Идеята е, че 
енергетиката, както и икономиката, са системи, които трудно 
може да се анализират само на база основни показатели. 
Чрез тях може да се разбере какво се е случило, но не и да се 
прогнозира какво ще се случи. В основата на моята дисертация е 
именно тази теза. Защитих интересни изводи, например, че най-
голямата заплаха за системата е външна, а не вътрешна. Това се 
потвърди и от практиката след по-малко от 2 години. Проблемът 
в момента със скока на цените на енергоносителите не е 
вътрешен за системата. Произвеждаме два пъти повече енергия 
отколкото потребяваме и въпреки това цената в България е 
по-висока в сравнение със страни, които само потребяват, 
без да произвеждат. Тук проблемът е външен. И политически. 
Лобизмът в България води до тежки деформации. В момента 
цената на ел. енергията у нас отново е по-висока отколкото 
на външните борси заради неясни лобистки практики. Голяма 
част от производителите на ел. енергия са на определени 
групировки и компании. Те имат възможност да манипулират 
цената на електроенергията, така че тя да е висока и да печелят 
милиарди. А дотациите ги дава държавният бюджет. Темата е 
много болезнена. 

- Как попаднахте в ЦЕРБ?
По добро стечение на обстоятелствата. Около 2000-та 
година започна целият процес по придобиване. Разбрах, 
че предприятието се приватизира и реших да участвам в 
процедурата. Сключихме много тежък приватизационен 
договор, независимо че бяхме единствен участник в търга. Това 
беше една бизнес възможност. Реших да се възползвам от нея. 
Тогава, както и сега, имам и други бизнеси, но голямата ми любов 
стана енергетиката.

- Разкажете ни за по-интересните си дейности? 
Занимавам се и със строителство. От 1996-та година имам 

Д-р инж. Димитър Белелиев завършва ТУ София – 
машиностроителна специалност. Получава сериозно средно 
образование – в Националната природо-математическа 
гимназия, паралелка физика. Впоследствие решава, че повече няма 
да се занимава с теоретична физика, а с приложна, и завърша 
като машинен инженер в ТУ София. От 30 години работи върху 
алтернативни горива. Има и икономическо образование, магистър 
е по Енергиен бизнес от УНСС. През 2020 година защитава 
докторска степен на тема „Оценка на енергийната сигурност 
на България“. Част от свободното си време отделя на научни 
изследвания по темата за енергийната сигурност. 

E N E R G Y
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производство в Украйна. Произвеждаме съдове под налягане 
в гр. Харков. Предприятието все още работи. В Украйна имах и 
завод за производство на парафинови свещи. Това беше  много 
интересен и добър бизнес, който, за съжаление, беше погубен 
от китайския внос. В предприятието работеха 70 човека! От 2 
години развивам предприятието „АмонРа Енерджи“ АД, което 
се занимава с фотоволтаични системи и съхранение на енергия. 
В гр. Драгоман имам и предприятие за контактни елементи, 
занимава се с производство на сребърен припой. 
Около 1996-та година навлязох и в бизнеса с осветление 
и осветителна техника. Първоначално тази идея исках 
да реализирам в ЦЕРБ, но това не се оказа подходящо. 
Закупих предприятие в гр. Драгоман с цел да създам фирма 
за производство за осветителни тела (лампи). Първо за 
енергоспестяващи, след това LED и т.н. Машините още са в гр. 
Драгоман, но не успяхме да се преборим с конкуренцията от 
Китай. 

- Тайната на първия милион? 
Работа, работа и малко късмет. Нищо друго. Без едно от тези 
две неща не става! Аз не вярвам в дългосрочни стратегии 
при малкия и  среден бизнес. Средата, в която живеем, е 
доста динамична и трудно предвидима. Затова трябва да се 
работи. Много! Ако имаш късмет, ставаш голям, ако нямаш, 
сменяш бизнеса и пак се пробваш. Големите интернационални 
компании имат възможност да инвестират в развитие и да 
управляват бъдещето. В България почти няма такива фирми. За 
да си голяма компания, по стандартите от преди години, трябва 
да имаш поне 100 млн. долара оборот, за да отделиш 15-20 млн. 
от тях за развитие. В момента трябва да имаш половин млрд. 
годишно, за да се считаш за голяма компания. С общ оборот 
от 150 млн. лв., какъвто ние имаме, не може да се инвестира в 
сериозна програма за развитие. Малки сме.

- ЦЕРБ е едно интересно предприятие, което трябва да има 
големи проекти, а за да има такива, трябва да има голям 
персонал. Как успявате и какви са проблемите?
За голямо предприятие в България в нашия сектор е доста 
трудно. Първо, пазарът у нас е малък. Затова се налага да 
работим и извън страната. Второ, когато пазарът е малък, 
или няма конкуренция, или тя е недостатъчна. Конкурентите 
създават среда, която те държи в кондиция, имаш възможност 
да заемаш хора, ноу-хау и т.н. от тях, както и те от теб. Създава 
се здравословна среда, в която конкурентите си помагат. В 

България тези неща ги няма. България е много малък пазар. 
Балканите също са относително малък, сегментиран пазар. 
И другото, което е много важно – няма стабилност на вътрешния 
пазар. Това ни пречи да работим успешно и на външния. Както 
каза един колега, когато участвахме в търг в Сърбия: „Имате 
много хубава работа в България, идвате тук само за десерта. 
Затова печелите нашите търгове“. Не поясних, че всъщност 
основната ни дейност е извън нашата държава.
Винаги трябва да имаш стабилност вътре в държавата. Тя да те 
подкрепя. В собствената си страна да имаш работа. Държавните 
предприятия не създават условия за устойчиви и регулярни 
поръчки. При тях няма дългосрочно мислене, не знаят какво 
ще правят след една, две или пет години. Затова няма как 
да „се настроим“ към тяхната програма. Друг проблем е, че 
държавните предприятия изкривяват пазара на труда. Хората 
отиват да работят там не заради заплатата, а защото не искат да 
работят. 

- Как стои въпросът с ЕРП-тата?
Те са почти същите. Хем са частни, хем държавни. ЧЕЗ например 
беше държавно предприятие. Чешките държавни предприятия 
имат недостатъците на държавните предприятия в България, 
но са „по-облагородени“. Големият проблем е, че държавните 
предприятия изкривяват пазара на труда. В ЕСО работеха 1000 
човека преди 15 години. В момента са 5000. Да виждате да тече 
повече ток? Да има по-малко прекъсвания? Сигурно. 

- Как набирате персонал? Доколкото знам, сте били 1000 
души.
Хиляда човека сме били много отдавна. Самият ЦЕРБ е около 
200 човека. В групата от фирми работят около 350. Трудно е, 
няма хора, в момента дори отказваме поръчки. Не можем да си 
позволим добри специалисти „отвън“. 
Случващото се в Украйна (което започна реално през 2014 
г., като изключим ужасите на войната) беше голям шанс 
за България. Можехме да се възползваме от момента и да 
„приютим“ и руснаци, и украйнци. Те дойдоха в България, но 
ние не им предложихме нищо. А можехме да се възползваме 
от това, че са образовани, качествени хора, християни, наши 
роднини, владеещи кирилица, повечето с български етнос и 
да ги интегрираме в България. Европа щеше да ни плати, за да 
ги интегрираме. Малко е цинично, но не се възползвахме от 
ситуацията и това е грешка.

CERB GROUP ® е доказан лидер в сектора на енергийните ремонти в 
България и добре познат и търсен партньор в Югоизточна Европа. И това 
не е случайно - групата има най-ценния капитал - комбинацията от опит, 
квалифицирани кадри и непрекъснат стремеж за развитие.
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Транспорт на тежки товари



 

11
-1

2/
20

22
6 ИНТЕРВЮ

Какви по-интересни проекти сте реализирани напоследък?
Имаме доста интересни и иновативни проекти. За три 
наши продукта получихме златен медал тази година на 
Международния технически панаир в Пловдив. Един от 
медалите е за батерийна система за съхранение на енергия 
от възобновяеми източници (CERB BESS). Това е система, която 
можем да наречем промишлен UPS (Battery Storage System). 
В едно изделие са интегрирани няколко възможности. Освен 
да работи като UPS, може да създава и енергиен остров. 
Системата дава възможност да се коригира косинус фи (cos φ) 
и е мобилна. Много добра система, която представихме преди 
две години, без да знаем какво ще се случи. В момента към нея 
има огромен интерес. Вторият продукт, за който взехме златен 
медал, е „Комплексна диагностика „Паспортизация“ на силови 
трансформатори“. Това е наша методология, единствена по 
рода си, ще я патентоваме. Тя дава информация за остатъчния 
ресурс на трансформатора. С точност от 99% може да предвиди 
продължителността на живота на всеки трансформатор. Това 
помага да се вземе адекватно решение - дали да се направи 
нещо, което щe удължи живота на трансформатора, или да не се 
предприема нищо. Третият златен медал получихме за активни 
съпротивления за заземяване на звездния център на силови 
трансформатори.

- Какво е мнението Ви за соларната енергия?
Много се говори за соларното оборудване и технологии. 
Никой обаче не си дава сметка, че се самоунищожаваме, когато 
правим големи соларни паркове. А те са катастрофа. Скоро 
ще съжаляваме, че сме правили такива. Соларният бизнес 
трябва да бъде съсредоточен в малки паркове в местата на 
потребление. София например може да произвежда 500 Мw 
електроенергия от панели, разположени по покривите. Защо 
трябва да се строи парк например в гр. Силистра? Соларните 
системи трябва да се строят там, където се потребява енергията, 
произведена от тях – в рамките на града, на сградата. Преносът 
носи загуби. При него се налага допълнително балансиране. 
Когато една соларна система е на мястото на потребление, 
самият потребител става инвеститор, става съпричастен 
към целия процес. Големите паркове съсипват бизнеса от 
дългосрочна гледна точка. Трябва да се реализират малки и 
средни локални проекти, така че всичко да е концентрирано на 
едно място, да се балансира всяка една система, а не няколко.     

- От кога членувате в БАСЕЛ и защо се включихте в 
управлението?
ЦЕРБ е член на БАСЕЛ отдавна. Тази година, на последното 
общо събрание, аз, като представител на ЦЕРБ, станах 
Председател на Управителния съвет (преди това председател 
на БАСЕЛ беше г-н Таньо Танев, а преди него – г-н Александър 
Мавродиев). Взехме решение, че организацията трябва да 
се развива с ускорени темпове, като целта е много проста – 
да защитава активно интересите на един от най-експортно 
ориентираните сектори в България – електротехника и 
електроника. Това е бизнесът, който прави най-голям износ, 
може би съвместно с машиностроенето. Той има нужда от 
подкрепа и представителство пред държавата. Целта на една 
неправителствена организация е да защитава интересите на 
своите членовете, а не на други бизнеси. Нашата задача е да 
защитаваме членовете на БАСЕЛ така, че те да се развиват. 
Когато един бизнес е успешен, той плаща данъци и заплати, а 
това води до просперитет на цялата държава. Нашата идея е 
да подкрепяме бизнеса във всяко едно отношение, както пред 
държавата, така и при вътрешния обмен на информация. Вече 
говорих за конкуренцията – тя е най-доброто нещо за всички, 
естественият подбор; ние сме станали хора благодарение на 
конкуренцията. Целта на БАСЕЛ е да подкрепя всички членове, а 
не само определена част от тях. 

- Как си сътрудничи БАСЕЛ с другите работодателски 
организации?
Поддържаме връзки с всички работодателски организации. Аз 
съм член на КРИБ, която е една уникално добра организация. 
БАСЕЛ е ситуирана в АИКБ. Водим редовни разговори с г-н 
Васил Велев, председател на АИКБ. Някои негови виждания 
много ми допадат. За нас другите работодателски организации 
са партньори. Членовете на нашия Управителен съвет са и в 
Управителния съвет на  БТПП.    

- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор? Как 
виждате бъдещето? 
Бъдещето на ЦЕРБ и БАСЕЛ зависи от бъдещето на държавата. 
Ако държавата върви добре, не говоря за държавните 
институции, а за държавата като цяло, и ние ще вървим добре. 
Ако държавата не върви добре, ние също няма да вървим 
добре. 
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Възобновяеми енергийни източници

УниКредит Застрахователен Брокер ЕООД е лицензиран застрахователен брокер с разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер №49-ЗБ/15.06.2005 г., издадено от Комисията за финансов надзор.

Професионални застрахователни консултации за Вашия бизнес с възобновяеми енергийни 
източници през всички етапи на проекта:

• Транзит – непредвидени загуби или повреди при доставка
•  Строителство – покритие за внезапна и непредвидена повреда или загуба  

на оборудването по всяко време на строителството на проекта
•  Експлоатация – защита от всички експлоатационни рискове, които могат да повредят 

имуществото Ви и способността му да генерира енергия. Покритие за загуба на приход 
или загуба на брутна печалба

unicreditinsurancebroker.bg
+359 2 976 52 38

Insurance@UniCreditLeasing.bg
гр. София, ул. Гюешево 14
гр. Пловдив, ул. Иван Вазов 4

Застрахователни 
решения  
за ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

гр. Варна, бул. Сливница 28
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RÖDERS – бързина, точност и качество – 
в една технология от висок клас
Разговор с г-н Георги Владимиров - Инженер продажби във Фирма Галика-Клон АД,  
и г-н Томас Браун – Мениджър продажби в компанията RÖDERS

- Разкажете ни накратко за технологията за 
високоскоростно фрезоване.
Г.В. Компанията RÖDERS е един от пионерите в разработването 
и развитието на тази технология. Високоскоростното фрезоване 
HSM (High Speed Milling) е метод, при който скоростта на 
рязане е висока, от където идва и името. Тя е толкова висока, 
ча стружката се стопява в своята основа и излита от работната 
зона, отнасяйки над 75 % от отделената топлина при процеса. 
В резултат на това, заготовката не се нагрява, тъй като много 
малка част от топлината прониква в neя. Освен това, силата 
на рязане намалява, при което машините работят с почти 
нулево противодействие от страна на обработвания детайл. 
Целият процес на формиране на стружката вече протича по 
друг физически принцип. Tова дава много добри възможности 
за обработка на метали, които по принцип са трудни за 
обработване. Колкото е по-твърд материалът, толкова по-добре 
се обработва по метода на високоскоростното фрезоване. 
Това изисква съвършено различни режещи инструменти от 
тези, които в момента са познати на нашия пазар. При този 
процес силите, които действат върху инструмента са абразия 
и адхезия. Също така му въздейства и високата температура. 
Върху инструментите се полагат няколко слоя специални 
защитни покрития и това ги прави непригодни за използване 
при конвенционалните методи на обработка, а и доста по-скъпи. 
Животът на тези инструменти е практически вечен, в сравнение 
с обикновените. И тук идва ролята на металообработващата 
машина. Тя трябва да има достатъчно висока динамика, за да 
поддържа работната скорост на инструмента устойчиво висока. 
Различните материали, с различна твърдост, изискват различни 
режими на работа.
Все още в индустрията се наблюдава едно общо недоверие към 
този процес.
В света има по-малко от една дузина компании, които предлагат 
тясно специализирани високоскоростни металообработващи 
машини и се развиват много успешно в тази технологична ниша.
При процесите свързани с отнемането на материал от детайлите 
това е технологията, която може да измести обемната ерозия, в 
някои приложения нишковата ерозия, шлифоването и всички 
процеси, които са свързани с обработка на твърди материали 
и за постигане на качествени повърхнини. Динамиката 
на машините е толкова висока, че реално се контролира 
ускорението за да се поддържа скоростта, т.е. задачата пред 
производителя на такава металообработваща машина е 
посредством нейното ЦПУ да управлява импулса.
Скоростта при работа непрекъснато трябва да се поддържа в 
тесни граници на отклонение. 

Томас Браун е Ръководител продажби 
в компанията RÖDERS от 2008 г. 
Започва работа през 1996 г. като 
механик в отдела за следпродажбено 
обслужване и отговаря за сервиза 
на металообработващите 
машини. Става свидетел на 
израстването на цяло поколение 
металообработващите машини от 
самото начало на производството. 
Стъпка по стъпка стига до позицията, 
която заема в момента. Отговаря 
за няколко държави и две провинции 
в Германия. Има представителства 
във Финландия и Полша, където 
партньорът им също е клон на Галика. 
Отговаря и за Турция, Испания и 
Португалия, а също така и за Мексико. 
Във всеки един от тези региони 
компанията има свои дилъри. Той няма 
директна връзка с клиентите. Разчита 
изцяло на своите представители за 
осъществяването на контакти.

Георги Владимиров е завършил 
ТУ София през 1995 г. със 
специалност Технология 
на машиностроенето и 
металообработващите 
машини. Завършва 
„Предприемачество и 
управление на малко и средно 
предприятие“ към ФОП 
(Факултет обществени 
професии) към ТУ София и 
МИО, към УНСС в Център за 
следдипломна квалификация. 
Програмата дава в рамките на 
две години втора магистърска 
степен на хора, които вече 
имат първа такава.
Работил е няколко години в 
сервиз за авто аксесоари. Бил е 
част от екипа на Спарки Елтос 
в гр. Ловеч. От 16 г. е Инженер 
продажби във фирма Галика-
клон АД. 

При движението и преходите в машината не бива да се 
получават и най-малки вибрации, защото това води до 
отклонения в детайлите и разрушава режещите инструменти. 
Така се налагат и съответните специфики при конструиране на 
елементите на машината. 
Принципът при конструирането на машината е: масата на това, 
което се движи, да е в съотношение 1 към 200 спрямо масата 
на това, което не се движи или иначе казано, ако имате една 
подвижна шейна, тя трябва да е около 200 пъти по-лека от това, 
което и противодейства – фундамента на машината. 
Отделно самите програмни управления имат своята специфика. 
Програмите са много по-различни. Подходите към софтуера 
на машините са различни. Предлагат се решения на FANUC, 
HEIDENHAIN, на Siemens и др. Когато RÖDERS са стартирали, 
не е имало специализиран софтуер за управление, който да 
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е покривал нуждите от висока скорост, поради което те са 
създали свой собствен софтуер за управление, базиран на 
Windows. И до ден днешен той е под Windows, което включва и 
управлението на линейните двигатели на машината. 
Първите серво блокове са конструирани от RÖDERS преди 20 
години, когато са започнали производството си, като до днес са 
техен специфичен дизайн. 
Тъй като машините работят с достатъчно високи скорости, 
наистина са много прецизни, RÖDERS от няколко години 
интегрират процеса на координатно и профилно шлифоване 
вътре в машината. Това не означава просто да сложиш един 
дорник с шлифовъчен инструмент, а и да има съответния 
технологично съобразен софтуер, чрез който да се управлява 
шлифовъчния процес.

- Имате ли вече успешни проекти, реализирани у нас?
Г.В. В България има само една високоскоростна машина 
RÖDERS, която е тясно специализирана в обработката на 
графитни електроди за обемна ерозия. Това е само едно от 
възможните приложения на високоскоростните машини. Тъй 
като се работи с много висока скорост, графитния електрод се 
получава с много качествена повърхнина, графита не се оронва. 
Освен това скоростта е над резонансната, при което могат да 
се постигнат много тънки геометрии/профили на електрода, 
без той да се счупи. Машината работи в град Смолян във фирма 
Арексим инженеринг.
Г.В. Арексим имат пет осна машина XP 500 DS, за обработка 
на графитни електроди, закупена от RÖDERS през 2013. Преди 
2 години, предвид растящата потребност от производствен 
капацитет, са добавили към машината автоматична станция 
RCS1 за автоматично зареждане и сваляне на детайли и тази 

система работи като един мини завод за производство на 
графитни електроди. Системата работи 24 часа в денонощието. 

Г-н Браун, представете ни накратко Вашата компания. 
Какво я прави уникална?
Т.Б. Компанията RÖDERS е производител на фрезови 
металообработващи машини. Продаваме машините си 
по цял свят и имаме директни продажби и сервиз само 
в определени държави. Например за САЩ имаме наша 
дъщерна фирма RÖDERS Америка, също и в Китай и 
Франция, които извършват директно сервиз и продажби 

Машината RÖDERS RXP500DS е изключително прецизна и 
производителна. След като през 2021 година надградихме системата 
с автоматизирана клетка за зареждане на обработвани детайли 
– работни електроди за обемни ерозийни машини, времето от 
проектирането на детайла до неговото изработване се съкрати 
съществено. Използваме наличните 24 часа в денонощието, като 
машината през по-голямата си част от времето работи без оператор. 
Програмистите ни подготвят програми за електродите, след което на 
108-те позиции за заготовки в автоматичната станция се зареждат с 
графитни заготовки. Машината се настройва за да започне обработка 
на заготовките. Графитните електроди, след като са произведени, са 
готови директно за поставяне на нашите обемни машини. Високата 
точност, гъвкавост и производителност на RÖDERS RXP500DS в 
комбинация с RCS1 ни дава възможност да удовлетворим желанията 
на нашите клиенти за  извънредно кратко време при реализиране на 
нов проект и нов детайл на пазара. 
Благодарение на големия ни капацитет и разновидност от машини 
в шприцово производство, можем да произвеждаме много 
разнообразни полимерни детайли. След завършване на фаза 
по проектиране на шрицформата до първи произведен детайл, 
в АРЕКСИМ можем да достигнем за 3 седмици, в зависомост от 
сложността на проекта и детайла. Но, за нашето производство ще 
разкажем по-подробно в следващия брой на списанието.

Димитър Даракчиев
Ръководител Инструментално производство в АРЕКСИМ 
ИНЖЕНЕРИНГ, гр. Смолян.
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от наша компания, но в други страни използваме 
външни компании - дилъри, като например фирма 
Галика. Основният ни продукт са високоскоростните 
фрезови машини в техните най-различни вариации. 
Също така произвеждаме и бластформи, по поръчка 
на различни наши директни клиенти. Най-често те са 
предназначени за раздуване на бутилките, в които се 
пълнят безалкохолни напитки. Тези бластформи, ние ги 
произвеждаме в нашата фирма, в производствен отдел 
оборудван с наши машини. Отделът генерира 35 % от 
общия оборот на нашето дружество, останалата част от 
оборота ни идва от металообработващите машини. През 
2021 г. общият ни оборот беше 72 млн. евро. До сега през 
2022 г. оборотът ни възлиза на 60 млн. евро. В Германия 
разполагаме с 390 служители. По целия свят, броят на 
хората, които работят директно за нас е около 500.

- Каква част от оборота се отделя за развитие?
Т.Б. Добър въпрос, но не съм запознат в детайли с 

делата на нашия счетоводен отдел. Факт е, че голяма 
част от това, което сме спечелили инвестираме обратно 
в развитие на нашите машини. В Германия 90 човека от 
всичките ни служители се занимават с развойна дейност, 
както на машини така и на технологии. Ние поставяме 
много сериозен акцент върху нашето развитие. 

- А какво е уникалното?
Т.Б.  Много рядко може да се намери производител на 
металообработващи машини, който има съпътстващо 
производство, в което използва само свои машини. 
Защото, както вече споменах, заедно с производството 
на  металообработващи машини ние произвеждаме и 
матрици (бластформи). По този начин тестваме реално 
машините си и от другата страна, виждаме кои са слабите 
им места и това ни помага да вземем мерки за тяхното 
отстраняване.

- От кога работите заедно с фирма Галика и защо? 
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Т.Б.  Започнахме работа преди една година, през месец 
ноември. Нашето сътрудничество стартира малко преди 
това. Имахме много малко време да организираме 
дейността на практика, като почти веднага дойдох 
в България. Заедно посетихме няколко обещаващо 
изглеждащи фирми, включително и някои наши клиенти 
в страната. Всичко започна много добре. Привлякохме 
фирма Галика за наш партньор, защото тя е добре 
известна в Източна Европа и сме сигурни, че с нейните 
контакти ще бъдем успешни. 

- Разкажете ни за по-интересните проекти, които сте 
реализирали у нас и по света?
Т.Б. Един от най-интересните ни проекти е впечатляваща 
фрезова клетка, която изградихме за наш клиент в 
Австрия през 2021 г.
Решението комбинира две машини RÖDERS  - едната с 
три, другата с пет оси. Една обемно ерозийна машина 
на фирма Sodick и една измервателна машина на  
HEXAGON.  Клетката включва и станция за измиване 
на детайлите преди да стигнат до машините RÖDERS. 
Дължината на цялата клетка е 14 метра. Сглобихме 
цялата конструкция в нашия завод, за да я тестваме 
и да сме сигурни, че всичко работи правилно. След 
което я разглобихме и доставихме на клиента. После 
я сглобихме отново. Цялата клетка работи напълно 
автоматично 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 
като изисква минимална човешка намеса. Това е 
един доста впечатляващ проект, който реализирахме 
напоследък. Компанията, за която изработихме това 
съоръжение произвежда инструментална екипировка - 
формообразуващи инструменти – матрици. Фрезовите 
машини се използват както за производство на 
електроди, които се обработват на 3-осната машина, 
така и за обработка на стоманени изделия, които се 
обработват на 5-осната машина. Стоманените детайли 
се обработват чрез ерозия на ерозийната машина, с 
електроди произведени в 3-осната фреза. Предварителна 
и довършителна обработки се извършват на 5-осната 
фрезова машина. След ерозийния процес, стоманените 
детайли се измиват в съответната машина. След като са 
готови, автоматично се измерват на трикоординатната 
измервателна машина. Както споменах, това е 
изцяло автоматизирана производствена линия за 
формообразуващи инструменти. 
Г.В. Клетката представлява един цех за инструментално 
производство, събран в едно. Тя произвежда изделия, 
които излизат от клетката в завършен вид, без да се 
налагат довършителни обработки „на ръка“, със всички 
качества на повърхнините.
С конвенционалните технологии на производство, един 
инструмент се изработва за минимум две седмици. 
При RÖDERS, като се постави заготовката, ако е обемно 
закалена с необходимата твърдост, се качва на машината 
и за няколко часа излиза готовия инструмент.

- Каква е тайната на успеха Ви?
Т.Б. Освен високоскоростно фрезоване, клиентите 
търсят и висока точност и тук идва едно от нашите 
основни преимущества - дори и големите ни машини 
работят с изключително висока точност. Кратко време 
за обработка и висока прецизност, това са фокусите, 
върху които се концентрират инженерите от нашия 
конструктивен отдел. Редовно правим опитни обработки 
за нови клиенти. Около 90% от клиентите, които са ни 
възложили да направим такава примерна обработка, 
се убеждават в нашите възможности и закупуват наши 
машини. Защото нашите машини доказват уникалната 
си прецизност при обработката на детайлите. Бързина, 
точност и качество, това е нашето преимущество. 
Естествено, ако някой търси евтина машина, която 
може да обработва със скорост 50-60 м/мин., офертите 
на деня са много. Тогава ние не сме доставчикът 
на правилната машина, но ако някой търси високо 
качество и точност, тогава можем да му помогнем. 
Ние сме малък производител на металообработващи 
машини и сравнено с големите производители, сме шепа 
хора. Портфолиото на машините, които предлагаме, е 
малко. Ние произвеждаме около 150 машини годишно. 
Нашата основна задача е непрекъснато да подобряваме 
качеството на машините - само по този начин можем да 
оцелеем в тази сложна среда. Не можем да бъдем пряк 
конкурент на големите производители. 
Когато потенциални клиенти идват при нас, ние правим 
пробни фрезования и когато приключим с процеса, те си 
тръгват с голям ентусиазъм и вяра.

- Как виждате бъдещето на компанията? Какво 
бихте казали в заключение на нашия разговор?
Т. Б. Работя за RÖDERS от 1996 г. По време на всички 
тези години, фирмата се развиваше все по-успешно 
и не очаквам нищо по-различно. Ще продължим да 
вървим все по-напред и нагоре. Дори през глобални 
кризи, като например финансовата криза 2008-2009 
г., RÖDERS продължаваше да се справя успешно. През 
този период дори продължихме да назначаваме нови 
служители. Продължаваме да назначаваме хора и сега - 
не сме спирали дори и по време на Ковид пандемията. 
В наши дни, поради неприятната ситуация в Украйна, 
също има проблеми на пазара, но ние се справяме 
оптимално. Очакваме и за напред, да бъдем една добре 
наложила се на пазара компания. Защото разполагаме 
с технология от много висок клас, която ни прави 
стабилни и ни застрахова срещу предизвикателствата на 
икономическите сътресения.
През изминалите 20 г. сме произвели над 3000 машини. 
Бих бил безкрайно щастлив, да имам повече клиенти, 
особено в България, където се надявам скоро да имаме 
фенове на RÖDERS и наш работещ екип.
Мисля, че заедно, рано или по-късно, ще успеем!
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Работата в екип е най-верният  
път към успеха
Разговор с г-н Анастас Чакъров - R&D инженер - автоматизация и оборудване

- Какво Ви привлече и задържа в компанията Арексим 
инжинеринг?
 Харесва ми средата, в която работя. Тя е динамична и 
разнообразна. Всеки ден има нови предизвикателства, нови 
проблеми за решаване. Екипът, в който работя е знаещ, можещ, в 
същото време с нестихващо желание да се развива и да показва 
своите възможности. 

- Какво образование и какви практики имате?
 Средното си образование съм завършил в Природо-
математическа гимназия в гр. Смолян с профил Информатика 
и математика. Висшето ми образование е в ТУ София – 
специалност „Електроника“. По време на моето обучение в ТУ 
започва и професионална ми реализация. Пет от летните си 
ваканции  прекарах на бригада в САЩ. Работата си там започнах, 

 Анастас Чакъров е част от екипа на Арексим инжинеринг АД от 12 
години. Започва кариерата си във фирмата, като електротехник в 
отдел Поддръжка на машини и съоръжения. Година по-късно е повишен 
в ръководител на отдела и 8 години е Мениджър поддръжка на машини 
и съоръжения. След което променя своята позицията и се насочва към 
развойната дейност. Занимава се и с проекти свързани с автоматизация и 
оптимизация на производствените процеси. Участва и при внедряване на 
нови машини, съоръжения и технологии. 

като оператор през първата година, а втората бях повишен 
на супервайзер. Така покрай служебните ми задължения и 
интереса ми към техниката и техническите проблеми, темата 
поддръжка на машини и съоръжения ставаше все по интересна 
за мен. Така се стигна и до третата ми година на бригада, когато 
започнах да съчетавам работата, като електротехник в екипа 
за поддръжка на компанията и супервайзер в оперативния 
състав и така чак до петата година. Също така през последните 3 
години от висшето образование, съчетавах ученето с почасова 
работа към фирма за разпространение и обслужване на 
дентално оборудване. След като завърших, вече имах нужда 
и от постоянна работа и реших да  кандидатствам за свободна 
позиция в Арексим.

- Разкажете ни за по-интересените проекти върху които сте 
работили?
 През годините, като част от отдела по Поддръжка на машини и 
съоръжения, съм участвал активно в доста проекти на фирмата, 
основно за разширяване капацитета и осъвременяване на 
машинния парк. През последните 2 години, като част от екипа 
на отдел R&D, основен фокус на моята работа станаха проекти за 
автоматизация и оптимизация на процеси във фирмата. 
Първият проект бе система за сглобяване на антивибрационна 
дръжка за електроинструменти на фирмата БОШ. При този 
продукт участват общо 3 шприцмашини, една от които е дву-
компонентна и 2 допълнителни автиматизации – системи за 
сглобяване на пластмасови детайли с метални компоненти 
и редица проверки за качеството на крайния продукт. При 
този продукт, клиетна изисква 100% качествен контрол, 
всяко изделие се тества при сглобяването, за да се гарантира 
качеството!
Втори сериозен проект бе за фирмата Макита, продукт който 
произвеждаме от години. При него логото на клиента се 
отпечатва от двете противоположни страни на корпуса за 
ъглошлайф. Проектирахме и изградихме система, върху която 

röders ESPRIT RXP 500 DS  – 3-осен HSC фрезови център
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робота към шприцмашината поставя детайла след изваждането 
му от шприцформата, отпечатват се  съответно двете лога, след 
което детайла  е готов да бъде опакован след едва 30 минути 
време за съхнене на мастилото. Същият този процес отнемаше 
преди това 6 дни докато печата придобие достатъчна добра 
адхезия и може да бъде опакован, като годен. 
Друг проект, подобен на втория, отново за фирма Бош. 
За реализирането на този проект избрахме по-различно 
решение. При него манипулацията на детайлите се извършва 
от 6-осен робот, доставен ни от фирма АББ. Благодарение на 
допълнителния робот, успяхме да постигнем автоматизирано 
поемане на шприцнатите пластмасови детайли, поставяне 

на двуцветно лого (бяло и червено), съгласно клиентските 
изисквания, чрез техническо зрение съответно окачествяване 
на печата и подреждането на готовите - годни продукти в кашон, 
без намеса на човек. Автономността на тази система е до 2 часа.
 Още един интересен проект, който реализирахме в компанията 
е автоматизирана система за отнемане на материал от продукта, 
т.н. обработка на леяците след шприцването на детайлите. 
Това става автоматично. Интегриран робот към шприц 
машината изважда детайла от шприц формата, поставя го върху 
допълнителна машина за отнемане на ненужната за крайния 
продукт пластмаса и след обработката поставя готовите вече 
детайли на транспортната лента, където оператора прави 

Детайл, инструмент, машина, автоматизация на дръжката на машина БОШ
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единствено финален оглед преди опаковане. Машината за 
допълнителна обработка, изцяло ние вътрешно във фирмата 
сме конструирали, изградили и въвели в експлоатация, 
специално за този продукт.
 Интересното при всяка от тези системи е, че цялата 
манипулация за допълнителна обработка на детайл е от 
порядъка на 5-8 секунди. Това са дейности, непосилни за един 
човек.

- Каква е ролята на роботите във вашето производство?
 По-голямата част от шприц машините, с които разполагаме 
във фирмата са оборудвани фабрично с 3-осни роботи. 
Тяхната основна фукция е изваждането на детайлите от 
шприцформите и поставянето им на транспортна лента. По този 
начин успяваме да постигаме постоянство и такт в процеса на 
производство, съответно да запазим детайлите от механични 
повреди. Успяваме да ги запазим в добро състояние и качество, 
подходящо за клиента. Разбира се ролята на роботите, от 
ден на ден, става все по-комплексна и сложна. Те трябва да 
бъдат активно използвани в манипулацията на детайлите и за 
допълнителни процеси и да улесняват максимално човека. 

- Каква е позицията, която заемате в компанията?
 От началото на  месец октомври се впуснах в ново 
предизвикателство, като Технически мениджър на фирмата. В 
новото си поприще ще отговарям за няколко отдела, а именно 
Технология на процесите, Поддръжка на машини и съоръжения, 
Поддръжката на шприцформи и отдел Автоматизация. Една 
комплексна длъжност. 

- Това са много отговорности и дейности?

Да, така е. Много са. Както вече споменах, включва машини, 
шприц форми, процеси плюс автоматизация, която до голяма 
степен ние сами си я разработваме.
Аз обаче не съм сам. Подобна мащабна дейност трудно може 
да бъде обхваната от един човек. В случая работата в екип е 
задължителна. Колеги, на които да вярваш, да се доверяваш и с 
които да работиш ежедневно. Единствено по този начин може 
да се вземат адекватни решения и да се решават проблеми в 
реално време, които възникват ежедневно.

- Защо се установихте в гр. Смолян?
Смолян е моят роден град. В него съм прекарал детските си 
години, завършил съм средното си образование. А след като 
завърших висшето си, имах възможността да започна работа в 
Арексим. Компания, която ми дава възможност да се развивам, 
като човек и специалист.
Смолян, според мен е добро място за живеене. Малък и спокоен 
град е. Естествено, не предлага възможностите на големия 
град за свободното време, културните развлечения и т.н. 
Ежедневието обаче е по-спокойно. Към момента със съпругата 
ми смятаме, че е подходящ град, където да израстват и учат 
основно, а може би и средно образование двете ни деца. 

- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор? Как 
виждате бъдещето си?
Ако целта на човек е да се развива, ще стане. 
Аз искам да продължа да се развивам като специалист. Да 
развивам това, което вече знам и мога. 
Разбира се и семейството ми, да сме все така сплотени. Да се 
справяме с предизвикателствата, които живота ни поднася и 
децата ми да изживеят своето безгрижно детство.

Автоматизацията на печата на фирма KOSTAL Мултикомпонентна машина ENGEL
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МЕТОДОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТИ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ С РАЗВИТИЕ И 
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И ПРОЦЕСИ 

 
METHODOLOGIES AND TOOLS APPLICABLE IN THE MANAGEMENT OF PROJECTS INVOLVING THE 

DEVELOPMENT  AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PRODUCTS AND PROCESSES 
 

Е. Ламбрева1 

(1ТУ – София) 
 

Целта на организациите, разработващи и внедряващи иновативни 
продукти и процеси, е не само да изпълнят техническите параметри на 
своите проекти, а да постигнат устойчиво конкурентно предимство чрез 
създадените иновации. За да се постигне това, е необходимо отговорните 
екипи да разполагат с подходящи инструменти за управлението на 
иновационните проекти, отчитащ особеностите, рисковете и 
предизвикателствата при планирането и реализацията им. За тази цел са 
проучени редица утвърдени методологии и подходи за управление на проекти 
и са идентифицирани по-важните подходи в тях, които могат да бъдат 
извлечени, и са надградени чрез създаването на нов инструментариум за 
разработване и внедряване на иновации, който отговаря по-адекватно на 
философията и организацията на процесите в иновационните проекти. 

 
The goal of organizations developing and implementing innovative products 

and processes is not only to meet the technical parameters of their projects, but to 
achieve sustainable competitive advantage through the innovations created. In 
order to achieve this, it is necessary for the leaders of the responsible teams to have 
appropriate tools for the management of innovation projects, taking into account 
the peculiarities, risks and challenges in their planning and implementation. For 
this purpose, a number of established project management methodologies and 
approaches have been studied and the more important approaches have been 
identified in them, which can be extracted and upgraded by creating a new toolkit 
for developing and implementing innovations that more adequately responds to the 
philosophy and organization of processes in innovation projects. 

 
 
 

Key words: PROJECT MANAGEMENT, PROJECT MANAGEMENT TOOLS AND METHODOLOGIES, 
WATERFALL AND AGILE METHODOLOGIES, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 
PRODUCTS AND PROCESSES 
 

Увод 
Самото естество на иновационната дейност в една 

организация и нейната практическа реализация в 
иновативни продукти и процеси предполага тя да бъде 
управлявана на проектен принцип. В този смисъл 
управлението на проекти и управлението на 
иновациите са взаимно свързани, като първото се явява 
практически инструментариум, който мениджмънтът 
използва, за да постигне своите корпоративни цели в 
посока създаването на по-висока стойност за 
потребителите чрез нови или подобрени решения. 

Обикновено, изследванията в областта на 
управлението на проекти са фокусирани повече върху 
по-конвенционални, устойчиви и ясно дефинирани 
проекти, без да се обръща достатъчно внимание на 
реалните проблеми, с които се сблъскват ежедневно 
ръководителите на иновационни проекти. Често 
подобни проекти се разглеждат като всички останали, 
като се игнорират уникалните им особености  (Pons, 
2008). Много от традиционните подходи за управление 
на проекти изискват относително точно определяне на 
очакваните резултати и обхват, което е трудно 

постижимо за проекти за разработване на нови 
продукти (Rekonen, Björklund, 2014). Това, според 
някои автори (Lenfle, Loch, 2010) прави невъзможно да 
бъдат приспособени традиционните техники за 
управление на проекти и управление на риска, така че 
да бъдат използвани в иновационни проекти. Все пак, 
някои от утвърдените модели за управление се счита, 
че биха могли да бъдат приложими в отделни 
ситуации, в които са налице цялостни критерии още в 
началото на проекта (Shenhar, Dvir,2007). 

От една страна, изследванията в областта на 
управлението на проекти са фокусирани основно върху 
практическите въпроси, свързани по-скоро с това 
проектите да бъдат приключени, отколкото върху 
стратегически и концептуални теми, при които 
причините за успех в някои области – като иновациите, 
са извлечени от специфичен контекст и развити 
теоретично (Keegan, Turner, 2000). От друга страна, са 
налице някои проучвания, насочени към 
разработването на различни средства за оценка и 
категоризация на иновационни проекти в контекста на 
управлението на проекти (Jordanova, 2018), но те не 
обхващат някои важни аспекти на управлението на 



17ИНОВАЦИИ

 

 

2 
иновативни проекти, като например управлението на 
интелектуалната собственост. Съществуват също така 
модели за управление на процеса на разработване и 
внедряване на иновативни продукти (Stage-Gate®, 
Lean Start-up), както и алтернативни философии за 
управлението на иновационни проекти в малки 
компании (Time-BlockInnovation Project System), но и 
те са с ограничен обхват.  

Въпреки значимостта на проблема и фактът, че 
почти три четвърти от иновативните проекти водят до 
разочароващи резултати или се провалят (Brix, 2015), 
все още не е налице ясен и широко приложим 
инструментариум или методология, които да обхващат 
в цялост особеностите на управлението на такива 
проекти, като отчитат предизвикателствата, свързани с 
управление на обхвата, риска, знанието и 
интелектуалната собственост. 

Теоретична рамка - основни дефиниции 

Съгласно определението на Института за 
управление на проекти (ИУП) проект е временно 
начинание с цел създаване на уникален продукт, 
услуга или резултат. Проектът е временен от гледна 
точка на това, че има определени начало и край във 
времето, и следователно дефиниран обхват и ресурси. 

Проектът се разглежда и като „съчетание от 
разнородни дейности по решаване на сложен, 
нестандартен проблем и последващо създаване на нова 
система или изделие, съответно реконструиране или 
усъвършенстване на съществуваща система или 
продукт, при спазване на предварително зададени 
изисквания за срок, разходи, качество, обхват и 
организация” (Боева, 2004).  

Управлението на проекти е прилагането на 
познания, умения, средства и техники при изпълнение 
на проектните дейности с цел да се покрият 
изискванията на проекта (ИУП).   

Според Filippov, Mooi (2015) управлението на 
иновативен проект е създаването на нов продукт или 
услуга, като се използват средствата и методите за 
управление на проекти.  Този продукт или услуга са 
нови за пазара и се очаква да бъдат комерсиализирани 
на пазара. 

 
Проучване на методологиите и инструментите, 
прилагани при управление на проекти 
 

Проектите и управлението на проекти стават 
неразделна част от икономическата дейност като 
тяхната роля за повишаване конкурентоспособността 
на икономическите единици все повече ще нараства. 
Въпреки големия брой публикации и материали по 
темата, не съществува унифицирана теория за 
управление на всички проекти, тъй като всеки от тях е 
специфичен по своя контекст (Smyth and Morris, 2007). 
Изборът на методология следва да отчита спецификата 
на средата, на компанията, както и особеностите на 
самия проект (Drazkowska&Mozewski, 2020, 
Hanish&Wald 2012, Shenhar&Divr, 1996). 

 Съществуват различни ръководства, 
стандарти и рамки, намиращи широка популярност 
сред практиците в областта на управлението на 

проекти, които ще бъдат разгледани в настоящата 
публикация.  

Стандартът БДС EN ISO 21500:2021 представлява 
универсално ръководство за управление на проекти и 
може да бъде използвано във всеки тип организация. 
Стандартът осигурява описание на високо ниво на 
концепциите и процесите, които формират добрите 
практики при управлението на проекти.  

Ръководството за система от знания за управление 
на проекти (PMBOK® Guide) е процесно-базиран 
документ, описващ работата при управлението на 
проекти чрез 47 процеса, организирани в 5 групи от 
процеси в рамките на горепосочените 10 области от 
знания (Lister, 2014). Ръководството не дава указания 
стъпка по стъпка как следва да бъде изпълнен един 
проект. В този смисъл Ръководството 
(PMBOK® Guide) по-скоро се разглежда като водещ 
стандарт при управлението на проекта, а не като 
практичеки насочена методология. 

Друг използван в практиката инструмент е рамката 
от компетентности за управление на проекти на 
Международната асоциация по управление на проекти, 
обхващаща техническите, поведенчески и 
контекстуални компетентностни елементи при 
управлението на проекти, които касаят 
ръководителите на проекти. 

Сред популярните структурирани методи за 
управление на проекти е  PRINCE2TM (Projects IN 
Controlled Environments), който съдържа набор от 
концепции и процеси, свързани с управлението на 
проекти, които се явяват минимални изисквания за 
правилното изпълнение на проектите. Като основни 
процеси са обхванати тези, свързани с възникване, 
започване, управление, прключване на проекта. 
Компонентите при метода PRINCE2TM включват: 
организация, планиране, контроли, етапи, управление 
на риска, качество в проектната среда, управление на 
конфигурацията, управление на промените.  

Други използвани методологии за управление на 
проекти като Метод123 (Method123®) предлагат 
подробно описание на отделните фази в рамките на 
жизнения цикъл на проекта – иницииране, планиране, 
изпълнение, приключване, както и на задачите, 
необходими за реализацията на отделните фази. 

Подобен е и процесът за управление на проекти 
TenStep® (“TenStep”), който предлага подход в 10 
стъпки, разпределени в четирите основни етапа на 
проекта: иницииране, планиране, управление, 
приключване: 1.0. Дефиниране на работата; 2.0. 
Разработване на график и бюджет; 3.0. Управление на 
графика и бюджета; 4.0. Управление на въпросите; 5.0. 
Управление на обхвата; 6.0. Управление на 
комуникациите; 7.0. Управление на риска; 8.0. 
Управление на човешките ресурси; 9.0. Управление на 
качеството и показателите; 10.0. Управление на 
доставките. 

Повечето от разгледаните класически 
(традиционни) методологии и стандарти за 
управлението на проекти не са достатъчно ефективни 
за динамично развиващи се сектори, които се 
характеризират с бързо навлизане на нови технологии 
и постоянна промяна на средата, респективно на 
изискванията към продуктите и резултатите. Това е 
така, тъй като следва да се балансира между процесите 
по управление на проекти и креативността при 
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изпълнението им. Ако не е застъпен процесният 
подход, се рискува никога да не бъде завършен 
проектът, а прекалено многото процеси от своя страна 
биха могли да спрат иновациите (Chin, 2004). 
Решаването на тези въпроси води до навлизането на 
нов тип методологии при управлението на проекти – 
т.нар. „agile” – гъвкави методологии, които се 
фокусират върху бързината и гъвкавостта при целите и 
изпълнението. 

Гъвкавите (agile) методологии за управление на 
проекти са насочени към постигане на качествен 
резултат чрез непрекъсната комуникация и премахване 
на тежките процедури, излишната бюрокрация и 
документация. Характерното е, че проектът се 
управлява чрез по-къси итерации (или секции), като 
преди завършването на всяка итерация се извършва 
преглед и оценка и се взимат решения за следващите 
стъпки по проекта. За да бъде успешен този подход, 
осигуряващ гъвкавост при проекти с много промени и 
голяма степен на несигурност, е нужно ръководителят 
на проекта да може да взима самостоятелни решения 
без да е необходимо те да бъдат съгласувани с комисия 
или управляващ орган (Lister, 2014).  

Според Highsmith (2009) гъвкавите подходи при 
управлението на проекти по-скоро излизат извън 
рамките на понятия като обхват, график и разходи, 
като са насочени към качеството и стойността 
(полезността) на продукта.  
 

 
Фиг. 1 Традиционният „триъгълник” при 

управлението на проекта и при гъвкавото управление 
на проекти. Източник Highsmith, J., Agile Project 
Management: Creating Innovative Products  
 

Една от популярните гъвкави методологии е 
SCRUM, която се разглежда като рамка за развитие и 
поддържане на комплексни продукти. При SCRUM 
методологията малки екипи работят независимо по 
различни задачи или подсекции, като фокусът е върху 
бързината и интензивността. Проектът се реализира на 
отделни итерации, наречени спринтове, стандартно с 
продължителност от месец, като по този начин се 
осигурява предвидимост посредством проверки и 
адаптиране на напредъка към целите поне минимум на 
месечна база. 

XP (extreme programming) – екстремно 
програмиране. Beck (1999) определя XP като 
олекотeна методология за малки до средни екипи, 
които проектират и разработват софтуер в условията 
на неясни или бързо променящи се изисквания. Като 
основни негови характеристики авторът посочва: 
яснота, непрекъсната обратна връзка от кратки цикли, 
стъпково планиране, гъвкавост и надграждане в 
процеса на изпълнение, непрекъснато сътрудничество, 
използване на тестове, написани преди самия код, 
разчитането на практики, обединяващи 

краткосрочните интуитивни решения на 
разработчиците с дългосрочните цели на проекта.  

Сред „гъвкавите” методологии е и Feature-Driven 
Development (FDD) – разработване, базирано на 
свойствата. Характерно за тази методология е 
разделянето на проекта на по-малки проекти, всеки от 
които е насочен към едно свойство (feature) на 
системата. FDD методологията се състои от две 
основни части: 1. Откриване на списъка със свойства, 
които трябва да се реализират; 2. Реализация свойство 
по свойство (Khramtchenko, 2004). Процесите при FDD 
методологията се състоят от четири части – входни 
изисквания, задачи, верифициране и изходни 
критерии.  

Crystal представлява набор от методологии, които 
са няколко типа в зависимост от големината на екипа и 
нивото на критичност на продукта. Основните 
допускания при методологиите Crystal са: (1) екипите 
могат да рационализират процеса в течение на 
работата и да стават по-интегрирани и оптимизирани  
(2) проектите са уникални и диманични и изискват 
прилагане на методи, които са специално 
предназначени за конкретния случай (Freedman, 2010). 
Crystal основно се фокусира върху шест основни 
области: хора, взаимодействие, общност, 
комуникация, умения и таланти, като процесите са на 
втори план (Santos, 2014). 

Методология за динамично развитие на системите 
(DSDM - Dynamic System Development Methodology). 
Философията на DSDM се крие в това, че всеки проект 
трябва да се придържа към ясно дефинирани 
стратегически цели и да се фокусира върху ранното 
постигане на истинските ползи за бизнеса. Основна 
характеристика при DSDM е тази, че времето и 
разходите при изпълнението на проектите са 
фиксирани параметри, а като променлива величина се 
явяват свойствата, респективно обхватът на работа, за 
разлика от традиционните методи за управление на 
проекти, при които обикновено именно обхватът е 
величината, която остава относително постоянна в 
процеса на изпълнение. Фокусът е поставен върху 
максимизиране на ползите за клиента, а основните 
принципи на DSDM методологията са следните 
(Craddock et al, 2014):  

1. Фокусиране върху бизнес нуждата  
2. Изпълнение навреме  
3. Сътрудничество 
4. Без компромиси в качеството  
5. Постепенно изграждане върху стабилни основи  
6. Развитие на база итерации  
7. Непрекъсната и ясна комуникация 
8. Демонстриране на контрол 
Pande, Neuman и Cavanagh (2000) дефинират Шест 

сигма като цялостна и гъвкава система за постигане, 
поддържане и максимизиране на бизнес процеси, при 
което основни фактори са доброто разбиране на 
нуждите на клиента, внимателно използване на факти, 
данни и статистически анализи, както и внимание към 
управлението, подобряването и преоткрирането на 
бизнес процеси. Резултатите от проект, управляван 
чрез използване на шест сигма, могат да намерят израз 
в редуциране на разходите, повишаване на 
производителността, ръст в пазарния дял, задържане 
на клиенти, редуциране на цикловото време, 
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намаляване на дефектите, промяна в културата, 
развитие на продукт/услуга. 

Разпространените методологии за управление на 
проекти предлагат по-скоро универсален подход към 
проектите дотолкова, доколкото същината на всяка 
методология: съдържа проектни фази, измерва 
напредък, предлага корективни действия при открити 
дефекти, причислява ресурси за различните фази.  

Разработена е и методика за предварителен 
мониторинг и оценка на проекти, финансирани чрез 
европейски средства (Ivanova, 2019), която може да се 
прилага при управление на иновационни проекти на 
висши държавни училища, но тя е с тясно профилиран 
обхват по линия на донорския орган и приложно поле 
като изпълнители на проектите. 

Според Charvat (2003) всяка методология за 
управление на проекти има своите недостатъци, които 
могат да се изразяват в по-висока абстрактност, 
игнориране на индустриални стандарти и добри 
практики, не винаги предлагат реална интеграция в 
бизнеса, липса на системи за измерване на 
представянето, недостатъчно описателни или 
изискващи сложна администрация. 

Някои автори (Mills, 2003) предлагат алтерантивна 
философия за управление на проекти, наречена 
Система за иновативни проекти с времеви блокове 
(Time-Block Innovation Project System - TIPS), която се 
базира на резултати, а не на дейности, работи се на 
времеви блокове, проектните цели се синхронизират с 
бизнес календара (седмици, месеци, тримесечия), като 
проектите се планират отново от нулата в края на всеки 
времеви блок с цел инкорпориране на новото познание.  

С оглед на това, че управлението на проект за 
разрабoтване и внедряване на иновативни продукти и 
процеси по своята същност и предизвикателства се 
припокрива в голяма степен със създаването на 
иновативно стартиращо предприятие, редом с 
гореизброените методологии и инструменти, може да 
бъде разгледанa и т.нар. „Lean startup” методология за 
развитие на бизнеси и продукти, насочена към 
съкращаване на продуктовия цикъл и бързо 
установяване дали продложеният бизнес модел е 
жизнеспособен. 

Моделът на действие при „Lean startup” 
методологията е трифазен - фазите на идеята (BUILD), 
валидирането и измерването (MEASURE) и 
събирането на данни и взимането на решение 
(LEARN), като се базира на следните основни 
инструменти: minimum viable product (минимален 
жизнеспособен продукт), continuous 
deployment (непрекъснатото внедряване), split 
testing (предлагане на пазара на няколко различни 
версии) и pivoting (смяна на стратегията и хипотезите 
за стратегии). 

За постигане на по-висока ефективност при 
разработването на нови продукти Cooper (1990) 
предлага т.нар. Stage-gate модел за управление на 
иновационния процес, при който проектът е разделен 
на няколко етапа, състоящи се група предварително 
зададени, свързани и често паралелни дейности. В 
началото на всеки етап са т.нар. „порти”, чрез които, на 
базата на определени критерии за вход и изход на 
всеки етап, се контролира качеството на изпълнение и 
се управлява по-добре рискът на база зададени 

критерии за взимане на решение за продължаване или 
спиране на проекта.  

Изборът на конкретна методология за реализацията 
на иновационен проект се базира на множество 
фактори, свързани с естеството на включените 
дейности и очаквани резултати, изискванията на 
неговите спонсори (финансираща институция), 
философията за определяне на отговорности и взимане 
на решения в екипа и др. Прилагането на класическите 
методологии изисква по-добро планиране в началото 
на проекта с цел избягване на промяната, докато 
гъвкавите методи са базирани на последователното 
изпълнение с цел по-доброто управление на промените 
(Lapunka,  Marek-Kolodziej, Jagoda-Sobalak, 2017).  

„Гъвкавите” методологии и системи осигуряват по-
бърза реализация, минимизират рисковете от 
значителни инвестиции в неприложими резултати и 
крайните продукти с по-голяма степен на сигурност 
покриват бизнес нуждите и очакванията на целевите 
групи и клиенти. Поради тази причина, с оглед на 
техните специфики, те често биват предпочитани при 
управлението на проекти за разработване и внедряване 
на иновативни продукти и процеси. 

“Гъвкавият” подход, обаче, не е подходящ за всеки 
иновационен проект, например когато резултатите не 
биха могли да бъдат постигнати чрез итерации (Morris, 
2022).  Освен това, някои проекти с предмет 
разработване и внедряване на иновативни продукти и 
процеси, особено когато става въпрос за такива, 
кандидатстващи или изпълнявани с финансиране от 
публичния сектор (в т.ч. по линия на Европейските 
фондове), следва да имат по-ясен план и по-стриктни 
рамки по отношение обхват и бюджет, което прави 
гъвкавите методологии по-трудно приложими.  

Инструмент за оценка и управление на 
иновационни проекти – Innovation Project Valuation 
and MANagement Tool (INPROVMANT) 

С оглед направения анализ, основното 
предизвикателството е да бъде изготвен такъв 
инструментариум в помощ на отговорните за 
управлението на иновационните проекти лица, който 
да обхваща в голяма част ключовите особености при 
разработването и внедряването на иновативни 
продукти и който да има добавена стойност 
независимо от приложения методологичен подход на 
изпълнение – традиционен (каскаден), гъвкав или 
хибриден. Целта е инструментът да бъде достатъчно 
адаптируем съобразно уникалните характеристики на 
иновационния проект, без обаче да се губи фокусът 
върху важните параметри на подобен тип проекти 
(вътрешни и за средата), които следва да бъдат обект 
на планиране и контрол. 

В тази връзка, имайки предвид 
предизвикателствата при управление на проекти за 
разработване и внедряване на продуктови или 
процесни иновации, такъв инструментариум следва да 
отчита някои основни компоненти, които се явяват 
общи за много от разгледаните по-горе методологии, а 
именно: 

- придържане към ясно дефинирани стратегически 
цели; 

- фокус върху бизнес нуждите и ранното постигане 
на истинските ползи за бизнеса; 
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- добро разбиране на нуждите на клиента и 

отчитането им в процеса на планиране, разработване и 
внедряване; 

- фокус върху взаимоотношенията с всички 
заинтересовани страни и непрекъснатата връзка с тях, 
ясна и постоянна комуникация; 

- жизнен цикъл на проекта, с отчитане на жизнения 
цикъл на самата иновация; 

- предварително определени критерии за качество 
на изпълнението, критерии за спиране или изход от 
проекта; 

- баланс между процесите по управление на проекта 
и креативността при изпълнението им. 

Сред задачите при разработването на този 
инструмент е също така да се отчете най-добре 
факторът проектна среда, включително външни 
фактори – социално-икономически, технологични, 
пазарни и др., както и вътрешни за организацията – 
стратегия, ресурси, комуникации, опит, зрялост на 
организацията и др., така че да се минимизират по най-
добър начин рисковете при управлението на 
иновативните проекти.  Освен това е важно и да се 
заложат механизми за постигане на консенсус по 
отношение на управление на ограниченията в проекта 
– продължителност, бюджет, ресурси, приемлив риск, 
нормативни и други регулаторни изисквания. 

В отговор на тези задачи се предвижда да бъде 
разработен Инструмент за оценка и управление на 
иновативни проекти с работно наименование 
INPROVMANT – (INnovation Project Valuation and 
MANagement Tool), който да бъде в помощ на 
ръководителите на такива проекти, като осигури 
успешното им изпълнение, не просто с добро ниво на 
ефективност и ефикасност по отношение типичните 
проектни параметри като бюджет, график и обхват, а и 
да допринесе за реализирането чрез интегрираното в 
тях знание и потенциал на най-висока потребителска и 
бизнес стойност, да осигури гъвкавост и устойчивост 
за организациите, които го изпълняват. 

Инструментът се предвижда да предложи 
подходящи специфични процеси и мерки, както 
разположени в общата рамка на тематичните области 
за управление на проекти, така и в две допълнителни 
области като Управление на иновациите и Управление 
на интелектуалната собственост.  

Моделът, който ще бъде приложен за разработване 
на Инструмента за оценка и управление на иновативни 
проекти, е описан схематично в следната фигура: 

 
Фиг. 2 Модел за разработване на INPROVMANT 
 
Концепция на  INPROVMANT 

Целта на избрания подход по разработване на 
INPROVMANT е да се постигне пълнота и 

всеобхватност при определяне на процесите и 
елементите за въздействие при управление на проекти 
с разработване и внедряване на иновации, като 
информацията, налична в специализираната 
литература и проучвания по темата, се допълни с 
добрите практики и знание от научени уроци при 
реално завършени подобни проекти. Потребители на 
инструмента ще бъдат ръководители на иновационни 
проекти или други лица, ангажирани с управлението 
им. 

Изготвеният инструментариум се предвижда да 
бъде лесен и достъпен да използване от 
ръководителите на проекти или други ключови 
експерти, като под формата на въпросник тип „чек-
лист” се осигури възможност за самооценка на 
организационната готовност на даден проект 
(самостоятелен или като част от портфолио) и се дадат 
посоки за евентуално подобрение на избраната 
система, процеси и мерки за управлението му. 

Инструментът също така се очаква да спомогне за 
това при разработването и внедряването на 
съответните иновации на проектен принцип да не 
бъдат пропускани важни дейности и мерки, което от 
своя страна да обезпечи по-добро управление на 
иновационния процес, по-кратко време за достигане до 
пазара, по-малко критични грешки и по-малко 
преработки в процеса на развой. 

Алгоритъмът за работа на INPROVMANT е описан 
в следната блоксхема: 

 
Фиг. 3 Блоксхема, описваща алгоритъма на работа 

на INPROVMANT 
 

Изводи 

В материала са разгледанни популярни в практиката 
системи и инструменти за управление на проекти като 
Ръководството за система от знания за управление на 
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проекти (PMBOK® Guide), Стандартът за управление 
на проекти БДС EN ISO 21500:2021, Компетентностна 
рамка за управление на проекти, PRINCE2TM , 
Method123®, TenStep®, SCRUM, XP, DSDM, FDD, 
Crystal, TIPS, Lean startup, Stage-gate®. 

 
Разработен е концептуален модел на система за  

постигане на пълнота и всеобхватност при определяне 
на процесите и елементите за въздействие при 
управление на проекти с разработване и внедряване на 
иновации, като  известните техники и методи са 
допълни с добри практики и натрупан опит и знание от 
редица успешно съществени индустриални проекти в 
областта на иновациите. 

Предложен е специализиран инструмент 
INPROVMANT, предоставящ възможност за 
многофакторна оценка на органзиационната готовност 
и избран подход за реализация на тези проекти, която 
може по избор да бъде под формата на обобщен 
количествен резултат, графика или доклад. На база на 
предварително идентифицирани фактори и условия, 
които имат отношение към успеха на иновационния 
проект, инструментът се предвижда да дава 
възможност за всеобхватна оценка на проекти за 
разработване и внедряване на иновации, за ранжиране 
и сравнителен анализ на такива проекти на въз основа 
на тази оценка, както и за предприемане на мерки за 
по-добро управление на такива проекти.  
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Мартин Йорданов е новият директор на 
Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив

Умната фабрика за прекъсвачи в Пловдив на 
Schneider Electric, глобалния лидер в дигиталната 
трансформация на енергийното управление и 
автоматизацията, има нов директор – Мартин 
Йорданов, който заема мястото на Мария Топчийска. 

 Мария Топчийска, която пое предприятието през 
януари 2020 г., е първата жена, застанала начело 
на фабриката на Schneider Electric в България. 
Именно тя ръководи процеса за сертифицирането на 
пловдивския завод като Smart Factory в края на 2019 
г. Във връзка с новото назначение мениджмънтът на 
Schneider Electric изказа благодарност на Мария и 
й пожела успех. В новата си роля в Schneider тя ще 
продължи да е свързана със Smart factory темата. 
Задачата й ще бъде заедно с новия си екип да 
внедрява лийн техники за оптимизация на процесите 
и да залага нови стандарти за smart технологии, 
които да се използват в група заводи на Schneider 
Electric, произвеждащи продукти за крайно 
електроразпределение.

„Много се радвам, че на новата си позиция ще 
остана свързана с България и конкретно с умната 
фабрика на Schneider в Пловдив“, коментира 

Мария Топчийска. „Първо, няма да се релокирам за 
постоянно, а просто ще пътувам, когато се налага, и 
второ – България остава в обхвата на територията, 
за която ще отговарям. Това ще ми позволи да не 
губя връзка с хората и проектите тук, които са били 
важни за мен през годините."

 Мартин Йорданов поема длъжността директор 
на Умната фабрика в Пловдив след повече от 
седем години в компанията. През предишния си 
трудов опит той е заемал позиции в сферата на 
управлението на качеството и намаляването на 
разходите свързани със суровини, инструментални 
екипировки и материални потоци. Последната му 
позиция в Schneider Electric е „Метод мениджър и 
мениджър поддръжка“. Мартин е възпитаник на 
Техническия университет в София  със специалности 
„Електроника“ и  „Производствен и операционен 
мениджмънт“. Назначението му идва скоро след 
като компанията предприе разширяване на 
производството в града под тепетата.  

„Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив 
за мен е повече от професионална реализация – в 
голяма степен това е кауза, в която всички участваме 

Мария Топчийска, която ръководи сертифицирането на завода като Smart Factory, преминава 
на международна позиция в компанията

Мартин Йорданов
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с ясното съзнание, че правим много повече от това 
просто да произвеждаме крайни продукти. Тук 
задаваме стандарт на работа, поддържан от висок 
клас технологии с акцент върху ефективната и 
устойчивата им упротреба", посочва Мартин.

Мартин Йорданов ще отговаря за стратегическата 
визия за развитието на завода и непрекъснатото му 
усъвършенстване, продължавайки да изпреварва 
времето си и да задава Smart factory модел у нас и в 
чужбина.

Екипът на Умната фабрика в България постоянно 
създава и внедрява иновативни технологии. 
Така над 70% от процесите в производствената 
база в Пловдив са изцяло автоматизирани. Тя е 
демонстрационен център за 14 държави, както и за 
чуждестранни компании с планове да инвестират у 
нас, а продукцията й се доставя в над 30 страни. 

За Schneider Electric: 
Schneider Electric е лидер в дигиталната 
трансформация на енергийния мениджмънт и 
автоматизацията в домовете, сградите, центрове 
за данни, енергийната инфраструктурата и 
индустрията. С присъствие в над 100 държави 
Schneider Electric е лидер в енергийния мениджмънт 
– средно и ниско напрежение, енергийната 
сигурност и автоматизацията. Вярваме, че хората и 
партньорите са това, което прави Schneider Electric 
успешна компания, и че стремежът ни към иновации 
и устойчивост гарантира, че електроенергията е 
достъпна (Life Is On) навсякъде, за всеки и по всяко 
време. 

Мария Топчийска и Мартин Йорданов

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 милиона 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 70% от процесите в нея са изцяло 
автоматизирани, а екипът не спира внедряването на 
нови технологии. Със сертификата заводът Schneider 
Electric в България се превръща в демонстрационен 
Smart Factory център за 14 държави. 

 

Научете повече на: https://www.se.com/bg/bg
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Schneider Electric публикува независими 
проучвания, които разкриват пропуски в 
действията за устойчивост

Schneider Electric™, лидерът в дигиталната трансформация 
на енергийното управление и автоматизацията, възложи 
изработката на две независими проучвания, фокусирани 
върху устойчивостта в операциите в сектора на ИТ и центрове 
за данни, а резултатите от тях разкриват липса на връзка 
между намерение и действие, което показва че по-голямата 
част от компаниите в бранша все още е в начален етап на своя 
път към устойчивост. 
 Двете проучвания са проведени от водещи за сектора 
анализатори от 451 Research и Forrester. Те събират данни 
от близо 3000 участници от цял свят, включително най-
големите доставчици на колокация и облачни услуги, както и 
ИТ специалисти от различни по мащаб компании. Докладът 
на 451 Research разкрива дилемата между възприятията и 
реалността, характерна за много предприятия, които считат, 
че техните програми за устойчивост са по-напреднали, 
отколкото са всъщност, тъй като ,,оценките на зрелостта 
на почти половината от респондентите (48%) не съвпадат с 
предишния им отговор.“ Докладът на Forrester се фокусира 
върху колокациията и установява, че 73% от компаниите 
поставят устойчивостта на 2-ро място сред своите бизнес 
приоритети, но само 33% отговарят, че са изготвили свой 
стратегически план за устойчивост. 
,,Изследването ясно демонстрира, че в сектора на ИТ 
и центровете за данни има пропуски в действията за 
устойчивост – изглежда съществуват намерения, но 
липсват действия“, посочва Панкадж Шарма, изпълнителен 
вицепрезидент на направлението за непрекъсваемо 
електрозахранване в Schneider Electric. ,,Разбира се, ИТ 
специалистите разбират добре устойчивостта и предприемат 
стъпки в тази посока. Но онова, което ни липсва, с някои 
изключения, са всеобхватни и обезпечени планове за 
действие за устойчивост и измерими цели за осъществяване 
на промяната, необходима за справяне с климатичната криза. 
Тези две проучвания установиха пропуски в действията за 
устойчивост и именно това е колективното предизвикателство 
пред нас, с което трябва да се справим.“
По-добро разбиране за състоянието на инициативите за 
устойчивост в сектора
Schneider Electric поръча двете независими проучвания, които 

имат за цел да помогнат на компаниите от сектора да си 
изградят по-добро разбиране за зрелостта на инициативите 
за устойчивост. Ето кратки обобщения на всеки от докладите 
с извадки от резултатите и връзки към пълния текст на 
проучванията: 
• Бяла книга на 451 Research: Устойчивостта на EDGE – 
разминаването между корпоративните планове и програмите 
за устойчивост на централизирани и локално разпределени 
ИТ системи.
Документът изследва повече от 1150 средни и големи 
предприятия по света, представители на повече от 20 
професионални съсловия, и техните усилия за устойчивост 
чрез разпределени ИТ ресурси. 
Изследователите установяват, че според своята самооценка 
много предприятия виждат по-голям напредък, отколкото 

• Доклади на  451 Research и Forrester сочат, че по-голямата част от сектора на ИТ и 
центровете за данни е в начален етап от своя път към устойчивост.  

• 73% от компаниите в едното от проучванията поставят устойчивостта на второ място 
сред своите бизнес приоритети, но само 33% отговарят, че са създали стратегически план 
за устойчивост.  

• Schneider Electric възлага изработката на докладите, за да подпомогне узряването на идеите 
и конкретните планове за устойчивост. 
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постигат в действителност. За тази група основният двигател 
на устойчивостта е бизнес стойността и фирмите започват с 
измерване на потреблението на енергия, след което добавят 
други показатели и инструменти за устойчивост. Най-големите 
предизвикателства в техния път към устойчивост включват 
оптимизирането на потреблението на енергия, последвано от 
получаване на съответните данни и метрики (при компании-
лидери) и липсата на квалифициран персонал (за начинаещи 
фирми).
• Доклад за лидерството на Forrester: Преосмисляне на 
стратегията за колокация  в унисон с устойчивото развитие. 
Изследователите се допитват до 1033 души от различни 
региони, които вземат решенията за устойчивост във 
фирмите-доставчици на колокация по целия свят с цел 
да проучат двигателите на устойчивостта в сектора на 
доставчиците на колокация. Проучването също така изследва 
основните предизвикателства пред фирмите за колокация и 
къде инвестират най-много в технологичния си пакет. 
Документът установява, че компаниите нямат силна, 
всеобхватна стратегия за своите програми за устойчивост, 
като само 33% отговарят, че тяхната фирма разполага 
със стратегически план за устойчивост. Това показва, че 
индустрията все още е в началото на пътя си към устойчивост. 
Документът установява, че ключова част от успеха на 
устойчивото развитие ще бъде намирането на правилния 
партньор, който да помогне на фирмите да се справят. Той 
също така стига до извода, че предприятията, които са наели 
външна консултантска фирма за устойчивост като част от 

своите инициативи в тази сфера, имат 33% по-голям шанс да 
постигнат зрелост в програмите си. 

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  

Повече по темата:
• Innovation Summit Las Vegas
Хаштагове:  #edgecomputing, #LifeIsOn, #sustainability, 
#ecostruxureit
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Българка става Зонален лидер 
„Корпоративни комуникации 
Югоизточна Европа“ в Schneider Electric
Калина Петкова поема ролята на Зонален лидер 
„Корпоративни комуникации Югоизточна Европа“ (Global 
Communications Leader South East Europe) в Schneider Electric. 
Тя ще отговаря за комуникациите на глобалния лидер в 
енергийното управление и автоматизацията в 15 държави 
от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, 
България, Гърция, Кипър, Косово, Молдова, Румъния, Северна 
Македония, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска, Черна 
гора, както и в Армения. 
Калина Петкова е част от екипа на „Шнайдер Електрик 
България“ вече десет години, през които отговаря за 
комуникацията на компанията в България, а също и в 
Албания, Косово и Северна Македония.
„Приех тази роля на проектен принцип, което е отлична 
практика в Schneider Electric. Чрез нея компанията дава на 
служителите си възможност за натрупване на по-широки 
впечатления и разнообразни компетенции в различни 
области, а това е изключително интересно за мен. Schneider 
Electric прави възможно един човек да събере знания и опит, 
които да прилага в бъдеще, но също да изгради мрежа от 
контакти, която е особено важна при изпълнението на по-
големи проекти.”, коментира Калина Петкова. 
Калина е завършила „Връзки с обществеността“ във Факултета 
по журналистика и масова комуникация на Софийския 
университет. Притежава магистърска степен по „Философия“ 
и докторска степен по „Междукултурна комуникация“ от най-
старото ни висше училище. Работила е за маркетинговите 
комуникации на различни брандове в различни сегменти, 
както и в изследователски и доброволчески проекти. 
Преподава в магистърска програма „Семиотика, език и 
реклама” на СУ. 
България заема важно място в екосистемата на Schneider 
Electric, тъй като в Пловдив работи сертифицираната умна 
фабрика на глобалния лидер в устойчивостта. Предприятието 
е модел за развитие на производствените звена на 
компанията в цяла Източна Европа и е образец за енергийна 
ефективност, автоматизация и оптимизация на процесите. 
Заводът произвежда прекъсвачи за различни пазари по света 
и преди броени дни стана „Фабрика на годината“ 2022. 

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 

Hashtags: #LiifeIsOn #Channel #SEGreatPeople #Sustanability #APC

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. Със 
сертификата заводът на Schneider Electric в България се 
превръща в демонстрационен Smart Factory център за 14 
държави.  
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Осигуряването на силата на захващане 
предотвратява изпускането на части
Какво става, когато подаването на сгъстен въздух 
прекъсне по време на производствения процес? Просто 
казано, ако грайферът не е оборудван със защитен 
механизъм, захванатите части ще паднат и може да 
причинят нежелана щета.
 
Поради тази причина сега разработихме две 
допълнителни версии на прецизния грайфер PG 16, 
включващ механизми за осигуряване на силата на 
захващане. В случай на повреда в системата за подаване 
на сгъстен въздух, пружина ще предотврати изпускането 
на захванатите части.
 
С новия прецизен грайфер PG 16 NC, силата на 
задържане влиза в действие, когато грайферът е 
затворен, след като вече е захванал част. Обратно, при 
PG 16 NO силата на задържащата пружина действа, 
когато захващащото устройство се отвори, след като 
дадена част е захваната отвътре.
NC означава Normally Closed, което буквално означава, 
че челюстите на захващащото устройство са „нормално 
затворени“. NO означава Normally Open, което има 
противоположното значение: челюстите на захващащото 
устройство са стандартно отворени. Досегашният PG 16 
получава наставката NN (Normally None), тъй като няма 
осигуряване на силата на захващане.

По отношение на захващането както по външните, 
така и по вътрешните повърхнини, тези грайфери 
представляват интелигентно надграждане на изпитания 
и тестван PG 16. Следователно, точно както стандартната 
версия PG 16 NN, те впечатляват със своя компактен 
дизайн и висока надежност при работа. Изключително 
прецизното насочване на челюстите се отличава с 
точност на повторение от +/-0,01 mm и точност на 
работа от +/-0,05 mm във всяка позиция на монтажа. 
В резултат на новоинтегрираното осигуряване на 
силата на захващане, размерът на паралелните хващачи 
е леко променен. Малкото тегло, изключително 
високата прецизност и кратките времена за захващане 
са ключовите открояващи се характеристики на 
грайферите PG 16.
 
За повече информация: http://www.atlas-technik.com/ 
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SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE
Какво е новото в Solid Edge 2023
Ускоряване на безпроблемното сътрудничество между екипи и системи

Ползите
• Активирате безпроблемно глобално сътрудничество 
между екипи и системи
• Опростен дизайн на продукта с обновен 
потребителски интерфейс
• Детайлира 3D модели по-бързо и по-лесно с MBD 
подобренията
• Елиминира грешките при проверка със Solid Edge 
Inspector
• Намалява грешките при дефиниране и ускоряване на 
FEM/FEA симулации
• Нови 4 и 5 осеви операции разширяват обхвата на 
CAM за CNC машини
• Използвате възможностите на допълнителните 
модули, когато имате нужда от тях

Резюме
Новата версия на Solid Edge добавя множество нови 
инструменти за да рационализирате дизайна на вашия 
продукт, давайки ви възможност да създавате, да се 
свързвате и да си сътрудничите. 

Насладете се на безпроблемно сътрудничество между 
екипи и системи с новите подобрения на оперативната 
съвместимост. Нов облик и усещане подхождат на 
начина ви на работа, позволявайки ви да бъдете по-
ефективни с по-малко кликвания. 

Правете повече с омрежените модели, като използвате 

нови възможности за симулация. Спестете време и 
пари в производството, като елиминирате грешките 
при проверката. Изживейте всичко това с нови опции 
за лицензиране, които ви дават функциите, от които се 
нуждаете, когато имате нужда от тях.
Solid Edge 2023, който е част от портфолиото на Siemens 
Xcelerator, всеобхватното и интегрирано портфолио от 
софтуер, хардуер и услуги, ви предоставя иновативен 
и цялостен подход към разработването на продукти за 
масовия пазар.

Solid Edge SaaS
Xcelerator Cloud и софтуерът като услуга (SaaS) 
осигуряват връзка с облака и възможността да се 
абонирате за софтуер и услуги съобразно вашите 
нужди. Solid Edge SaaS, който включва Xcelerator Share, 
ви предоставя същия мощен софтуер за разработка на 
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Възползвайте се от инструкциите за производството
Подобренията в дефиниците, базирани на модела (MBD) 
ви предоставят инструментите за детайлизиране на 
3D модели по-бързо и по-лесно от преди. Можете да 
увеличите производителността с подобрени работни 
процеси и предоставяне на автоматична помощ. Новата 
функция в Solid Edge за предоставяне на разширена 
информация за производството на продукти (PMI) ви 
помага да осигурите висококачествено последователно 
оразмеряване за PMI приложения надолу по веригата. 

Автоматично идентифициране, етикетиране и 
извличане на критични характеристики на дизайна
Сега можете да използвате Solid Edge Inspector, за 
да спестите време и пари в производството, като 
елиминирате грешките чрез проверка на проекта. Solid 
Edge Inspector автоматично генерира данни за проверка 
на качеството и доклади, на които потребителите 
могат да се доверят, като същевременно позволява 
безпроблемна комуникация с производствения процес 
надолу по веригата.

Възползвайте се максимално от вашите омрежени 
модели
Подобрените възможности в Solid Edge 2023 вече 
позволяват симулация с конвергентни модели, които са 
създадени чрез генеративен дизайн или получени от 
3D сканирани омрежени модели, без необходимост от 
преобразуване в b-rep. 

продукти, който очаквате, като същевременно предлага 
инструменти за сътрудничество от следващо поколение, 
възможности за разширена реалност (AR), достъп до 
вашите дизайнерски данни навсякъде, по всяко време от 
всяко устройство и др.

По-малко кликове, за да правите повече
Вижте новия облик и усещане с обновен потребителски 
интерфейс (UI) и рационализирани работни процеси. 
Промяната на потребителския интерфейс отговаря 
на начина ви на работа, с интуитивни командни 
ленти и ленти с инструменти, актуализирани опции 
за персонализиране и подобрени работни процеси 
при моделиране. Намалете броя на кликванията, за да 
изпълнявате типичите работни потоци, спестявайки 
време. Сега подобренията в 3D моделирането на детайли 
предоставят синхронни инструменти и на потребители 
при традиционното (подредено) моделиране.

Стигнете по-далече с вашите проектни данни
Новите подобрения на оперативната съвместимост 
отключват силата на вашите проектни данни, като 
същевременно подготвят работата ви за бъдещето. 
Можете да използвате Solid Edge за лесно и точно 
прехвърляне на данни от Solid Edge към и от 
портфолиото на Siemens Xcelerator, включително 
софтуера NX и Process Simulate в портфолиото на 
Tecnomatix. Ново е и директното вмъкване на софтуерни 
файлове от SolidWorks, JT, STEP и Parasolid (детайл 
или сглобка) в сглобки на Solid Edge директно, без 
транслиране.
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иначе биха били твърде скъпи или невъзможни. Библиотеката 
с интелигентни пост-процесори ви осигурява лесен достъп 
до професионално изградени комплекти за програмиране на 
CNC машини.

Създавайте по-бързо технически публикации 
С нов, модерен потребителски интерфейс и подобрения 
в използваемостта, работните процеси и анимациите ви 
позволяват да правите повече за илюстрации и техническа 
документация. Можете да присвоите богати текстови 
метаданни към илюстрации и детайли, които се показват 
динамично. Създавайте персонализирани преходи с 
предварително зададено време за движение на камерата, 
разкриване, движение или скриване на детайл и други 
анимационни функции. Можете също да дефинирате 
множество главни страници и да показвате визуални 
миниатюри до всеки документ.

Ръст на стойността
Solid Edge е интегриран набор от мощни, изчерпателни и 
достъпни инструменти, които ви позволяват да напреднете 
във всички аспекти на процеса при разработване на продукти. 
Използването на Solid Edge ви помага да се справите с 
днешните сложни предизвикателства чрез автоматизирани 
цифрови решения, които култивират креативността и 
сътрудничеството.
Чрез използването на най-новите иновативни технологии в 
механичния и електрически дизайн, симулация, производство, 
публикации, управление на данни и облачно базирано 
сътрудничество, използването на Solid Edge драстично 
съкращава времето за пускане на пазара, осигурява по-голяма 
гъвкавост на производството и намалява разходите със 
своите мащабируеми решения.

За повече информация, посетете
siemens.com/solid-edge-2023
www.spacecad.bg
СпейсКАД ООД, тел. 029033999
Минимални системни изиквания:
• Windows 10/11 Enterprise or Professional (само 64-bit) 
• Java 8 или по-нова 64-bit
• 16 GB RAM
• 65K цвята
• Екранна резолюция: 1920 x 1080
• 8.5 GB дисково пространство за инсталиране

Чрез разширяване на функционалността за симулация на 
омрежени модели при сглобяване и за листов метал, можете 
да намалите грешките при тях и да ускорите симулационните 
проучвания.

Функциите, които искате, когато имате нужда от тях
Новите опции за лицензиране, базирани на стойност, ви 
позволяват да изберете възможностите за допълващи модули, 
от които имате нужда тогава, когато ги искате.
Тази гъвкава опция за лицензиране, достъпна чрез 
абонамент за Solid Edge SaaS - софтуер като услуга, предлага 
незабавен достъп до инструменти като generative design 
pro, визуализация на облаци от точки и маршрутизиране на 
електрически схеми в Solid Edge.

Постигнете невъзможното с нови производствени 
възможности Нова многоосева груба обработка в 5-осевата 
обработка в Solid Edge CAM Pro ви осигурява по-ефективно 
отстраняване на материал, като същевременно ви спестява 
време. Нова 4-осева обработка и нова функционалност за 
нишкова електро-ерозийна обработка (EDM) подобряват 
способността ви да създавате форми, дори такива, които 



ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ! Весела Коледа и Честита 
Нова 2023 година!

 ... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ 
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

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

02/944 22 56 // факс: 02/944 22 56 // www.sibel.bg

Сибел ООД

Шпонки Кондензатори Изолационни 
материали

Термозащити Трафоборд и хартии

Лагерни пружини Вентилаторни перки Кожуси Клемни табла Кабели Radox

WEIDMANN
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Автоматиката на Beninca вече се 
управлява и чрез мобилно приложение
Новото мобилно 
приложение на 
италианския холдинг 
Beninca BeMove 
позволява интелигентно 
управление през 
интернет на бариери, 
задвижвания за 
портали, врати, тенти и 
щори, вклключително 
светлини в дома или 
офиса. Internet of Things 
(IoT) е нова концепция, 
която прави нещата да 
стават “интелигентно”, 
осигурявайки комфорт, 
безопасност, енергийна 
ефективност и управление чрез интернет.
Платформата BeMove, позволява отдалечен достъп до 
контролен панел gateway (HOOP), който представлява 
интерфейса между приложението BeMove и свързаните 
с нея автомати на Beninca.  Предназначението й 
е централизирано управление на автоматичните 
устройства по всяко време и от всяка точка на света, 
само с няколко клика на телефон или таблет.

Напоследък мобилното приложение на Beninca BeMove 
намира широко приложение в контрола на достъпа 
при частни или абонаментни паркинги, жилищни 
комплекси или производствени предприятия. Бързите 
бариери на Beninca, както и автоматите за плъзгащи, 
двукрили и секционни врати, се управляват чрез BeMove 
приложението, което позволява на регистрирани 
потребители да отварят бариерата или входните 
портали, използвайки смартфоните си. Едно натискане 
на бутон на екрана на телефона е достатъчно, за да 
осигури безпрепятствен достъп на потребителя до 
паркинга.
Мобилно управление на автоматиката на Beninca 

не налага издаването 
и преиздаването на 
допълнителни консумативи 
като карти, чипове, стикери 
и т.н., което допълнително 
намалява разходите по 
поддръжката и използването 
на системата. Освен това 
подобряват сигурността на 
системата, тъй като няма физически консуматив, който 
може да бъде откраднат или споделен с неоторизиран 
потребител. 
Предимство на мобилното приложение е, че бариерите 
и порталите могат да бъдат отваряни и за гости на 
потребителите, без да е необходимо наличието на 
специален служител на място.
Освен при контрола на достъпа, платформата BeMove на 
Beninca дава възможност за интелигентно управление 
през интернет и на всички инсталирани автоматични 
устройства в дома и офиса, като позволява да ги 
управлявате лесно и удобно от смартфон или таблет. 
Управлението на системите, е както с приемници, така и с 
приемо-предаватели, като това позволява да се получава 
обратна информация за състоянието на портали, врати, 
щори и осветление. Вече няма да бъде необходимо 
да се проверява лично дали светлините са оставени 
включени, щорите са вдигнати или портала и вратата са 
отворени. С BeMove потребителят може да настройва 
своите устройства на база конкретен режим на работа, 
свързан с всекидневния ритъм на живот на потребителя 
и то от разстояние. Може да се наблюдават и променят 
схемите на осветление в реално време. Позволява 
да се създават различни 
графици и сценарии по дни 
и часове запаметявайки 
местоположението на 
потребителя, за всеки обект 
по отделно.
Интелигентната система 
BeMove, управлява до 16 
потребителски профила 
и 64 устройства с радио 
честоти. Предимство 
на системата е, че дава 
възможност за персонализиране на достъпа на повече 
от един потребител т.е. може да се включат членовете на 
семейството и офиса. Потребителят определя кой да има 
пълни, или ограничени права в панела за управление.

За повече информация:
https://beside.bg
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2023

EVA 5
Бариера - бърза
греда до 5 м.
вкл. приемник, 1 бр.
дистанционно и аварийно
захранване с акумулатори

KIT BOB
Автоматика за 
двукрили врати
размер на крилото 
до 2,10 м. и тегло до 350 кг. , вкл. 
приемник и 1 бр. дистанционно 

KPONY
Автоматика за 
плъзгащи врати
портал до 350 кг.
вкл. 4 м рейки
1 бр. дистанционно

KIT JIM
Автоматика за 
секционни врати
с височина до 2,50 м.
вкл. приемник и
1 бр. дистанционно 

600

395

935

2420
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Пътищата на отрязването
Още през седемдесетте ISCAR представи SELF-GRIP, търговската 
марка на оригиналната концепция за дизайн на инструмент за 
отрязване. Съгласно дизайнерската концепция на инструмента 
SELF-GRIP (фиг. 1), пресована твърдосплавна пластина се 
закрепва в инструмента с помощта на еластичните сили на 
шината без необходимост от механични закрепващи елементи. 
По това време други производители също се опитваха да успеят 
да въведат закрепването на пластина в инструмент за отрязване, 
използвайки същия принцип. Въпреки това, ISCAR изобрети 
надеждна, наистина работеща концепция, която постави еталон в 
приложенията за отрязване.
Линията SELF-GRIP се оказа голямата промяна в отрезните 
операции. Малко след откриването и подобни дизайни от 
други производители се появиха на пазара за рязане на 
метал. ISCAR вече беше утвърдил името си като авторитет в 
приложенията за отрязване и бързо се превърна в ненадминат 
лидер в индустрията. Днес няма съмнение защо непрекъснатите 
изобретения на ISCAR за нови концепции за отрязване привличат 
голям интерес и заслужават толкова голямо внимание.
     При отрезните операции стабилността на закрепването 
на пластината е ключов фактор. Желанието за постигане на 
разумно и икономично използване на материала на детайла 
диктува крайния стремеж за намаляване на широчината 
на отрезните пластини. Увеличаването на диаметъра на 
детайла води до увеличаване на дължината на инструмента. 
Малката широчина на пластината и носещата я шина може да 
влоши динамичното поведение на инструмента и в крайна 
сметка да повлияе на производителността на обработката. 
Подобряването на стабилността на закрепване и увеличаването 
на здравината на инструмента, с цел да се осигури ефективно 
рязане при неблагоприятни условия, са ключови фактори при 
проектирането на инструмента за отрязване.
Линията SELF-GRIP на ISCAR беше пробив, който амбицира 
неговите плодовити инженери за научноизследователска и 
развойна дейност да продължат да подобряват концепцията 
днес. „Класическата“ линия инструменти SELF-GRIP е 

надградена и значително разширена с нови геометрии и 
забележителни подходи за производително отрязване на 
метал. Еволюцията на инструментите за отрязване на ISCAR е 
пример за логична прогресия на развитието чрез използване 
на високотехнологични решения през няколко поколения 
инженери. 
Точно определената охлаждаща течност под високо 
налягане (HPC) осигурява конкурентни предимства за по-

добра производителност при отрязване чрез понижаване 
на температурите в зоната на рязане и чрез осигуряване на 
отлично чупене и отделяне на стружките, което значително 
подобрява качеството на повърхнината и удължава трайността 
на инструмента. При обработката на трудни за рязане 
топлоустойчиви суперсплави и аустенитна неръждаема стомана 
HPC намалява или дори елиминира наклепването на материал 
по режещия ръб. Охлаждащата течност под високо налягане е 
изключително полезна при операции на отрязване. 
Производството на ефективни вътрешни канали за охлаждаща 
течност в тънки шини е трудна инженерна задача. ISCAR 
предостави стабилни решения за справяне с този проблем. 
Едно от тези решения се предлага чрез линията DO-GRIP, 
разработена няколко години след успешното стартиране на Фиг. 1

Фиг 2

Фиг 3
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линията инструменти SELF-GRIP. Инструментите от DO-GRIP 
използват пластина с два режещи ръба. Ръбовете са усукани един 
спрямо друг и по този начин неработещият ръб не ограничава 
дълбочината на рязане на инструмента. (фиг. 2).
     Фамилията инструменти PENTACUT, които използват 
звездообразни твърдосплавни пластини, първоначално са 
проектирани за отрязване на детайли с малък диаметър, тръби 
и тънкостенни детайли. Тези рентабилни пластини осигуряват 
пет индексируеми режещи ръба и са изключително икономично 
решение. Пластините се закрепват чрез винт, който минава през 

централния им отвор. Етапите на развитие на пластината с 5 ръба 
се оказаха трудни при използването на пластини PENTACUT за 
детайли с голям диаметър. За да се справи успешно с тази задача, 
пластината трябваше да нарасне по размер, което направи 
задачата технически проблематична и икономически неизгодна.
Решението беше намерено в PENTA-IQ-GRIP – фамилия 
инструменти за отрязване, които също използват сменяеми 
пластини с пет режещи ръба. Фамилията позволява отрязване 
на детайли с диаметри до 40 mm (1,5"). Благодарение на 
иновативния принцип на закрепване тип лястовича опашка, 
инструментите използват пластини с относително малък 
размер и осигуряват изключително стабилно закрепване, което 
значително увеличава трайността  на инструмента, подобрява 
праволинейността на и качеството на отрязваната повърхност. В 
допълнение, има инструменти PENTA-IQ-GRIP с HPC опция (фиг. 3).
  Концепцията SELF-GRIP използва еластичните сили на шината 
за закрепване. Тази новост проправи пътя за иновативна и 
подобрена система, която изведе стабилността на закрепването 
на пластината на ново ниво. Линията TANG-GRIP функционира на 
принципа на стабилна опора за пластината, за да противодейства 
на силите на рязане, приложени върху инструмента по време на 
операцията. (фиг. 4). Ориентацията на слота, който функционира 
като джоб за вмъкване, беше променена в сравнение с дизайна 
на инструмента SELF-GRIP и следователно опората се постига 
от дългата и твърда задна стена на джоба. TANG-GRIP има 
солидна задна опора, за разлика от повечето подобни системи, 
при които се използва само силата на триене за закрепването 
и неподвижността на пластината по време на работа . Тази 
механична конструктивна характеристика елиминира 
издърпването и преместването на пластината по време на 
работа. Значително подобрената стабилност води до значително 
увеличена трайност на инструмента и леглото на пластината. 
Заедно с това е подсилен и режещия ръб. TANG-GRIP позволява 
отрязване при изключително високо подаване, като по този 

начин увеличава производителността до нови стойности.
Независимо от това, изглежда има и друга страна на 
монетата „отрязване“. Увеличаването на подаването води до 
увеличаване на компонентите на силата на рязане. Ситуацията 
се влошава, когато диаметърът на детайла и дълбочината на 
отрязване се увеличат. Това води до деформация на шината, 
което може да стане важен фактор за въздействие върху 
приложението. Отрязване по оста Y е начин за преодоляване 
на проблема. Острието се натоварва по начин, който е за 
предпочитане. Отрязването по оста Y е често срещано при 
многофункционалните машини с оста Y, но все още тези типове 
машини не са популярни.
    В сравнение с традиционното отрязване по оста X, 
отрязването по оста Y значително подобрява динамичното 
поведение на инструмента чрез използване на тангенциална 
режеща сила. При отрязване в посока на радиалните сили, 
стабилността на инструмента се намалява. Още веднъж 
плодотворните инженери на ISCAR за научноизследователска и 
развойна дейност изобретиха страхотно печелившо решение, 
като представиха LOGIQ-F-GRIP, нова фамилия инструменти, 
характеризираща се с квадратен адаптер с четири гнезда 
за пластини, монтирани на всеки от неговите режещи 
върхове. (фиг. 5). Адаптерът комбинира двете ориентации на 
инструмента (в X- и Y-посоки), което осигурява балансиран 
и стабилен дизайн. Адаптерът има 4 гнезда за пластини и 
значително удължава трайността на инструмента. Ако едно 
от гнездата е повредено, адаптерът може да бъде завъртян 
по лесен начин. Адаптерът се предлага с или без HPC опция 
и е монтиран в здрав блок-държач с подсилени ребра, които 

осигуряват изключително стабилен монтаж на инструмента. 
Впечатляващата сигурност на системата води до много стабилно 
ефективно отрязване при малки широчини на пластината, дори 
когато се използва за отрязване на детайли с голям диаметър, 
като същевременно се гарантира спестяване на материал. 
Системата е подходяща за всички видове стругове, независимо 
дали имат задвижване по ос Y.
  Важните постижения на ISCAR в създаването на революционни 
системи за отрязване доказват още веднъж неговия ангажимент 
към усъвършенствани решения за задоволяване на изискванията 
на клиентите.

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

Рюей Малмезон, декември 2022 г. – 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 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 
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, 
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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/bg/bg/product-range/86360147-netshelter-
rack-pdu-advanced. 
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
Последвайте ни:
Хаштагове: #SecurePower #APCNetShelter #AdvancedRackPDU 
#LifeIsOn
Открийте актуалните тенденции, формиращи устойчивостта, 
Електрическа енергия 4.0 и новото поколение автоматизация на 
Schneider Electric Insights

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 
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AMEISE – Иновативният и бюджетен 
бранд на JUNGHEINRICH
Електрическите ръчноводими палетни колички Ameise® 
PTE с необслужваеми литиево-йонни батерии предлагат 
интелигентна алтернатива на класическите транспалетни 
колички. Повдигат, свалят и преместват товари до 1500 кг 
напълно електрически, което Ви позволява да работите 
ергономично и без почти никакви усилия. Идеална са за 
вътрешен превоз на товари, за използване в складове 
и магазини, транспорт в камиони, както и за товарене и 
разтоварване на камиони. Компактният им дизайн, малък 
радиус на завиване и ниско тегло предлагат висока степен 
на маневреност. Тези предимства излизат на преден план 
особено когато пространството е ограничено. Всички 
функции за движение и повдигане се управляват удобно от 
многофункционалния управляващ лост. Здравият стоманен 
корпус предпазва задвижващия блок, като същевременно 
предлага и защита срещу наранявания на краката.

Необслужваемите 24V и 48V литиево-йонни батерии 
се отличават с бързо време за зареждане и дълъг 
експлоатационен живот. Ameise® PTE са проектирани за време 
на работа от около 3 до 4 часа на ден. Външното зарядно 
устройство, което е включено в комплекта, позволява бързо 
междинно зареждане по всяко време. Смяната на батерията 
е лесна и може да се направи бързо без инструменти или 
откачане на кабели.

PTE 1.1 Li-Ion е идеална за вътрешен превоз на товари 
електрическа транспалетна количка с товароподемност до 
1100 кг. Включва се чрез интелигентен магнитен ключ, има 
интегрирана диагностична система и светлинни диоди за 
състоянието на батерията.

PTE 1.3 Li-Ion е особено подходяща за транспорт в камиони и 
за товарене и разтоварване на камиони. Тя е с товароподемност 
до 1300 кг., включва се с ключ, има тандем ролки от към товара 
и светлинни диоди за състоянието на батерията. Тя е с усилена 

спирачна система, осигуряваща безопасност на рампи и добра 
спирачна способност при наклони.

PTE 1.5 Li-Ion е идеална за транспортиране в тежки камиони 
електрическа количка с товароподемност до 1500 кг. 
Безопасността и е повишена чрез функцията curve CONTROL, 
която автоматично намалява скоростта на движение в завоите. 
Достъпът се осигурява чрез ПИН-КОД, има тандем ролки от към 
товара, LCD-дисплей, който показва състоянието на батерията 
и работните часове, както и бутон „Костенурка“ за забавено 
движение.

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

с едрогабаритни и 
обемисти товари.
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ОСНОВНАТА НИ МИСИЯ Е ДА 
НАПРАВИМ ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 
3D ПРИНТИРАНЕ ПО-ДОСТЪПНИ 
И ПО-ПОЗНАТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА 
ИНДУСТРИЯ 
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