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Резюме: В този доклад се разглежда дейността и новостите от СПЕКТРИ ЕООД, с времеви хоризонт 
първата половина на 2014 г. Представят се във вид на акценти новите направления в цялостното развитие 
на СПЕКТРИ ЕООД – като дейност, пазарно присъствие, нови произвеждани и дистрибутирани продукти 
и решения, както и систематично поддържане на цялостната експертна фирмена обезпеченост. Реализирани 
проекти. 

СПЕКТРИ ЕООД постоянно и организирано продължава да се развива като национален център на 
компетентност в областта на шума и вибрацаиите.

Ключови думи: - Шум, вибрации, СПЕКТРИ ЕООД, WEBNOISE, Brüel & Kjær, PCH Engineering.

1. Обзор:
През 2013 г. и 2014 г., СПЕКТРИ ЕООД 

продължи развитието си и професионалното си 
експертно присъствие на пазара – в областта на 
шума и вибрациите.

Основни акценти и новости са:
1.1. Стартирана собствена разработка на 

портално ОБЛАЧНО решение, маркетирано под 
наименованието “Spectri WEBNOISE.eu” – като 
вид “облачна” услуга, комбинираща собствено 
решение за непрекъснат интернет базиран достъп 
до параметри за мониторинг на шум, вибрации, 
както и възможност за допълнителни параметри 
в околната и производствена среда.

1.2. Реализация на проекти със стратеги- 
ческо значение:

- Планове за действие към Стратегически 
Карти за Шум, за гр. Бургас, Русе и Плевен;

- Доставка по Оперативна Програма на обо- 
рудване за измерване на Звуков Интензитет 
и Идентификация на шумови източници;

- Доставка по Оперативна Програма на 
оборудване за нискочестотно калибриране 
на виброизмерително оборудване;

- Доставка по Оперативна Програма на обо- 
рудване за измерване на Звуков Интензитет 
и идентификация на шумови източници.

- Доставка по Оперативна Програма на 
система за акустична холография.

Доставeните системи са нови за цялата страна 
решения.

1.3. Потвърждение на сертифициране на 

ОКС “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” по БДС EN 
ISO 17020:2012.

1.4. Сертифициране за производство, кон- 
султантски услуги, доставка и сервиз на измерва- 
телно оборудване за шум и вибрации – по 
ISO 9001:2008. Обхвата на сертификация е 
за: Проектиране, производство, инженеринг, 
поддръжка, сервиз, търговия и доставка на 
решения, експертизи, измервателна апаратура и 
софтуер – за шум и вибрации, процес-параметри. 
Инсталации и настройки, обучение и консулта- 
ции. Измерване, анализ, диагностика, контрол и 
оценка на съответствието

1.5. Новини от собствено производство на 
СПЕКТРИ ЕООД - нови продукти:

- Мониторингов Терминал
- Шум, вибрации
- Мониторинг на pH, прах, метео

 
Фиг. 1 Платформа Webnoise.EU
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Фиг. 2 Spectri Data Logger

 

Фиг. 3 Мониторингов терминал на параметри на 
околната среда, тип SPECTRI ESMU – 1

Решенито е базирано на най-висок клас 
измервателно оборудване за измерване на шум – 
акустичен анализатор тип Brüel & Kjaеr 2250/2250-
L. Терминалът се използва за непрекъснат 
мониторинг на шум, а също и опционално на 
вибрации и допълнителни параметри на околната 
среда (при дейности по време на строителство, 
градска и/или промишлена активност).

1.6. Ново партньорство с INSTANTEL - 
най-надеждните в света вибрационни монитори

 
Фиг. 4 Лого Instantel

Instantel е специализирана в производство на 
модули за вибрации и взривни дейности. Фирмата 
е част от Stanley Black & Decker, Inc.

Оборудването на Instantel за „регулирани“ 
вибрации и контрол на свръхналягания си 
извоюва през годините реномето на най-
надеждната подобна техника (използвана в над 
110 страни по света) – за различни приложения в 
минната дейност, строителство и геотехнически 
проучвания.

1.7. Ново партньорство с ODEON – 
специалистите в софтуерните решения за акустич- 
но моделиране и симулация на акустични пара- 
метри на помещения, зали и сгради.

Проектът ODEON е бил иницииран като 
съвместно сътрудничество между Технически 
Университет – Дания (звено по Акустика), 
Brüel & Kjær и други водещи фирми в областта 
на акустичното моделиране. Известираните 
през годините усилия в развитието на ODEON 
го превърна в надежден и при това лесен за 
работа софтуерен продукт, който се използва в 
многобройни проекти в строителната акустика и 
акустиката на помещения. 

 
Фиг. 5 Лого Odeon

1.8. Участие в симпозиуми и изложения:
- Булконтрола 2014;
- Дефектоскопия 2015;
- ММО 2014;
- Акустика 2014
1.9. Новини от партньора на СПЕКТРИ 

ЕООД в областта на шума и вибрациите, Brüel 
& Kjær - Дания.

1.10. Новини от партньора на СПЕКТРИ 
ЕООД в областта на вибрационния мониторинг, 
PCH Engineering - Дания.
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2. Портално решение, “Spectri 
WEBNOISE.eu”:
Разработката е представена в отделен доклад.

 
Фиг. 6 СПЕКТРИ портал WEBNOISE.EU

3. Ключови проекти на СПЕКТРИ 
през 2013 и 2014 г.:
3.1. Планове за действие към Стратегически 

Карти за Шум (СКШ), за гр. Бургас, Русе и 
Плевен;

Целта на разработване на „ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА 
НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА” на базата 
на Стратегическата шумова карта (СШК) е 
управление, ограничаване и намаляване на 
шумовото натоварване в околната среда чрез 
прилагане на мерки и акустично планиране 
в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 
период. Тези мерки трябва да се базират на  
случаите, при които превишаването на стой- 
ностите на даден показател за шум може да 
предизвика вредно въздействие върху здравето 
на хората, както и за запазване стойностите 
на показателите за шума в околната среда в 
районите, в които стойностите не са надвишени.

Крайната цел е създаване на здравословни 
условия на живот на населението и опазване 
на околната среда от шум, чрез разработването 
и прилагането на интегриран подход и мерки 
за неговото избягване, предотвратяване или 
намаляване.

Шумът е един от факторите с неблагоприятно 
въздействие върху населението в големите 
градове. Породен от развитието на промишленото 
производство, на пътническите, товарните 
и водните транспортни средства и масовият 
градски транспорт. Дългогодишните изследвания 
показват, че нивото на шума в последните години 
нараства с 1 dB годишно и надминава граничните 
стойности за съответните населени територии. 
Промяната на транспортните средства с такива 
с подобрени шумови характеристики се компен- 

сира с трайно нарастване на моторизацията. 
Независимо от вида и качеството на жи- 

лищния и обществения фонд и кога е построен, 
се забелязва тенденцията на непредприемане 
на мерки за шумозащита както на жилищните 
така и на обществените сгради със специално 
предназначение – болници, училища, детски 
заведения, научно-изследователски центрове и 
др. такива. 

 

Фиг. 7 СПЕКТРИ проекти СКШ и планове  
за действие

3.2. Доставка по Оперативна Програма на 
оборудване за измерване на Звуков Интензитет и 
Идентификация на шумови източници;

Доставяната система е ново за цялата страна 
решение. (Описание се разглежда в отделен 
доклад).

 

Фиг. 8 Brüel & Kjær 2270 базирана система  
за звуков интензитет

3.3. Доставка по Оперативна Програма на 
оборудване за нискочестотно калибриране на 
виброизмерително оборудване. Доставяната 
система е ново за цялата страна решение. 
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Фиг. 9 Нискочестотно вибрационно тяло

3.4. Доставка по Оперативна Програма на 
система за акустична холография.

 

Фиг. 10 Система за акустична холография

4. Потвърждение на сертифициране 
на ОКС “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” 
по БДС EN ISO 17020:2012;
 

Фиг. 11 Изглед сертификат на  
ОКС “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ”

5. Сертифициране за производство, 
консултантски услуги, доставка и 
сервиз на измервателно оборудване 
за шум и вибрации –  
по ISO 9001:2008;
Цел: Потвърждение на компетентността 

на СПЕКТРИ ЕООД в областта на шума и 
вибрациите.

 

Фиг. 12 Изглед сертификат за качество по  
ISO 9001:2008

6. Участие в симпозиуми и, 
изложения и конференции:
1. Булконтрола 2014;
2. Дефектоскопия 2014;
3. ММО 2014;
4. Акустика 2014
Цел: поддържане на пазарното присъствие 

на СПЕКТРИ ЕООД в областта на шума и 
вибрациите.

 

Фиг. 13 СПЕКТРИ участие в Булконтрола 2014
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Фиг. 14 СПЕКТРИ участие в  
Дефектоскопия 2014

7. Новини от основните 
международни партньори на 
СПЕКТРИ ЕООД:
7.1. Новини от партньора на СПЕКТРИ 

ЕООД в областта на шума и вибрациите, Brüel 
& Kjær - Дания.

-  Система за полеви запис на сурови измерва- 
телни данни за шум и вибрации, тип 
Sonoscout;

Системата ще бъде представена на ММО 
2014 г. от специалист от производителя, Brüel & 
Kjær – Дания.

 

Фиг. 15 Brüel & Kjær Sonoscout конфигурация

-  Обновяване на основната гама произ- 
водствени платформи от Brüel & Kjær – 
PULSE, 2270, LimA, Predictor, др.;

7.2. Новини от партньора от партньора на 
СПЕКТРИ ЕООД в областта на вибрационния 
мониторинг, PCH Engineering - Дания.

- Изцяло нови вибрационни мониторингови 
модули, вибрационни преобразуватели, измерва- 
телна технология, мониторингов софтуер;

 Фиг. 16 PCH Engineering нови продукти

8. Изводи:
През първата половина на 2014 г., развойната, 

стратегическа и маркетингова политика на 
СПЕКТРИ ЕООД целенасочено се развива в 
следните основни направления:

• Развитие на собствена развойна и произ- 
водствена дейност;

• Ресертифициране и нова сертификационна 
експертна обезпеченост;

• Акцент в доставки на иновативни решения 
за Р. България;

• Посрещане на очакването на експертната 
общност в Р. България за активно присъст- 
вие на СПЕКТРИ ЕООД на пазара и непре- 
късната информираност относно новостите 
в шума и вибрациите;

СПЕКТРИ ЕООД планира и занапред постоян- 
но и организирано да продължава със стремежа 
си да се развива като национален център на 
компетентност в областта на шума и вибрациите. 
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Abstract: In the recent paper are presented as general overview the SPECTRI Ltd. activity and related news 
– in first half of 2013. The new areas of SPECTRI Ltd. development are briefly presented – as activity, market 
presence, new produced and distributed products and solutions, and as well related to the systematic maintained 
company’s expert capacity.   Realized projects. 

SPECTRI Ltd. continues in an organized and systematic way its development as national center of competence 
in the field of noise and vibration.  

Key words: - Noise, vibration, SPECTRI Ltd., WEBNOISE, Brüel & Kjær, PCH Engineering.
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