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От 18 до 21 октомври 2018 най-мащабното автомобилно събитие за годината у нас ще привле-

че топ мениджъри от автомобилната индустрията и най-новите технологии в Интер Експо 

Център. 

Аутомотив Експо София е изложение за новите технологии в автомобилостроенето, всички 

видове авточасти и компоненти, автосервизно и гаражно оборудване, 

Международната автомобилна конференция ще доведе в България доказани мениджъри на 

глобални автомобилни компании, който ще представят най-успешните автомобилни проекти в 

Източна Европа и България, B2B платформа за срещи на международно ниво, кариерни дни за 

специалисти от автомобилния и IT сектора. Специално внимание ще бъде отделено на бъде-

щото развитие на автомобилната индустрия в следващото десетилетие, чрез демонстрации на 

технологии от утрешния ден: Индустрия 4.0, Електрическа Мобилност, Бързи зарядни стан-

ции, Хибридни автомобили и технологии за автономно движение. 

Хайкад Инфотех ще вземе участие във форума с презентация на тема “Оптимизация на гло-

балните производствени операции чрез симулации на производствен процес и Управле-

ние на жизнения цикъл на продукта. PLM решения за автомобилния сектор от Dassault 

Systemes“, представена от Филип Мине. 

В допълнение към презентацията на нашия щанд в изложението (Зала 3, щанд А17) ще може-

те да се запознаете с най-новите решения на Dаssault Systemes и разбира се да видите практи-

чески демонстрации. 

Участие на Хайкад Инфотех в Automotive Forum & Expo 2018 

Новини 

Източник на снимката: automovive.bg 

http://automotive-expo.bg/index.php/bg/exibitors/accomp-program
http://automotive-expo.bg/index.php/bg/exibitors/accomp-program
http://automotive.bg/BG/automotive-forum-expo-2018-sofia-brings-world-automotive-elite-bulgaria/
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Новата ни интернет страница www.haycad-infotech.bg– обновена визия, 

повече съдържание  Новини 

Скъпи читатели! Вече е готова и нашата нова интернет страница. Изцяло подновеното съдържание ще Ви предложи още повече ин-

формация за нашата дейност и за решенията на нашия партньор Dassault Systemes. Страницата ни е структурирана, така че да достиг-

нете по-лесно и по-бързо до нужната информация дори през мобилно приложение. Ще се радваме и на Вашите отзиви!   

Мисия – информация за нашата мисия, нашите принципи и дейности 

Решения –  детайлно представяне на решенията на Dassault Systemes  

Индустрии – тук може да научите повече за отделните индустрии 

Квалификация – научете повече, как можете да получите най-подходящото обучение за Вас  

Публикации – актуални статии и новини 

Поддържка – Важна информация за потребителите на нашите решения  



Оставаме верни на нашата стратегия да подпомагаме всички иновативни компании, ко-

ито се ангажират да инвестират във високотехнологични дейности в България, свърза-

ни с виртуалните технологии. Нашият партньор „одело фарба България “ ЕООД търси 

да назначи CAD конструктори за изграждания в момента развоен център в Со-

фия. Плановете предвиждат броя на инженерите, работещи в развойния център да дос-

тигне 40. С това той ще се нареди на трето място по големина след тези в Германия и 

Турция.  

„одело Фарба Лайтинг Груп“ произвежда автомобилни светлини и е част от турския 

холдинг Bayraktarlar. Компанията има седем завода – три в Турция, по един в Китай и 

Германия и два в Словения. Основните й клиенти са Mercedes-Benz, Audi, Renault, Fiat, 

Toyota, Volkswagen, BMW, VW и Ford. 

 

В развойния център на „Одело Фарба България“ ще се търсят специалисти конструкто-

ри работещи с CAD системи. Предпочитат се кандидати с образование на машинни ин-

женери със степен магистър, доктори по физика, инженери по електротехника или дру-

ги подобни дисциплини. Една от най-актуалните позиции в момента е за конструктор 

отговарящ за проектирането и разработката автомобилни фарове, принадлежности за 

тях, както и нужната екипировка за тяхното производство.  

Ако успяхме да събудим Вашия интерес, изпратете автобиография на имейл адрес:  

spasena.gencheva@haycad-infotech.bg 

Производител на автомобилни светлини търси CAD конструктори 

за R&D център Кариери 
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ТУ София обявява открита позиция за докторантура на тема „Практически приложения на из-

куствения интелект в програми за виртуални производствени симулации“ 

Проектът е насочен към изследване и развитие на интелигентни методи за създаване на виртуални 

производствени линии, базирани на ЗD представяне. Начинът на работа на тези системи, познати и 

като Цифрова фабрика (Digital factory), е да създават виртуални модели на цялостната производствена 

система нужна за производството на дадено изделие изцяло във виртуалното пространство. Това поз-

волява предварително планиране и проиграване на различни производствени варианти с цел постига-

не на максимална ефективност. Програмата има за цел да изследва до каква степен изкуственият ин-

телект може да подпомогне създаване на виртуални прозводствени системи. Целта е да се разработят 

методи, анализиращи CAD модела и извлечащи нужната от него информация.  

Докторската работа ще се разработва под ръководството на Факултета по Немскоезично инженерно и 

икономическо образование към ТУ София, като докторанта ще работи в тясно сътрудничество с екипа 

на Хайкад Инфотех.  

Подбор на кандидатите: Кандидатите трябва да изпратят на е-майл с CV и мотивационно писмо, 

което да подчертае уменията и познанията си съобразно изискванията на програмата. Кандидатите ще 

бъдат интервюирани онлайн, като е предвидено провеждането и на писмен изпит.  

Изисквания към кандидатите: 

 принципите на изкуствения интелект 

 компютърно моделирано продуктово планиране 

 CAD моделиране 

 компютърни симулации 

 програмни умения със C/C++, Python, Java, Visual Basic или подобни. 

За повече информация за позицията, пишете на ел. поща: contact@haycad-infotech.bg 

 

Докторантска стипендия в ТУ– София в сътрудничество с Хайкад  

Инфотех Образование 



 

Хайкад Инфотех и Dassault Systemes продължават своята инициатива от 2017г. 

за популяризиране на CATIA сред българските студенти. За поредна година Ви 

предлагаме възможността да свалите безплатно CATIA V5 Student Edition. Ко-

да на промоция е: CATIA4FREE18 

За повече информация посетете:  

https://academy.3ds.com/en/software/catia-v5-student-edition 

Предимствата за Вас: 

Студентското издание на CATIA V5 Ви дава пълен набор от възможности, за да 

пресъздадете Вашите идеи в 3D! 

 

Валидност на промоционалния код: 31.10.2018 г. -  Побързайте! 

 

Контакт: 

Моля при сваляна на софтуера за кратко потвърждение на ел. поща:  

contact@haycad-infotech.bg 

Обратно към училище! Свали CATIA V5 Student Edition безплатно 
Образование 
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https://academy.3ds.com/en/software/catia-v5-student-edition
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Mxp-wpzPWj8


Участие в традиционното изложение – „Дни на кариерата“  

в ТУ Пловдив Събития 

Хайкад Инфотех ООД ще вземе участие в традиционното изложение на 

компании – „Дни на кариерата“, което ще се проведе на 23 и 24 октомври 

2018г. на територията на ТУ-София, а на 25 октомври 2018г. на терито-

рията на ТУ-София, филиал гр. Пловдив. 

 

В ТУ — София, филиал Пловдив изложението ще се проведе в четвърти 

учебен корпус — Централна сграда, където можете да се запознаете с 

възможностите за стажове в нашата компания. Представянето ще води 

нашият колега Мартин Ангелов, запознал се с възможността за кариера в 

Хайкад Инфотех ООД на предходно издание на изложението. На нашия 

щанд ще може да се изпитате и на живо възможностите на най-новата 

версия на CATIA!  
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Технически издания 

Технически издания 

"Пластмасови изделия и шприцформи"- Новото обновено издание на книгата на доц. д-р Петко 

Събев е с обновени с актуална информация глави. Както и след първото си издание книгата се пре-

върна за кратко за изключително търсен наръчник на всички конструктори и технолози работещи в 

сфертата на пластмасите.  

 

CATIA Част I– “Проектиране на машиностроителни детайли“ , автор доц. Д-р Цветелина Пет-

рова. Ръководството на д-р Петрова се превърна бързо в учебник и справочник за всички, които 

бързо и ефективно искат да навлязат в CATIA.  

 

CATIA  Част II -  “Създаване на сглобени единици и технически чертежи”. Следвайки търсе-

нето и успеха на първата част, която разглеждаше проектиране на машиностроителни детайли, във 

втората книга са разгледани създаването на сглобени единици и технически чертежи. Автор е инж. 

Светослав Чомаков – специалист с дългогодишни конструктивна практика от множество направле-

ния на машиностроителната индустрия. 

 

CATIA Част V – “Технологично проектиране, симулация и програмиране с CATIA Machin-

ing”, на доц. Йосиф Митев е практически наръчник за работа с CAM модула на CATIA. Той опис-

ва в детайли интерфейса и наличните стратегии на обработка и нужните настройки.  

*В случай на интерес, пишете ни на spasena.gencheva@haycad-infotech.bg или позвънете на тел. 0885 77 72 88 
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Ние сме на ръба на революцията в транспорта. Автономните и свързаните с тях превозни средства, споде-
лените бизнес схеми, дронове, хиперлопове, 3D принтиране, въздействия върху околната среда и други 
концепции ни въвеждат в нова ера, която е настроена да изменя по същество начинът, по който хората из-
ползват различни средства за превозване от точка А до точка В. В Dassault Systèmes знаем, че виртуалните 
реалности са ключово средство за вдъхване на тази трансформация в реалност.  

 
3D перспективи: Какво трябва да вземат предвид днешните транспортни компании, за да създадат нови видове 
сложни системи за мобилност? 

Guillaume Gerondeau: Производителите на автомобили и всички участници в мобилността са изправени пред безпреце-
дентен набор от предизвикателства, които да процъфтяват в днешната и утрешната нова среда. Като се има предвид 
скоростта, с която ще се появят нови решения на пазара, количеството налични данни, сложността на глобалния пей-
заж с услуги, адаптирани към много фокусирани и местни пазарни нужди и възможностите, предлагани от нови техно-
логии като генеративен дизайн и 3D принтиране са всички предизвикателства, които могат да бъдат решени само с по-
мощта на мрежов подход. Само със сътрудничеството заинтересованите страни могат да вземат правилните решения. 
Участниците трябва да започнат да адаптират бизнеса си сега. 

3DP: Автомобилите са толкова голяма част от градовете. Когато се преместим в ерата на умни, автономни превозни 
средства, какво ще бъде въздействието върху градските райони? 
Потенциалът на интелигентната мобилност е огромен. Това ще увеличи капацитета на съществуващата пътна инфрас-
труктура благодарение на технологии като виртуални светофари и по-добро заемане на пътната лента от автомобили 
чрез системата “Platooning”. За градовете тези инфраструктурите ще се превърнат в източник на приходи. Общите раз-
ходи за транспорт с кола ще бъдат намалени с коефициент от 3 до 5 в сравнение с притежаването на превозно средст-
во, емисиите ще бъдат намалени, а аварии и задръствания ще останат в миналото.  

Технологии и  

тенденции 

Преминаване към нова ера в транспорта  

Статия от Guillaume Gerondeau, по материали от 3D Perespectives 
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В действителност интелигентната мобилност е само част от интелигентните 
градове, където всички обекти ще бъдат свързани. Опитът ще бъде начална-
та част на всички иновации, а не обекти или технологии. В резултат на това 
видовете предмети, които ще виждаме на или под пътя или във въздуха, ще 
бъдат много различни и иновативни в сравнение с днешните автомобили или 
търговски превозни средства. Помислете си: въпреки огромните технологич-
ни подобрения през последното столетие, колата и компанията, които я изг-
раждат, не са се развили значително. През този период градовете в богатите 

страни се разпространиха, тъй като собствеността на автомобила се превърна в норма. Целият градски живот от работа, отдих и 
пазаруване бяха организирани около използването на автомобила. Утре градските центрове ще бъдат съживени. Хората ще се 
научат да се свързват с помежду си по нови начини. Градовете ще трябва да поемат лидерството, за да избегнат блокада, защото 
тъй като разходите за автономната, споделената мобилност намалее, използването на тези услуги ще се повиши. Градоустройст-
вото трябва да мисли за пътната инфраструктура като услуга и да определи правилните показатели за ефективност като качест-
во на околната среда, безопасност и сигурност, икономически растеж, здраве и т.н. Това ще бъде критична роля, тъй като градс-
кото население продължава да расте и мегаполисите се конкурират все повече и повече, за да привличат таланти и организации. 
Мобилността ще бъде ключов елемент на конкурентоспособността и бъдещия урбанизъм. 
 
Процесът на покупка на автомобил се променя. Как виждате технологията, която я повлиява? 
 Трудно е да се предвиди с каква скорост ще бъде засегната от автономните автомобили и новите форми на мобилност като ус-
луга (MAAS). За купувачите по време на процеса на закупуване и за ползвателите на услуги за мобилност, възможността да се 
експериментира по  виртуален начин ще стане норма. Виртуалната реалност не само помага на крайния потребител, но и се 
превръща в ключов инструмент за комуникация по време на фазата на развитие. Получаването на идея, разработването на опит 
в цифровото пространство и споделянето му е много по-ефективно, отколкото да се опитвате да общувате с документи на Word 
или PowerPoint презентации. Три виртуални инструменти ви позволяват да си сътрудничите в контекст. Тъй като повече градове 
решават да визуализират своите активи, архитектите могат да визуализират опита за мобилност в техния град и да го адаптират 
за всеки конкретен случай, във всяка отделна среда. 
 
 

Технологии и  

тенденции 

Преминаване към нова ера в транспорта  

Статия от Guillaume Gerondeau, по материали от 3D Perespectives 
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