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Производството	 на	 заключващи	 системи	 датира	 от	 преди	 4	 000	
години.	Заключващите	системи	в	съвременния	динамичен	свят	са	
широко	разпространени	във	всички	сфери	на	живота.	В	условия-
та	на	динамична	и	дигитална	среда	необходимостта	от	по-сигурни	
заключващи	системи	постоянно	нараства,	а	отговорът	на	произво-
дителите	 е	 в	 постоянното	 усъвършенстване	 и	 разработването	 на	
иновативни	предложения	с	различна	степен	на	сигурност.	Целта	на	
настоящото	изследване	е	да	се	представи	връзката	между	етапите,	
през	 които	преминава	 развитието	на	 цивилизацията	 и	 производ-
ството	на	 заключващи	 системи	до	настоящия	момент.	Използва-
ни	са	различни	изследователски	методи	и	подходи,	в	 това	число	
методите	на	 анализ	и	 синтез,	 както	и	на	 системен	и	 комплексен	
подходи.	В	резултат	на	изследването	са	проучени,	обобщени	и	ана-
лизирани:	етапите,	през	които	преминава	развитието	на	производ-
ството	на	заключващи	системи,	в	исторически	план;	производство-
то	на	заключващи	системи	в	България	и	в	групата	АССА	АБЛОЙ.
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Въведение

Заключващите	системи	са	широко	разпространени	във	всички	сфери	на	жи-
вота	и	ежедневието	на	потребителите.	Те	са	механични	или	електронни,	използ-
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вани	за	ограничаване	на	достъпа,	надеждни	и	удобни	за	използване	(Introduction,	
1987).	В	забързаното	ежедневие	заключващите	системи	осигуряват	спокойствие	
и	сигурност	на	потребителите,	но	дори	не	се	замисляме	какъв	е	първообразът	им,	
кое	е	наложило	тяхното	създаване	и	усъвършенстване	през	годините.

Преди	да	се	появят	първите	ключари,	хората	се	опитвали	да	съхраняват	ве-
щите	и	да	опазват	домовете	си	чрез	скриване,	заравяне,	завързване	или	просто	
като	 стоят	 непрекъснато	 до	 тях.	Имало	 и	 други	 изобретателни	начини	 да	 опа-
зят	собствеността	си,	например	в	дворците	в	Индия	скъпоценностите	се	пазели	
на	изкуствен	остров,	в	средата	на	езеро,	гъмжащо	от	крокодили.	Необходимост	
от	приспособления	за	заключване	е	имало	от	дълбока	древност,	а	развитието	на	
ключарството	е	вървяло	успоредно	с	развитието	на	цивилизацията.	В	древен	Рим	
за	първи	път	се	появява	сарафството	и	в	отговор	на	това	се	е	зародила	и	естест-
вената	необходимост	от	сигурност.	Ключарството	като	самостоятелен	занаят	за	
първи	път	се	обособява	в	страните,	в	които	започва	натрупване	на	по-значителни	
материални	блага	–	Китай,	Египет,	Асирия	и	Вавилон.	Най-старите	изображения	
на	ключове	датират	от	преди	4	000	години,	запазени	в	храмовете	на	древен	Египет	
(Komkeys,	2014).	

По	време	на	индустриалната	революция	и	след	нея	ключарството	от	занаят,	
предаван	от	баща	на	син,	се	превръща	в	бизнес,	достъпен	само	за	високотехно-
логичните	корпорации.	Развитието	на	производството	на	заключващи	системи	е	
пряко	свързано	с	тяхното	усъвършенстване,	като	основната	цел	е	предотвратяване	
на	престъпления,	осигуряване	на	сигурност	и	добра	защита	(Edgar	&	McInerney,	
2020;	Wiles,	 et.	 al.	 2012).	 Развитието	 на	 заключващите	 системи	 от	 механични	
към	електромеханични	е	пряко	свързано	с	усъвършенстването	на	технологиите	
в	областта	и	навлизането	на	електрониката.	В	края	на	20	век	се	развиват	мастър	
системите,	които	имат	широко	приложение	в	хотели	(Rushmore	&	Mahne,	1998),	
административни	сгради	и	т.н.	(Ollam,	2012),	а	в	началото	на	21	век	все	по-често	
електроните	системи	за	контрол	на	достъпа	изместват	мастър	системите.

Целта	на	настоящото	изследване	е	да	се	представи	връзката	между	етапи-
те	на	развитието	на	цивилизацията	и	производството	на	заключващи	системи	до	
настоящия	момент.	Използвани	са	различни	изследователски	методи	и	подходи,	
в	това	число	методите	на	анализ	и	синтез,	както	на	системен	и	комплексен	под-
ходи.	Обект	на	изследване	са	заключващите	системи,	производство	на	някои	от	
индустриалните	фирми	в	групата	АССА	АБЛОЙ.	Възприета	е	тезата,	че	произ-
водството	на	заключващи	системи	е	пряко	свързано	с	развитието	на	технологи-
ите,	 изискванията	 на	 потребителите	 и	 тези,	 залегнали	 в	 нормативната	 уредба.	
Адекватното	приложение	на	регламентираните	изисквания	от	производителите	и	
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търговците	би	довело	до	покриване	на	изискванията	на	потребителите	в	областта	
на	заключващите	системи.	

1. Историческо развитие на заключващите системи

Древен Египет.	 Най-старият	 запазен	 до	 наши	 дни	 ключ	 е	 открит	 при	 ар-
хеологически	разкопки	на	двореца	Хорсабад	на	Император	Саргон	 II	 близо	до	
Ниневия.	Ключът	е	на	повече	от	4	000	години	и	представлява	греда	от	дърво,	вър-
ху	горната	част	на	която	е	направен	прорез	и	няколко	дупки	(Bishop	and	Burton,	
2000)	(фиг.	1).	

Фигура 1. Първообраз на ключ
Източник: https://www.google.com/search?q=най-стария+ключ&client=opera&hs=26n&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjtwILhx5r1AhWFR_EDHcYeCJEQ_AUoAXoECAEQA
w&biw=1326&bih=658&dpr=1#imgrc=jML1UeHjDC-VXM

Първите	заключващи	устройства	били	примитивни	и	изработени	от	дърво,	
но	 въпреки	 това	работели	на	 същите	принципи,	 използвани	при	 съвременните	
секретни	 ключалки	 (Андонов,	 2012;	Кузманов,	 2016).	 В	 различни	 изследвания	
много	по-късно	се	правят	сравнения	между	древните	китайски	дървени	брави	с	
тези	с	европейски	дизайн	(Kuo-Hung,	2017;	Zhang	&	Kuo-Hung,	2020).

Елада. Концепцията	на	ключарите	от	древен	Египет	се	оказала	успешна,	а	
моделът	заключващи	устройства,	предложен	от	тях,	бил	възприет	в	почти	целия	
древен	свят.	При	разкопки	археолозите	продължават	да	откриват	подобни	ключо-
ве	от	Шотландия	до	Япония.	Моделите	на	египетските ключари били изработва-
ни от желязо и месинг	–	материали,	чието	обработване	по	това	време	имало	висо-
ка	себестойност.	Така	само	заможната	част	от	населението	можела	да	си	позволи	
този	тип	древни	ключове.	В	древна	Елада	имали	„решение”	на	този	въпрос,	като	
тамошните	„ключари”	предпазвали	домовете	посредством	използване	на	въже-
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та,	с	които	завързвали	вратите	със	сложни	възли.	Завързването	станало	толкова	
разпространено,	че	и	дo	днес	е	известен	Гордиевият	възел.	По-късно	и	в	Елада	
се	разпространили	резетата, като на	вратите	се	поставяла	дървена	греда,	която	
била	придвижвана	с	кука	(Андонов,	2012).

Римската империя.	Иновативните	решения	за	онова	време	са	направени	от	
римляните.	Занаятчиите	са	произвеждали	ключалките от бронз и желязо,	а	не	от	
дърво	с	цел	по-голяма	сигурност,	а	също	така	са	разработили	първообраза	на	пру-
жинния	болт,	катинарите	и	парацентричните	шпонкови	канали,	устройства,	които	
се	използват	и	днес	(Introduction,	1987).	Ключарите	в	древен	Рим	продължили	да	
произвеждат	брави,	като	усъвършенствали	моделите,	които	били	монтирани	от	
вътрешната	страна	на	вратите.	При	тези	брави	гредата,	монтирана	на	вратата,	се	
премествала	с	кука,	която	трябвало	да	се	промуши	отвън	през	малка	дупка	на	вра-
тата.	Гражданите	на	Рим	се	обличали	в	роби,	а	този	тип	дрехи	нямали	джобове.	
По	тази	причина	ключарите	във	Вечния	град	се	стремели	да	изработват	колкото	
се	може	по-малки	ключове.

Фигура 2. Първообразът на секретната брава
Източник: Андонов, 2012

Секретната	брава	се	появява	за	първи	път	в	северна	Италия	(фигура	2),	но	
според	някои	сведения	тя	е	била	позната	и	на	гръцките	ключари.	Ключовете	с	
тази	 концепция	 станали	най-разпространените	 от	 късната	 римска	 епоха	 дo	 от-
криването	на	ключалките	с	щифтове.	Не	е	известно	името	на	ключаря,	открил	се-
кретната	брава,	която	се	явява	като	препятствие	пред	завъртането	на	ключа,	така	
че	в	нея	да	може	да	се	превърти	само	точният	(верният)	ключ	(Андонов,	2012).	
Постепенното	завоевание	на	гръцките	територии	е	причината,	поради	която	рим-
ляните	осъзнават	ролята	на	банките	и	банковото	дело.	Това	от	своя	страна	довело	
до	развитие	на	ключарския	занаят	(Doormann,	2021).	

Средновековието.	 В	 началото	 на	 Средновековието	 формата	 на	 ключовете	
прилича	 повече	 на	 съвременните,	 отколкото	 на	 примитивните,	 а	 дизайнът	 им	
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непрекъснато	се	променя.	През	този	период	се	създават	условия	ключарите	да	
развият	уменията	си,	тъй	като	стремежът	вече	е	бил	ключовете	не	само	да	бъдат	
носител	на	сигурност,	но	да	имат	и	естетическа	стойност.	Ключарите	изработва-
ли	ключове	с	много	орнаменти	и	те	наподобявали	произведение	на	изкуството	
(фигура	3).	Ролята	на	занаятчиите	нараства	през	този	период	и	те	започват	да	из-
работват	заключващи	механизми	за	порти,	врати,	сандъци	и	др.	Произвежданите	
брави	все	повече	се	доближават	до	съвременните	ни	представи,	„резето“	отстъп-
ва	на	„езика“,	а	ключовете	се	правят	във	формата	на	тръбички	(IntesA,	2021).

Фигура 3. Ключалка през Средновековието и ключ с орнаменти
Източник: История на ключарството - https://www.google.com/search?q=секратна+брава+
история&tbm=isch&ved=2ahUKEwjLycWIzZr1AhWT67sIHYu_DkcQ2-cCegQIABAA&oq=секра
тна+брава+история&gs_lcp=CgNpbWcQA1CeCFijOWD-OmgBcAB4AIABnAGIAbwPkgEEMC
4xNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=rY3VYYu_EZPX7_UPi_-6uAQ&b
ih=658&biw=1326&client=opera&hs=uTo#imgrc=DVcvQcjbQuOpLM

През	 средните	 векове	 се	 появяват	 първите	 гилдии	 на	 ключарите.	 Цялата	
уредба	на	ключарския	занаят	се	контролирала	от	гилдиите	(от	правилата	за	чира-
куване	и	изпитите	за	ключар	калфа	и	майстор	ключар	до	цените,	на	които	работел	
всеки	ключар).	Гилдиите	налагали	и	стандартите	 за	 заключващите	устройства,	
които	се	използвали	по	това	време.	На	всеки	ключар,	който	не	спазвал	наложения	
от	гилдията	ред,	било	забранявано	да	работи	като	ключар.	Така	с	годините	зана-
ятът	ключарство	се	предавал	от	баща	на	син,	от	ключар	на	ключар,	а	наложената	
ограничена	 система	 не	 позволявала	 на	 занаятa	 да	 се	 развива	 с	 бързи	 темпове.	
По-изобретателните	ключари	от	средните	векове	са	оставили	следните	„инова-
ции“	като	сандъците,	които:	изстрелват	ножове,	произвеждат	изстрели,	отрязват	
пръстите	на	крадеца	(Андонов,	2012).	

Ренесанс.	През	този	период	се	появяват	нивата	на	щифтовете,	въведени	от	
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неизвестен	ключар.	Първото	ниво	помагало	щифтът	на	ключа	да	запазва	позици-
ята	си,	докато	не	освободи	лоста	и	не	се	премести	напред	или	назад.		Основна	цел	
на	майсторите	през	този	период	е	да	повишат	сигурността	посредством	въвежда-
не	на	усложнения	в	ключалките	(IntesA,	2021).

Фигура 4. Първообразът на катинара
Източник: Андонов, 2012

През	Възраждането	ключарите	произвеждали	и	катинари	(фигура	4),	но	спо-
ред	някои	от	тях	те	не	били	смятани	за	сериозни	заключващи	системи.	Съществу-
ват	данни,	доказващи,	че	катинарът	се	е	появил	много	по-рано,	познат	бил	още	на	
ключарите	в	древен	Китай,	а	популярността	му	се	дължи	на	римските	ключари,	
които	го	разпространили	на	територията	на	цяла	Европа	(Doormann,	2021).

Индустриална революция.	През	70-те	години	на	ХVІІІ	век	индустриалният	
преврат	слага	началото	на	нова	ера	в	човешката	история	(Русев,	2012).	През	1778	
г.	Робърт	Барън	открива	сейфовата	брава,	като	след	това	настъпва	бурно	развитие	
на	ключарството.	Ключари	изобретатели,	 като	Парънс,	Чъб,	Нюуел	и	Андрюс,	
следват	стъпките	на	Барън	и	усъвършенстват	заключващите	системи,	като	с	това	
дават	и	много	повече	сигурност	на	хората.	По	това	време	водещите	ключари	вли-
зат	в	остра	конкуренция,	което	води	до	множество	нововъведения	в	заключващи-
те	системи	и	до	откриването	на	нови	брави	и	въвеждането	на	нови	механизми.		
През	1784	г.	Джоузеф	Брама	излага	в	лондонския	си	ключарски	магазин	брава	с	
надпис,	обещаващ	200	гвинеи	на	този,	който	успее	да	я	отключи.	Това	станало	
след	67	години,	през	1851	г.,	на	изложение	в	Лондон,	най-сигурната	брава	била	
отключена	от	американския	ключар	Хобс,	като	за	това	са	му	били	необходими	51	
часа.	Джоузеф	Брама	патентова	известната	ключалка	със	защитен	предпазен	ме-
ханизъм.	През	1833	г.	Томас	Парсън	създава	първия	патентован	механизъм,	който	
можел	да	се	настройва	за	работа	с	различни	ключове.

Ефектът	от	индустриалната	революция	се	разпростира	от	Великобритания	
към	Европа,	Азия	и	Северна	Америка.	В	Америка	всеки	ключар	имал	достъп	до	
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модерните	технологии,	можел	да	се	усъвършенства	като	ключар,	развивайки	по-
знанията	си	по	механика.	Така	през	1844	г.	Линус	Йейл,	работещ	като	ключар	в	
банка,	открива	и	изработва	първата	секретна	ключалка	(фигура	5),	използвайки	
принципа	на	заключване,	познат	още	от	древен	Египет.	Синът	на	великия	ключар	
–	Линус	Йейл	младши,	усъвършенства	ключалката	на	баща	си	и	я	въвежда	в	бан-
ките,	което	повишава	значително	нивото	на	тяхната	сигурност	(Doormann,	2021).

Фигура 5. Секретна ключалка
Източник: Андонов, 2012

Джеремая	Чъб	изобретява	специални	механизми,	използващи	щифтове,	кои-
то	влизат	в	отворите	на	ключалките.	Линус	Йейл	създава	през	1861	г.	известния	
днес	щифтов	реверсивен	механизъм.	Шифровото	заключване	дължи	много	за	раз-
витието	си	на	Джеймс	Саргент	от	Рочестър,	Ню	Йорк.	Много	от	ключарите	по	
това	време	работели	в	тази	посока,	но	той	пръв	създава	работещ	модел,	с	което	
сбъдва	мечтата	на	поколения	ключари.	

Фигура 6. Шифрово заключване, прототип на Саргент
Източник: Андонов, 2012
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И	до	днес	банковите	трезори	използват	създадения	от	Саргент	прототип	(фи-
гура	6).	Неговата	концепция	включвала	три	часовника,	които	покриват	времеви	
интервал	от	3	дни.	Трезорът	можело	да	бъде	отключен	само	с	правилна	комбина-
ция,	въведена	единствено	в	определен	ден	и	час	(Doormann,	2021).

Развитие на ключарството през XX век.	С	годините	и	с	усъвършенстването	
на	заключващите	системи	ключарите	се	разделили	на	две	основни	групи:	клю-
чари,	изработващи	ключове;	ключари,	поставящи	брави,	извършващи	ремонт	и	
отключвания.	Постепенно	правенето	на	брави	се	превърнало	в	бизнес,	достъпен	
само	за	високотехнологични	корпорации.	През	1909	г.	Хенри	Гусман	създава	пър-
вата	машина	за	дубликати	на	ключове.	Сериозен	тласък	в	развитието	на	ключар-
ството	дава	автомобилната	индустрия	след	Първата	световна	война.	Тогава	се	по-
явява	и	необходимостта	от	нов	модел	ключалки,	които	да	издържат	на	вибрации.	
От	1926	г.	ключарите	разполагат	и	с	кодова	машина,	която	позволява	ключовете	
да	се	изработват	по	серийните	им	номера	(Doormann,	2021).	

От кръглата към профилната ключалка.	От	ранните	20	години	на	ХХ	век	е	
позната	конструкция,	подобна	на	ключалката	на	Линус	Йейл	младши,	съответно	
на	Карл	Хьолер	и	била	интегрирана	в	специално	разработена	вкопана	брава.	Дори	
и	в	настоящия	момент	тази	брава	все	още	се		използва.	През	1924	г.	Силвестър	
Вьорле	разработил	известната	днес	профилна	ключалка,	която	била	патентована	
и	така	стартирало	нейното	производство	(Introduction,	1987).

Проведените	проучвания	и	представените	обобщения	доказват,	че	през	веко-
вете	ключът е бил символ на авторитет, сигурност и сила. Първите механични 
заключващи системи	(резета	и	отвори)	са	били	изработени	изцяло	от	дърво.	Пър-
вите метални ключалки	се	появяват	около	900	г.,	те	представлявали	резета,	които	
от	външната	страна	на	вратата	се	отваряли	с	ключ.	Римляните	усъвършенстват	
металната	ключалка,	като	поставят	специални	релефни	елементи	в	заключващия	
механизъм,	които	позволявали	в	отвора	да	се	постави	само	точният	ключ.	Пър-
вите катинари	 били	удобни,	преносими	и	често	използвани	от	пътуващи	тър-
говци	(месингови,	бронзови	или	железни	с	една	или	повече	пружини,	работещи	
с	ключове).	В	началото на Средновековието	формата	на	ключовете	наподобява	
все	повече	тази	на	съвременните,	а	дизайнът	им	непрекъснато	се	променя.	Ролята	
на	занаятчиите	нараства	и	те	изработват	заключващи	механизми	за	порти,	врати,	
сандъци	и	др.	Бравата	все	повече	доближава	съвременните	ни	представи,	„резе-
то“ отстъпва на „езика“,	а	ключовете	се	правят	под	формата	на	тръбички.	По 
време на Ренесанса	майсторите	се	опитват	да	повишат	сигурността,	посредством	
усложнения	в	ключалките.	В	началото на ХІХ век	започва	производството	на	по-
сложни	заключващи	механизми	и	настъпва	ерата	на	„хитрите ключалки“.	В	Па-
риж,	Франция	е	изобретена	заключваща система със сменяеми комбинации.	През	
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1778	г.	Робърт	Барън	изобретява	ключалка с два насрещника,	а	по-късно	Джоузеф	
Брама	патентова	ключалка със защитен предпазен механизъм.	Джеремая	Чъб	из-
обретява	 специални	механизми, използващи щифтове, които влизат в отвори 
на ключалката.	Известният	днес	щифтов реверсивен механизъм е	създаден	от	
Линус	Йейл.	През	1833	г.	Томас	Парсън	създава	първия	патентован механизъм, 
който можел да се настройва за работа с различни ключове.	Иновациите	в	об-
ластта	на	заключващите	системи	продължават	и	днес,	като	те	са	пряко	свързани	с	
развитието	на	технологиите,	дигитализацията	и	изискванията	на	потребителите.

2. Производство на заключващи системи в България

Производителите	на	заключващи	системи	в	България	са:	„Метал“	АД,	град	
Варна,	„АССА	АБЛОЙ	Опънинг	Солюшънс	България“	ЕООД,	град	Варна,	„Код-
кий	Текнолоджис“	ООД,	град	Стара	Загора,	„СОНИКО“	ООД	–	с.	Розовец,	област	
Пловдив	(таблица	1).

Таблица 1
Производители на заключващи системи в България

№ Производители
Година на създаване 
и стартиране на про-
изводствена дейност

Приватизация

1. „МЕТАЛ“ АД - Варна 1910 г. 1995 г.

2.

„ДЕКАБА“ ООД - Варна 1990 г.
„МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС“ ООД –  
Варна 2002 г.

„АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – Варна 2019 г.

3. „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД –  
Стара Загора 2004 г.

4.
„ЕТ Ключ – Нено Нанев” 1989 г.
„СОНИКО“ ООД – с. Розовец, област 
Пловдив 1995 г.

Източник: Съставена от авторите

Първият	производител	у	нас	на	заключващи	системи	с	над	100-годишна	ис-
тория	е	„Метал“,	град	Варна.	Производството	е	стартирало	през	1910	година,	като	
е	следвана	политика	на	установяване	на	дълготрайни	търговски	контакти	и	пълно	
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обхващане	на	потребностите	на	домакинствата,	строителните	и	индустриалните	
производители	от	продуктите	в	тази	област.	През	1995	г.	фирмата	е	приватизи-
рана	и	се	трансформира	в	„Метал“	АД,	град	Варна.	Фирмата	е	един	от	големите	
производители	у	нас	на	секретни	заключващи	системи	(ключалки	с	палец	по	БДС	
и	по	DIN	във	всички	размери	и	видове	–	едностранни,	двустранни,	с	ръкохватка	
и	 РИМ	 ключалки),	 дръжки	 за	 врати	 и	 прозорци,	 мебелен	 и	 строителен	 обков,	
катинари.	 „Метал“	АД	разполага	 с:	последно	поколение	машини	GIULIANI	 за	
производство	и	асемблиране	на	секретни	ключалки,	за	протегляне	на	ключове;	
автоматизирани	системи	за	нарязване	на	секретите	на	ключовете.	Предлаганите	
от	компанията	продукти	са	с	гарантирано	качество,	отговарящи	на	българските	и	
европейските	стандарти	(Metal	Locking	Systems,	2021).

Друг	производител	у	нас	на	заключващи	системи	е	фирма	„ДЕКАБА“	ООД	
–	Варна,	 основана	 през	 1990	 г.	Пътят	 на	 компанията	 от	малка,	 частна	 до	 част	
от	глобалната	група	преминава	през	следните	етапи:	през	1990	г.	фирмата	е	ос-
нована	под	името	„ДЕКАБА“	като	фокуса	е	върху	производство	на	заключващи	
системи	от	висок	клас	за	българския	пазар;	през	1999	г.	в	управлението	на	соб-
ствеността	са	включени	нови	съдружници	от	Холандия	и	Германия,	което	налага	
промяна	на	марката	и	името	на	компанията	в	МАУЕР	ЛОКИНГ	СИСТЕМС	през	
2002	г.,	като	с	това	се	поставя	началото	на	предлагането	на	изделията	на	Евро-
пейския	пазар;	през	2019	г.	следва	придобиване	от	АССА	АБЛОЙ	груп	и	промяна	
на	името	на	„АССА	АБЛОЙ	Опънинг	Солюшънс	(О.С.)	България“	ЕООД.	Днес	
„АССА	АБЛОЙ	(О.С.)	България“	е	най-ефективната	и	модерна	компания	у	нас,	
произвеждаща	продукти	в	областта	на	заключващите	системи	с	ниска,	средна	и	
висока	степен	на	сигурност,	предназначени	за	строителството,	туризма,	спортни	
съоръжения	и	др.	Механични	или	електронни,	всички	решения	са	развити	и	про-
изведени	съгласно	изискванията	за	качество	и	в	съответствие	с	технологичните	
иновации	 в	 областта.	Във	фирмата	функционира	 система	 за	 контрол	 ISO	9001	
повече	от	20	години	и	вследствие	на	изпълнението	на	процедурите	ѝ	се	гарантира	
постоянно	качество	на	готовите	продукти.	Паралелно	с	това	повече	от	10	години	
в	предприятието	функционира	и	система	за	планиране	на	ресурсите	на	предпри-
ятието	–	ERP	(Enterprise	Resource	Planning),	която	осигурява	необходимата	про-
следимост	материал-продукт	в	съответствие	с	ISO	9001	(Пашова,	Пашов,	2021).

„Кодкий	Текнолоджис“	ООД	–	Стара	Загора	е	третата	компания	у	нас,	про-
извеждаща	цифрово-програмно	кодирани	заключващи	системи	 (MASTER	KEY	
системи),	а	също	така	е	специализирана	в	производство	на	строителен	и	мебелен	
обков.	Фирмата	 е	 основана	през	 2004	 г.,	 като	приема	и	доразвива	утвърденото	
вече	 производство	 на	 основата	 на	 лиценз	 „Шелдуайс”,	Швейцария.	Изделията	
на	фирмата	се	предлагат	на	потребителите	в	над	50	страни	с	двете	защитени	тър-
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говски	марки	Codkey	и	Locksys.	Във	фирмата	функционира	система	за	контрол	
ISO	9001,	а	партньори	на	„Кодкий	Текнолоджис“	са	ABB,	BTL	и	Dorma	(Codkey,	
2021).

	„ЕТ	Ключ	–	Нено	Нанев”	е	предшественик	на	„СОНИКО“	ООД,	стартира	
дейност	през	1989	г.,	като	фокусът	е	производство	на	секретни	ключове	и	загото-
вки	с	търговско	наименование.	Фирма	СОНИКО	сключва	договор	през	2005	г.	с	
„ДЗУ“	АД	(Видеотон)	за	покупка	на	обособеното	производство	с	пълно	техниче-
ско	оборудване	и	лиценз	за	производство	на	цифрово-програмно	кодирани	сис-
теми	от	трето	поколение.	Закупени	са	правата	върху	търговска	марка	CODKEY,	
както	и	правата	върху	TM,	Locksys,	LS.	През	същата	 година	собствениците	на	
СОНИКО	поставят	началото	на	CODKEY	TECHNOLOGY.	През	2011	г.	СОНИ-
КО	и	CODKEY	стартират	производството	на	 антибактериален	обков	 за	болни-
ци,	обществени	сгради	и	училища.	В	това	производство	са	включени	дръжки	за	
брави,	обков	за	болнични	легла,	помощни	средства;	обков	за	стелажи	и	помощни	
колички.	Същата	година	е	свързана	и	със	закупуването	на	първата	робот-ръка	и	
е	поставено	началото	на	пълното	автоматизиране	на	производството.	Фабриката	
е	специализирана	за	производство	на	архитектурен	обков	–	дръжки	за	врати,	за-
качалки,	обков	за	заключване	и	контакти,	дръжки	за	прозорци	и	др.	(СОНИКО,	
2021).

Въз	основа	на	направеното	проучване	може	да	се	направят	следните	обоб-
щения:	производителите	на	заключващи	системи	в	България	са	общо	4	фирми:	
„МЕТАЛ“	АД	–	Варна,	„АССА	АБЛОЙ	ОПЪНИНГ	СОЛЮШЪНС	БЪЛГАРИЯ“	
ЕООД	–	Варна,	„КОДКИЙ	ТЕКНОЛОДЖИС“	ООД	–	Стара	Загора,	„СОНИКО“	
ООД	–	с.	Розовец,	област	Пловдив	(таблица	1);	основна	цел	на	всеки	един	от	тях	
е	чрез	производството	на	заключващи	системи	с	повишена	сигурност	и	качество	
да	посрещнат	очакванията	на	потребителите	и	да	направят	ежедневието	и	света	
им	спокойно	и	удобно	място	за	живот	и	работа.	

3. Заключващи системи, производство на групата АССА АБЛОЙ 

АССА	АБЛОЙ	е	най-голямата	група	в	света,	лидер	в	областта	на	заключва-
щите	системи	и	цялостните	решения	за	заключване.	Създадена	през	1994	г.	след	
сливането	на	две	предприятия:	АССА	(Швеция)	и	АБЛОЙ	(Финландия),	прите-
жава	около	300	предприятия	в	целия	свят.	Компанията	е	водеща	в	областта	на	
иновациите	 и	 притежава	 някои	 от	 най-известните	 търговски	марки	 в	 областта	
на	заключващите	системи,	като	FAB,	TESA,	Yale,	CORBIN,	NEMEF	и	т.н.	(АSSA	
ABLOY	Group,	2021).

„АССА	АБЛОЙ	Опънинг	Солюшънс	(О.С.)	България“	ЕООД	е	част	от	гру-
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пата	на	АССА	АБЛОЙ	и	по-конкретно	от	дивизия	EMEIA	(Europe,	Middle	East,	
India	and	Africa),	която	включва	Европа,	Средния	изток,	Индия	и	Африка	(АSSA	
ABLOY	Group,	2021).		Над	70%	от	продукцията	на	АССА	АБЛОЙ	–	България	се	
изнася	в	чужбина	(ASSA	ABLOY	Opening	Solutions	Bulgaria,	2021),	като	основни-
те	пазари	са	Холандия,	Русия,	Испания,	Великобритания,	Гърция,	Унгария	и	т.н.	
(фигура	7).

Фигура 7. Пазари на АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс (О.С.) България ЕООД
Източник: ASSA ABLOY Opening Solutions Bulgaria, 2021

Продуктите,	 които	 „АССА	АБЛОЙ	Опънинг	 Солюшънс	 (О.С.)	 България“	
ЕООД	произвежда	и	предлага,	условно	могат	да	бъдат	разделени	в	4	групи:	меха-
нични,	електромеханични,	контрол	на	достъпа,	автоматизация	за	врати.	

Механични.	Механичните	изделия	за	осигуряване	на	достъп	до	дома	или	ра-
ботното	място	са	ключалки	и	брави,	отговарящи	на	стандартите	БДС	и	DIN.	Клю-
чалки MAUER	–	ключалки	от	среден	и	висок	клас,	които	се	предлагат	в	различни	
стандарти:	Европрофилни,	Скандинавски	овал	или	Рим,	като	могат	да	се	групи-
рат	в	Мастър	ключ	системи.	Брави MAUER	по	различни	международни	стандар-
ти.	Сейфове MAUER	–	електромеханични	и	механични	сейфови	касети	MAUER	
(АSSA	ABLOY	Opening	Solusions,	2021).

Електромеханични. Електромеханичните	продукти	комбинират	характерис-
тиките	на	механичната	сигурност	и	гъвкавостта	на	електрониката	в	един	продукт.	
АССА	АБЛОЙ	предлага	различни	решения	за	хотели,	бизнес	сгради	и	жилища:	
електромеханични	ключалки,	електромагнитни	насрещници,	системи	за	контрол	
на	достъпа.	MAUER Ellcam	–	Бравата	Ellcam	е	предназначена	за	заключване	на	
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шкафове	 за	учебни	 заведения,	 спортни	и	фитнес	 зали,	 болници	и	други.	CLIQ 
(CLIQ	Local	Manager,	CLIQ	Web	Manager,	CLIQ	Remote	(CLIQ	Connect)	и	CLIQ	
Go)	–	заключващите	устройства	от	системата	CLIQ	са	проектирани	за	устойчи-
вост	на	физическа	и	електронна	атака.	Интуитивният	облачно	базиран	софтуер	
и	редица	програмни	устройства	помагат	на	потребителите	да	управляват	всичко	
безопасно.	CLIQ	е	 електронна	 заключваща	 система,	 проектирана	да	 осигурява	
максимална	 гъвкавост	 и	 подобрена	 сигурност.	Софтуерът	CLIQ	добавя	 допъл-
нителна	 криптирана	 електронна	 сигурност	 и	 контрол	 (АSSA	ABLOY	Opening	
Solusions,	2021).

Контрол на достъпа. Предлагат	се	механични	Мастър	ключ	системи,	елек-
тромеханични	 ключалки,	 електронни	 брави	 за	 шкафчета	 и	 онлайн	 системи	 за	
контрол	на	достъпа.	CLIQ Go	–	осигурява	управление	на	права	за	достъп.	Систе-
мата	е	предназначена	за	малки	и	средни	предприятия,	CLIQ	Go	е	напълно	елек-
тронна	заключваща	система,	базирана	на	сигурна	CLIQ	технология	за	контрол	на	
достъпа.	Приложението	CLIQ	Go	осигурява	лесен	и	всеобхватен	контрол	върху	
сигурността	на	сградите	от	всеки	стандартен	смартфон	или	таблет.	С	приложе-
нието	CLIQ	Go	се:	управляват	правата	за	достъп	на	служителите	от	разстояние;	
издават	се	нови	ключове	или	се	анулират	изгубени	ключове.	Smart Air 	предлага	
различни	нива	на	управление	контрола	на	достъпа	в	една	безжична	система	(от	
директен	контрол	на	достъпа	до	врата	в	малка	сграда	със	SMARTair	Standalone	до	
безжичен	онлайн	контрол	и	мобилни	идентификационни	данни),	като	така	се	по-
стига	най-ефективният	начин	за	управление	на	правата	за	достъп.	Мастър ключ 
системи	намират	приложение	за	офиси,	хотели	и	жилищни	сгради,	като	осигуря-
ват	удобен	контрол	на	достъпа	и	спокойствие	за	служителите	и	клиентите.	Всяка	
разработена	Мастър	ключ	система	е	уникална	и	гъвкава,	като	потребителят	може	
да	отключва	входната	 врата,	 катинара	на	 гаража	или	пощенската	кутия	 само	с	
един	ключ	(АSSA	ABLOY	Opening	Solusions,	2021;	Ollam,	2012).

Автоматизация за врати. Автоматите за врати	на	АССА	АБЛОЙ	са	под-
ходящи	за	широк	спектър	от	приложения	–	от	частни	домове	до	бизнес	сгради,	
за	тежки	или	леки	врати.	Предлага	се	широка	гама	продукти,	резултат	от	над	100	
години	 знания,	 опит	и	 иновации,	 а	 това	 гарантира,	 че	 потребителите	могат	 да	
направят	подходящ	избор	както	за	професионални	приложения,	така	и	за	масова	
употреба.	Антипаник устройствата	осигуряват	надеждна	сигурност	и	безопас-
ност.	Те	позволяват	свободно	излизане	по	всяко	време,	като	не	компрометират	
контрола	на	достъп	(АSSA	ABLOY	Opening	Solusions,	2021).

Продуктите,	предлагани	от	групата	АССА	АБЛОЙ,	осигуряват	добро	упра-
вление	на	достъпа,	а	потребителите	чрез	използването	им	са	сигурни	и	живият	
спокойно	в	един	по-отворен	свят.	Продуктите	на	групата	се	предлагат	в	над	70	
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страни	в	света.	Групата	има	водеща	позиция	на	пазара	в	следните	области:	меха-
нично	и	електромеханично	заключване,	контрол	на	достъпа,	технологии	за	иден-
тификация,	автоматизация	на	входа,	блиндирани	врати,	сигурност	на	територията	
на	хотели	и	мобилен	достъп.	Реализираните	продажби	на	продуктите	на	групата	
за	2020	г.	са	в	Северна	Америка	и	Европа,	следващо	място	заема	Азия,	като	те	са	
незначителни	в	Океания	и	най-ниски	в	Южна	Америка	и	Африка	(АSSA	ABLOY	
Annual	Report,	2020)	(таблица	2).	

Таблица 2
Продажби на продуктите на групата АССА АБЛОЙ за 2020 г.

№ КОНТИНЕНТИ ПРОДАЖБИ, В %
1. Северна	Америка 45
2. Европа 37
3. Азия	 11
4. Океания 4
5. Южна	Америка	 2
6. Африка 1

Източник: АSSA ABLOY Annual Report, 2020

Продажбите	на	продуктите,	производство	на	групата	АССА	АБЛОЙ,	за	2020	
г.	са	намалели	със	7%	в	сравнение	с	тези	от	2019	г.,	като	основните	причини	за	
това	са	влиянието	на	COVID	пандемията	и	непостоянните	обменни	курсове	на	
различните	валути	(фигура	8).	

Фигура 8. Продажби на продуктите на групата АССА АБЛОЙ  
за 2019 г. и 2020 г., в шведски крони (SEK M)

Източник: Адаптирано по данни на АSSA ABLOY Annual Report, 2020
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В	групата	се	наблюдава	нарастващо	търсене	на	електромеханични	продукти,	
а	също	така	на	електронни	и	дигитализирани	заключващи	системи.	Увеличението	
на	продажбите	на	тези	изделия	за	групата	спрямо	2010	година		е	от	25%	до	31%.	
Наблюдава	се	увеличение	на	продажбите	и	на	механичните	заключващи	системи,	
но	то	е	значително	по-голямо	при	електроните	изделия.	За	2020	г.	най-висок	е	де-
лът	на	продажбите	на	електромеханични	продукти,	следват	изделията,	свързани	
с	 контрол	на	достъпа,	механичните	продукти	и	изделията	 за	 автоматизация	на	
врати	(АSSA	ABLOY	Annual	Report,	2020)	(фигура	9).	

Фигура 9. Продажби по продуктови групи
Източник: Адаптирано по данни на АSSA ABLOY Annual Report, 2020

Пандемията	се	е	отразила	съществено	на	финансовите	резултати	на	групата	
АССА	АБЛОЙ	в	началото	на	2020	г.,	но	след	предприемане	на	решителни	дейст-
вия	и	инвестиране	в	развитието	и	усъвършенстването	на	продуктите,	финансо-
вите	 резултати	 са	 се	 подобрили.	 Благодарение	 на	 упоритата	 работа	 на	 всички	
ангажирани	в	групата,	след	коригиране	на	цените	и	предприемане	на	конкретни	
действия	са	регулирани	отрицателните	резултати,	свързани	с	продажбите,	вслед-
ствие	на	пандемията.	

Заключение 

Въз	 основа	на	 проведеното	изследване	на	 специализираната	 литература	и	
практиката	в	областта	на	заключващите	системи	и	направените	разсъждения	мо-
гат	да	се	изведат	следните	изводи	и	обобщения:	

Първо,	необходимостта	от	заключващи	системи	се	е	появила	в	древността,	
а	производството	им	постепенно	се	развива	и	усъвършенства	в	продължение	на	
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хилядолетия	както	на	Стария	континент,	така	и	в	Азия,	и	в	Америка.	
Второ,	производството	на	заключващи	системи	е	тясно	свързано	със	спе-

цификата	на	занаята,	уменията,	използваните	материали,	инструменти	и	техно-
логии.	Съвременните	заключващи	системи,	произведени	у	нас	и	от	утвърдени	в	
световен	мащаб	компании,	отговарят	на	регламентираните	технически	изисква-
ния	и	задоволяват	потребностите	на	клиентите.	

Трето, влиянието	на	пандемията	се	отразява	съществено	върху	производ-
ството	и	продажбите	на	продуктите,	но	с	правилни	стратегически	решения	и	пре-
оценка	на	ситуацията	производителите	успяват	да	запазят	стабилността	на	ком-
паниите,	предлагайки	нови	решения	в	отговор	на	промененото	търсене,	резултат	
от	пандемията.	

Във	връзка	с	това	важни	изследователски	проблеми,	обект	на	бъдещи	проуч-
вания,	са:	1.	Проучване	и	анализ	на	видовете	съвременни,	иновативни	заключва-
щи	системи;	2.	Проучване	нагласите	на	потребителите	относно	информираността	
им	и	склонността	им	да	закупят	и	използват	иновативни,	по-сигурни	заключващи	
системи.	Считаме,	 че	намирането	на	решение	на	 тези	проблеми	ще	доведе,	 от	
една	страна,	до	подобряване	на	информираността	на	потребителите	относно	съ-
временните	иновативни	заключващи	системи;	повишаване	на	търсенето	им,	а	от	
друга	–	до	повишаване	на	обема	на	произведените	заключващи	системи	от	спе-
циализираните	в	областта	индустриални	предприятия.
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Abstract

Production	of	locking	systems	dates	back	4,000	years.	Locking	systems	in	today‘s	dynamic	
world	are	widespread	in	all	spheres	of	life.	In	a	dynamic	and	digital	environment,	the	need	for	
more	secure	locking	systems	is	constantly	growing,	and	the	response	of	manufacturers	is	in	the	
constant	improvement	and	development	of	innovative	proposals	with	varying	degrees	of	security.	
The	purpose	of	this	study	is	to	present	the	relationship	between	the	stages	of	civilization	and	
the	production	of	locking	systems	up	to	this	moment.	Various	research	methods	and	approaches	
have	been	used,	including	methods	of	analysis	and	synthesis,	as	well	as	systemic	and	complex	
approaches.	As	a	result	of	the	research	are	studied,	summarized	and	analyzed:	the	stages	through	
which	the	development	of	the	production	of	locking	systems	passes,	historically;	the	production	
of	locking	systems	in	Bulgaria	and	in	the	ACCA	ABLOY	group.

Key words:	locking	systems,	production,	innovations.


