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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ 

 
Георги Тасев - България, Живко Давчев - Р. С. Македония 

 
Въпросите за подобряване на качеството на докторантските програми и 

подобряване на показателите за защита на докторантите се разглеждат в много 
чуждестранни трудове [Lipschutz, 1993; Али, Кохун, Леви, 2007 г.; Pena et al., 2010; 
Ди Пиеро, 2007 г.; 2012].  

Има седем аспекта на следдипломното обучение, чиято промяна може да 
доведе до увеличаване на защитата на докторантските дисертации [Lipschutz, 1993]: 

1) процесът на приемане в докторантура;  
2) учебен план за докторанти; 
3) научно ръководство; 
4) проследяване напредъка на завършилите студенти; 
5) механизми за финансово подпомагане на завършилите студенти; 6) 

психологически климат в докторантската програма; 
7) полезни педагогически практики 
 
1. Приемане в докторантура 

В литературата се разглежда основно опитът на страни с развити системи на 
висше и следдипломно образование: САЩ, Обединеното кралство, Австралия и 
редица европейски страни. Ето защо при прегледа на натрупания опит ще се 
ограничим до практиките, прилагани в тези страни. За разлика от нашата система за 
обучение на научни и педагогически кадри, в много други страни, университети и 
техните подразделения (факултети, катедри за следдипломна квалификация и 
изследователска дейност) се отчита образованието, трудов опит, участие в различни 
проекти, ниво на подготовка, което често се измерва с помощта на специални 
стандартизирани тестове. Например, когато кандидатстват за магистърски програми 
в американски университети, от кандидатите често се изисква да издържат 
специален изпит (Graduate Record Examinations, GRE). Редица проучвания 
потвърждават валидността на този тест базиран на положителна корелация между 
неговите резултати и последващи образователни постижения [Kuncel, Hezlett, Ones, 
2001], докато в други проучвания този тест показва ниска способност за 
прогнозиране на бъдещия успех на студента в следдипломна програма. - аз [Moneta-
Koehler et. ал., 2017]. 

S. Lipschutz [Lipschutz, 1993] препоръчва да се обърне внимание върху онези 
характеристики на кандидатите, които са положително свързани с успешното 
завършване на висшето училище, и се опитайте да отговорите на следните въпроси, 
когато вземате решение за записване в докторантура: достатъчно мотивиран ли е 
кандидатът? Ще може ли той самостоятелно и успешно да завърши курсове, които 
изискват значителни усилия? Знае ли бъдещият докторант как да се справя със 
ситуации на несигурност? Доколко реалистични са неговите идеи за следването и 
академичната работа?  

Препоръчителните писма помагат да се отговори на тези въпроси, както и 
интервюта, които могат да бъдат проведени както от преподаватели, така и от 
настоящи студенти. Според С. Липшуц оценките, дадени на потенциалните 
кандидати от настоящи докторанти, могат да бъдат много полезни, тъй като идеите 
на завършилите студенти за това какви характеристики помагат за успех в 
следдипломното училище се основават на действителен и лично значим опит. 

 



REPORTS - June 17,  2022,  Sofia 
 

 

- 6 - 

 
2. Процесът на подготовка на докторанти в почти всички страни се състои от 

два основни елемента [Pena et al., 2010]:  
1) провеждане на курсове, които са структурирани и обичайни за студентите и 

отговарят на техния опит в бакалавърска и магистърска степен;  
2) писане на текста на дисертацията, което е необичайно занимание за 

докторанта. Що се отнася до курсовете за обучение, мерките за подобряване на 
следдипломното обучение са насочени към повишаване на тяхната ефективност при 
формирането на специални и общокултурни компетенции на следдипломните 
студенти, които са търсени както в академичния, така и в по-широкия пазар на труда 
(генерични или преносими умения).) [Gilbert et al., 2004; Griffiths et al., 2018]. За да се 
формират тези компетенции и да се разширят възможностите за заетост на 
завършилите следдипломни програми, следдипломното образование започна да 
включва специални образователни курсове. 

Освен това много страни разнообразяват образователните направления и 
отделят неакадемични (професионални) следдипломни обучения (професионална 
докторантура) [Boud, Tennant, 2006], което прави възможно преодоляването на 
пропастта между обучението в следдипломни програми и реалната работа, която се 
изисква  от притежателите на степен [Gaff, 2002]. Така водещите практики в този 
аспект на следдипломното обучение се превръщат в ориентация към изискванията 
на икономиката и пазара на труда в областта на компетенциите на завършилите и 
гъвкавостта и диверсификацията на следдипломния(докторантски) учебен план, за 
да се отговори на това търсене.  

 
3. Ниско качество на научното ръководство 

Лошото качество на академичния надзор и/или нередовните взаимодействия 
между докторант и ръководител влияят негативно на продуктивността на 
докторантите и успешното завършване на докторантура [Cornér, Löfström, Py-hältö, 
2017], а подкрепата от страна на супервизора насърчава работата на докторантите 
върху дисертацията [Martinsuo, Turkulainen, 2011]. Освен това важен фактор, който 
определя продуктивността на студента, е проследяването на напредъка му в 
учебния процес, а научният ръководител трябва да играе ключова роля в 
наблюдението на изпълнението на плана за подготовка на аспиранта [Lipschutz, 
1993]. Той трябва не само да участва в смислената работа по дисертацията (да 
съветва научната литература, да помага при разработването на дизайна на 
емпирично изследване, да коментира резултатите и т.н.), но и да бъде „мениджър на 
проекти“, чиито задачи включват определяне на срокове за дипломирани студенти и 
наблюдение на тяхното изпълнение, извършване на междинна и окончателна оценка 
на качеството на извършената работа [Lindsay, 2015].  

Като бизнес мениджъри, мениджърите трябва да претеглят ползите и 
разходите от алтернативните решения, да изберат най-добрия път, който им 
позволява най-ефективно да постигнат целите си, и да насочват студентите по него, 
контролирайки скоростта на напредък [Vilkinas, 2002]. 

Днес за подобряване на качеството на научното ръководство се използват: 
оценка на дейността на научния ръководител и акредитация на работата му, 
разработване на специални образователни програми за научни ръководители на 
докторанти. [Pearson, Brew, 2002; McCallin, Nayar, 2012; McCulloch and Loeser, 2016; 
Lee, 2018], въвеждането на институцията за научно лидерство на работното място 
(надзор на работното място), което ви позволява ефективно да изградите връзката 
между образователната програма и работата [Maguire, Prodi, Gibbs, 2018].  
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Специализираните програми за обучение, както и ръководствата, пътните карти 

и наредбите позволяват на надзорните органи да видят своите области на 
отговорност и задачите, които трябва да изпълняват в хода на научното наблюдение 
[Lipschutz, 1993]. Отделна литература за подобряване на изследователското 
лидерство в аспирантурата е посветена на подбора на ефективни двойки „научен 
ръководител-докторант“ [Ives, Rowley, 2005; Orellana et al., 2016] и събиране и 
използване на обратна връзка от студенти [Marsh, Rowe, Martin, 2002; Mainhard et al., 
2009]. Освен това се разкриват качествата на научните ръководители и 
характеристиките на научното лидерство, които влияят положително върху опита на 
завършилите докторанти и напредъка им към защита [Grant, Hackney, Edgar, 2014; 
Али, Уотсън, Дхингра, 2016 г.; Тейлър и др., 2018; Филъри-Травис, Робинсън, 2018].  

Изследванията показват, че прилагането на разпределени програми за лидерство, 
когато са назначени двама или повече супервайзори, подобрява качеството на 
научното лидерство [Olmos-López, Sunderland, 2017; Nordentof, Thomsen, Wichmann-
Hansen, 2013], както и практиката на наставничество и придружаване на докторнтите по 
време на обучението им [Noonan, Ballinger, Black, 2007].  

Последните включват наставничество от преподаватели (програма за 
наставничество на преподаватели) и наставничество от други докторанти (програма 
за наставничество на връстници) [Holley, Caldwell, 2012]. 

 
4. Проследяване  

Емпирично е установено, че завършилите студенти, които са участвали в 
научни програми водени от преподаватели, имат предимства при кандидатстване за 
докторантура и повече образователни възможности, които влияят благоприятно на 
тяхната професионална социализация [Lyons, Scroggins, 1990; Роза, 2005; Zachary, 
2000], а също така демонстрират по-високи нива на изследователски умения и 
производителност [Kram, 1985; Paglis et al., 2006; Роза, 2005; Теръл и Райт 1988]. 
Като цяло, подобни програми водят до подобряване на представянето на 
завършилите студенти [Maher, Ford, Thompson, 2004; Wunsch, 1994]. Подобни 
ефекти се получават от програми, в които студентите от старши следдипломни 
курсове действат като ментор: в резултат на тяхното изпълнение след дипломиране 
се чувстват сигурни в университетската среда и я оценяват като по-приятелска, а 
хората около университета като добронамерени [Бонила, Пикрон и Тейтъм 1994]. 
Такива програми също помагат за подобряване на устойчивостта [Dorn, Papalewis, 
Brown, 1995].  

 
5. Финансовата подкрепа от университета често се разглежда като ключов 

фактор за определяне на напредъка на завършил докторант [Zhou, Okahana, 2016]. 
Редица проучвания разкриват значителна връзка между финансовата подкрепа на 
завършил докторант и успеха при завършване на докторантската програма 
[Ehrenberg, Mavros, 1992; Валеро, 2001; Мендоса, Виляреал, Гундерсън, 2014; 
Ampaw, Jaeger, 2012; Джоу, Окахана, 2016].  

Различават се следните видове финансова подкрепа за завършилите студенти 
от университета [Gillingham, Seneca, Taus- sig, 1991; Валеро, 2001]: асистент по 
научни изследвания, асистент по преподаване и финансиран от университета 
стипендиант. Стипендиите се използват от университетите за привличане на най-
талантливите студенти, докато работата като асистент (преподавателска или 
изследователска) допринася за обогатяване на опита на завършилите студенти в 
университета, тяхното интегриране в университетската общност и професионална 
социализация [Girves, Wemmerus, 1988]. 
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Работата като асистент се счита за по-продуктивен вид финансова подкрепа от 

стипендията, тъй като е по-благоприятна за преодоляване на академичната 
изолация на завършилите студенти [пак там]. Заетостта като асистент-преподавател 
има по-силен ефект върху степента на завършване на висше образование, 
отколкото университетските стипендии [Bowen, Rudenstine, 1992]. Работата като 
асистент в изследователски проект има по-силно въздействие върху оценките за 
защита в сравнение с други видове финансова подкрепа за завършилите студенти 
[Ampaw, Jaeger, 2012]. Освен това завършилите студенти, които са работили като 
научни сътрудници, са по-склонни да намерят работа в академията в сравнение със 
студентите, които са получавали стипендии по време на докторантурата си [Blume-
Kohout, Adhikari, 2016]. 

 
6. Някои характеристики на средата, която се развива в докторантската 

програма, могат да повлияят негативно върху производителността на завършилите 
студенти и да ги демотивират. S. Lipschutz [Lipschutz, 1993] се позовава на такива 
характеристики като подценяване на докторанта, враждебност и сплашване от 
страна на преподавателите и ръководители, дискриминация или презрение от 
страна на съдокторантите и университетски служители. Чуждестранните 
изследователи разглеждат психологическия климат като един от факторите, 
определящи желанието на студента да напусне аспирантура [Nerad, Miller, 1996]. 
Емпиричните проучвания показват, че положителното възприемане на климата от 
докторантите е положително свързано с техните академични постижения [MacNeil, 
Prater, Busch, 2009], удовлетворение [Umbach, Porter, 2002] и завършена степен 
[Oseguera, Rhee, 2009] и допринася към по-удобно начало на академична кариера 
[Louis et al., 2007].  

 
7. Полезните педагогически практики включват онези характеристики на 

докторантската програма, които улесняват работата на докторантите върху 
дисертационите работи и напредъка им към защита [Lipschutz, 1993]. В редица 
произведения се отбелязва, че да се помогне на завършилите докторантите да 
завършат програмата за обучение по-бързо и по-добре характеристики на 
програмите за следдипломно обучение, които улесняват работата на докторантите 
върху дисертационата им работа и напредъка им към защита [Lipschutz, 1993].  

В редица произведения се отбелязва, че да се помогне на завършилите 
докторанти да завършат програмата за обучение по-бързо и по-добре научно-
педагогическият персонал може да развива своите изследователски компетенции и 
знания за особеностите на писане на учебни текстове, структурата на научната 
работа [Brush et al., 2003; Парк, 2007]. За тази цел някои университети организират 
специални курсове за обучение и семинари за писане на преглед на литература, 
заявления за безвъзмездни средства, разработване на изследователска програма, 
избор на методи за анализ на данни, писане на дисертации и подготовка на научни 
публикации, както и тяхното публично представяне [McCallin, Nayar, 2012]. 
Увеличаването на броя на семинарите също се оказа полезна практика [Brush et al., 
2003], тъй като именно във формата на семинара е възможно да се организира 
ползотворна образователна среда за обмен на знания и конструктивно обсъждане 
на дисертацията работа [Малфрой, 2005].  

Редица практики са насочени към преодоляване на социалната и 
професионална изолация на завършилите докторанти. Например, формирането на 
академични групи за писане (групи за писане) е ефективно средство за тяхното 
обединяване [Kamler, Thomson, 2006]. Като част от такива групи, завършилите 
докторанти се събират, за да обсъждат собствените си академични текстове.  
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Ученето се осъществява както индивидуално (по време на писане или четене на 
текст), така и колективно чрез дискусия и обратна връзка [Aitchison, 2009]. 

Средството за преодоляване на изолацията на макро ниво е изграждането на 
професионални връзки в рамките на дисциплинарната общност както в региона и 
страната, така и на международната арена. Чрез подобни партньорства, съвместни 
проекти и взаимни посещения, завършилите докторанти получават повече 
възможности за развитие на изследователски компетенции и работа върху 
дисертационни изследвания, което има положителен ефект върху тяхната научна 
продуктивност [Pearson, Evans, Macauley, 2016]. По този начин чуждестранните 
университети са натрупали опит в усъвършенстването на докторантските програми и 
повишаването на тяхната ефективност по отношение на степента на завършване и 
научната производителност на докторантите. Нека се обърнем към описанието на 
изследването, което дава възможност да се идентифицират практики за 
подобряване на докторанските програми в българскитеи университети.  

Докторанските интервюта са проведени в 11 университета (по 1–3 интервюта). 
Извадката от информатори е конструирана по такъв начин, че да включва 
докторанти от различни години, форми и специалности на обучение. В проучването 
взеха участие седем докторанта от първа година, осем от втора година и пет 
студенти от трета година и по-големи. По специалността на обучение 
разпределението на информаторите е както следва: осем докторанти са се 
обучавали в специалностите от физико-техническия профил, шест в социално-
икономическия профил, двама в математическите специалности и един аспирант 
представлявал химически наука и юриспруденция.  

Ръководството за интервюто се състоеше от общи въпроси за информатора и 
седем съществени блока: 1) предишен опит в преподавателска и научна дейност; 2) 
прием в докторантура; 3) отношение към научната дейност и мотиви за 
докторантското обучение; 4) докторантско обучение; 5) работа извън университета; 
6) научно ръководство; 7) планове за кариера. Средната продължителност на 
интервюто беше около час. Интервютата бяха проведени по няколко начина: лично 
интервю, онлайн интервю по Skype, телефонно интервю.  

Проведени са и интервюта с ръководители на докторанти в катедри от 11 
университета (по едно интервю във всеки университет). Ръководството за интервюто 
се състоеше от общи въпроси за информатора и шест съществени блока: 1) 
политиката за привличане и подбор на студенти за докторантски програми в 
университета; 2) проблеми, с които се сблъсква университетът при привличането и 
подбора на докторанти; 3) контингентът от студенти в докторантските програми в 
университета; 4) образователни технологии, използвани в университета при 
подготовката на докторанти; механизмът за приобщаване на докторантите към 
изследователската работа научни групи и научни колективи, условия за научна 
работа на докторанти; 6) научната производителност на докторантите и начините за 
нейното повишаване, които се практикуват в университета. Интервютата бяха 
проведени лице в лице, по Skype или по телефона. Средната продължителност на 
интервюто беше около час. 

 
Тасев [2021], формулира ключовите «болни точки» в системата за подготовка 

на докторантите в рамките на седем аспекта:  
1. Процеса на приемане в докторантура: неефективност в подбора.  
2. Учебният план на докторанта е: «размити” цели на докторантската 

подготовка между научноизследователските и педагогическите съставляващи;  
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3. Научното ръководство: несъвършенна система за назначаване на научни 

ръководители на докторантите и недостатъчен контрол за напредъка на 
докторанта; 

4. Финансовата подкрепа на докторанта: недостатъчно ефективни 
механизми;  

5. Психологическият климат: неблагоприятни условия за продуктивно 
обучение и научно изследователска едйност на докторанта  

6. Полезни педагогически практики: недостатъчни компетенции, необходими 
на докторанта за академическия и външен пазар ан труда. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА  
КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИТЕ 

 
Светозар Маджов 

Институт за гората – Българска академия на науките, София, smadjov@gmail.com 
 
Резюме 
В доклада са обосновани следните направления за повишаване на качеството 

на обучение на докторантите: добре разработен и актуален индивидуален работен 
план на докторанта; мрежов график за работа на докторанта по дисертацията; 
използване на седмичен докторантски план и отчет; планиране, подготовка и 
провеждане на научни мисии; самоконтрол върху резултатите от дейностите на 
докторанта: най-важните работи за годината и месеците, резултатите от седмицата 
и деня, развитието на индивидуалните качества на докторанта. 

 
Ключови думи: качество, качеството на обучение, докторанти, дисертация 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 

 
Светозар Маджов 

Институт леса - Болгарская академия наук, София, smadjov@gmail.com 
 

Аннотация 
В докладе обоснованы следующие направления повышения качества 

подготовки аспирантов: грамотно разработанный и актуальный индивидуальный 
план работы аспиранта; сетевой график работы аспиранта над диссертацией; 
использование еженедельного аспирантского плана и отчета; планирование, 
подготовка и проведение научных миссий; самоконтроль за результатами 
деятельности аспиранта: наиболее важные работы за год и месяц, итоги недели и 
дня, развитие индивидуальных качеств аспиранта. 
 

Ключевые слова: качество, качество образования, докторанты, диссертация 
 

DIRECTIONS FOR INCREASE OF THE QUALITY OF  

EDUCATION OF DOCTORAL STUDENTS 

 
Svetozar Madzhov 

Forest Institute - Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, smadjov@gmail.com 
 
Abstract  
The report substantiates the following directions for increasing the quality of training 

of doctoral students: a well-developed and up-to-date individual work plan of the doctoral 
student; network schedule for the doctoral student's work on the dissertation; use of a 
weekly doctoral plan and report; planning, preparation and conduct of scientific missions; 
self-monitoring of the results of the doctoral student's activities: the most important works 
for the year and months, the results of the week and the day, the development of the 
individual qualities of the doctoral student. 

 
Keywords: quality, quality of education, doctoral students, dissertation 
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ПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ 

Георги Тасев 

PROBLEMS OF THE QUALITY OF SCIENTIFIC RESEARCH  
OF DOCTORAL STUDENTS  

George Tasev 

Резюме 
В доклада са изследвани и доказани следни проблеми на качеството на 

научните изследвания на докторантите при разработване на дисертациите: 
 Основният проблем на развитието на докторанското обучение е търсенето 

на източници на ресурси за изследвания; 
 Изграждането на лична кариера чрез ОНС е станало по-малко привлекателно; 
 Целта на университета е да отговори на изискванията на образователните 

власти за ефективността на университета за докторанското обучение;  
 Създаване и нарастване на полезна стойност на университета в очите на 

потенциалните инвеститори и партньори; 
 Полезната стойност на университета пряко зависи от количеството натрупани 

знания, интелектуална собственост, нематериални и материални активи. 
Докторанското обучение трябва да бъде ефективен източник на собственост и активи; 

 Задачата на университета е да създаде нови потребности от своите знания и 
услуги за потенциални потребители, да разшири кръга на потребителите. 
Добавената стойност се създава от учените и докторантите на университета; 

 Защитата на дисертационните работи в стратегията за подготовка на 
докторанти трябва да се превърне в една от междинните цели.  

 Процесът на докторанското обучение трябва да бъде насочен към 
подготовка на потенциални ръководители на големи проекти;  

 Докторанското обучение е източник за увеличаване на индивидуалните 
ресурси на докторантите и основа за подобряване на качеството им на живот. 

Ключови думи: качеството на научните изследвания, докторанското обучение, 
докторанти, научни изследвания, дисертации 

 
Summary 
In the report, the following problems of the quality of scientific research of doctoral 

students in the development of theses are investigated and proven:  The main problem of 

the development of doctoral training is the search for sources of research resources;  

Building a personal career through ONS has become less attractive;  The purpose of the 
university is to meet the requirements of the educational authorities for the effectiveness of 

the university for doctoral studies;  Creating and increasing the useful value of the 

university in the eyes of potential investors and partners;  The useful value of the 
university directly depends on the amount of accumulated knowledge, intellectual property, 
intangible and tangible assets. Doctoral training should be an efficient source of property 

and assets;  The task of the university is to create new needs for its knowledge and 
services for potential users, to expand the circle of users. The added value is created by 

the scientists and doctoral students of the university;  The defense of dissertations in the 
strategy for the preparation of doctoral students should become one of the intermediate 

goals.  The doctoral training process should be aimed at training potential managers of 

large projects;  Doctoral training is a source for increasing the individual resources of 
doctoral students and a basis for improving their quality of life. 

Keywords: research quality, doctoral training, doctoral students, research, 
dissertations  
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

доц. д-р инж. Невена Иванова 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, 8602, 

ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: nevena_venci@abv.bg 
 
Резюме 
В доклада се анализират основните елменти на дисертационната работа и 

изискванията към тях и ролята им за повишаване на качеството на дисертационите 
изследвания, а именно: увода; темата на дисертацията; разработването на 
методиката за експериментално изследване; анализиране на резултатите от 
изследването и доказване на научността, приложността и достоверността на 
формулираните приноси за науката и практиката в дадената научна област. 

 

Ключови думи: дисертация, качеството на дисертационите изследвания, 
експериментално изследване, методика, анализ, резултати 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Доцент Невена Иванова, к.т.н. Университет Фракии, Инженерно-технологический 
факультет, Ямбол, 8602, ул. Графа Игнатьева, 38, e-mail: nevena_venci@abv.bg 

 
Аннотация  
В докладе анализируются основные элементы диссертации и требования к ним 

и их роль в повышении качества диссертационного исследования, а именно: 
введение, тема диссертации; разработка методики экспериментального 
исследования, анализ результатов исследования и обоснование научной, 
применимости и достоверности сформулированных вкладов в науку и практику в 
данной научной области. 

 

Ключевые слова: диссертация, качество диссертационного исследования, 
экспериментальное исследование, методология, анализ, результаты. 

 
 

REQUIREMENTS FOR THE QUALITY OF DISSERTATION RESEARCH  
 

Associate Professor Nevena Ivanova, Ph.D. Eng Thrace University, 
Faculty of Engineering and Technologies, Yambol, 8602, 38 Graf Ignatiev Street, 

e-mail: nevena_venci@abv.bg 
 

Abstract 
The report analyzes the main elements of the dissertation work and the requirements 

for them and their role in increasing the quality of the dissertation research, namely: the 
introduction; the topic of the dissertation; the development of the methodology for 
experimental research; analyzing the results of the research and proving the scientificity, 
applicability and credibility of the formulated contributions to science and practice in the 
given scientific field. 

 

Keywords: dissertation, quality of dissertation research, experimental research, 
methodology, analysis, results 
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ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДГОТОВКА НА ДОКТОРАНТИ - БЪДЕЩИ УЧЕНИ 

 
Михо Михов 

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София 
Резюме 
В доклада са формулирание елементите, които подобряват ефективността на 

подготовка на доктарантите: 

 Разработване на ясен механизъм за привличане и подбор на студенти към 
научна работа;  

 Разширяване и укрепване на институциите на магистратурата, като първо 
стъпало към докторантурата; 

 Преориентиране на системата за докторантско обучение на високо 
квалифициран научен персонал за постоянно поддържане на високо 
качество на обучение;  

 Подобряване на качеството на научното управление на докторантите.  
 
За цялостно решение на проблема за социалната ефективност на 

докторантското обучение на високо квалифициран научен персонал е 
препоръчително да се създаде централизиран фонд за обучение, който да натрупва 
средства, които се изразходват за обучение на докторанти. 

 
Ключови думи: магистратура, доктаранти, студенти, ефективност, подготовка 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТОВ - БУДУЩИХ УЧЕНЫХ 
 

Михо Михов 
ИПАЗР "Н. Пушкарова" – София 

 
Аннотация  
В докладе сформулированы элементы, повышающие эффективность 

подготовки аспирантов:  

 разработка четкого механизма привлечения и отбора студентов для научной 
работы,  

 расширение и укрепление институтов магистратуры, как первый шаг к 
аспирантуре;  

 переориентация системы аспирантской подготовки высоко 
квалифицированных научных кадров на постоянное поддержание высокого 
качества образования;  

 повышение качества научного менеджмента аспирантов. 
 
Для комплексного решения проблемы социальной эффективности 

аспирантской подготовки высоко квалифицированных научных кадров 
целесообразно создание централизованного учебного фонда, в котором будут 
аккумулироваться средства, затрачиваемые на подготовку аспирантов. 

 
Ключевые слова: магистратура, докторанты, студенты, эффективность, 

подготовка 
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЯТА НА МАШИНИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 

гл. ас. д-р инж. Драгомир Драгоев, доц. д-р инж. Невена Иванова, 
ас. инж. Миглена Казакова 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,  
гр. Ямбол, 8602, ул.“Граф Игнатиев“ №38, 

e-mail: drago_dr13@abv.bg, nevena_venci@abv.bg, megkazkova@gmail.com 
 

По време на работа машините преминават многократно от едно състояние в 
друго, както е показано на фиг. 1  

Първото и второто състояние се определят от технологичните характеристики 
на машините.  

Например в земеделието, наред с целогодишното използване, често има 
сезонна заетост. Продължителността на съхранение и употреба се определя доста 
точно от производствените характеристики на оборудването. [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Честотата на преминаване на машините от второ към трето състояние и 

продължителността на престоя в ремонт не са известни предварително. Също така 
е невъзможно незабавно да се определи честотата на прехода към четвъртото 
състояние. Но без тези данни е невъзможно да се организира рационална 
поддръжка или ремонт. Такава информация дават възможност за получаване 
методите на теория на надеждността. 

 Във всички области на дейност и комуникация човек трябва да оцени успеха на 
своите действия или използването на технически средства. В такива ситуации 
възниква интуитивна идея за надеждност като увереност в изпълнението на 
плановете, стабилността на взаимоотношенията и различни други понятия за 
„надеждност“. Науката за надеждността елиминира произволните интерпретации, 
заменяйки ги с ясни понятия, дефиниции и установява количествено описание на 
свойствата на надеждността.  

Надеждност - свойството на обекта да поддържа във времето в установените 
граници стойностите на всички параметри, които характеризират способността да 
изпълнява необходимите функции при определени режими и условия на използване, 
поддръжка, ремонт, съхранение и транспортиране. Можем да кажем, че 

1 
Изправно 
състояние 

2 
Изправно 
състояние 

3 
Неизправно 
състояние 

4 
Неизправно 
състояние 

Съхранение  Използване  Ремонт Бракуване  

Ремонтопригодност 

Съхраняемост  

Безотказност Трайност 

Заетост  

Фиг. 1. Модел за състоянията и свойствата 
на обектите и тяхната вазимовръзка 
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надеждността характеризира способността на обекта да запази първоначалните си 
качества по време на работа. Теорията на надеждността възниква на пресечната 
точка на редица научни дисциплини: теория на вероятностите и случайните процеси, 
математическа логика, техническа диагностика и др. Тя изучава закономерностите 
на промените в качествените показатели на обектите във времето, както и 
физическа природа на тези изменения (фиг. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фиг. 2. е показано изменението на характеристиката вероятност за 

безотказна работа на две машини или за една и съща машина, но използвана в 
различни земеделски организации, т.е. с еднаква характеристика в началото, но в 
зависимост от условията на използване, качеството на техническото обслужване и 
ремонт, квалификацията на механизатора има различно изменение във времето. И в 
даден момент от време ti надеждността на двете машини е различна. Равнището на 
надеждността на машина № 2 е по-високо от това на машина № 1. 

В теорията на надеждността изследването на комплексния феномен на 
променливостта се извършва чрез използването на идеализирани понятия за 
състояния, свойства и събития и др. Приблизителната замяна на реални явления и 
обекти с идеализирани модели дава възможност да се установят количествени 
връзки между интересуващите ни показатели и да се определят тези показатели с 
достатъчна за практика точност.[2] 

Способността на обекта(машината) да изпълнява необходимите функции се 
оценява от няколко състояния, в рамките на които параметрите на обекта остават 
постоянни.  

• Изправност - състоянието на обекта, при което той отговаря на всички 
установени изисквания.  

• Неизправност - състоянието на обекта, при което той не отговаря на поне 
едно от посочените изисквания. 

• Работоспособност – състоянието на съответствие с установените 
изисквания на онези параметри, които характеризират способността за изпълнение 
на определените функции. 

• Неработоспособност – състояние, при което поне един параметър на 
работоспособност не отговаря на установените изисквания.  

• Гранично състояние - състоянието на обект, при което по-нататъшната му 
експлоатация е неприемлива поради условия на безопасност или е 
нецелесъобразна по икономически критерии. 

Р(t) 
 
 
 
 
 
 
 

     

     ti                       t 

2 

1 

Фиг. 2. Характеристики на машините 
във функция на времето 
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Земеделската техника преминава в гранично състояние когато повече от два 
основни агрегата са гранично състояние. Например за тракторите: двигател и 
трансмисия.  

Централната понятие на теорията за надеждността е отказ – събитие, 
състоящо се в загуба на работоспособност, т.е. преход от изправно към неизправно 
състояние на обекта (фиг. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обект (в теорията на надеждността) е обект със специфично предназначение, в 

жизнения цикъл на който се разграничават етапите на проектиране, производство и 
експлоатация. Обектът може да бъде система или елемент. Системата е съвкупност 
от взаимосвързани елементи, предназначени за независимо постигане на 
определена цел. Елементът е част от система, която е в състояние да изпълнява 
някои локални функции на системата. 

Представянето на обект като система или елемент зависи от формулировката 
на проблема и е условна процедура. Например, когато се изучава надеждността на 
електрическото оборудване на машината, електрическото захранване се разглежда 
като елемент, а в други случаи се разглежда като система, в която се разграничават 
редица елементи (стартово оборудване, защитно устройство, двигател, и др.). От 
своя страна елементите и системите, които позволяват възстановяване след отказ, 
се наричат ремонтируеми, а другите - неремонтируеми. Първият тип включва 
например двигатели, скоростни кутии и др. а вторият тип включва електрически 
осветителни лампи и др.елементи от електрооборудването на самоходните машини 
в земеделието. 

При изследване на надеждността на даден обект като способността да се 
поддържат параметрите му по време на работа, става необходимо да се оцени 
стабилността на тези параметри на различни етапи на експлоатация, годността за 
ремонт и редица други характеристики. Следователно надеждността е сложно, 
комплексно свойство и включва редица по-прости свойства (отделно или в 
определена комбинация) (фиг. 4):  

• безотказност – свойството на обект непрекъснато да поддържа 
работоспособност за известно време;  

• трайност - свойството на обекта да поддържа работоспособността на обекта 
до настъпване на граничното състояние при установената система за поддръжка и 
ремонт;  

• ремонтопригодност – приспособеност за предотвратяване и откриване на 
причините за откази (повреди), за поддържане и възстановяване на работно 
състояние чрез поддръжка и ремонт;  

 

Изправно Неизправно 

Работоспособно Неработоспособно 

Гранично Отказ 

Дефект; Повреда 

Фиг. 3. Състояния на обектите 
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• съхраняемост - свойството на обекта да поддържа стойностите на 
показателите за надеждност, издръжливост и поддръжка по време на съхранение 
или транспортиране;  

• стабилност - способността на обекта да се преминава при различни смущения 
от един стабилен режим в друг; 

• жизненост – свойството на системата да се противопоставя на големи 
смущения, предотвратявайки развитието на откази. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На практика се прави разлика между конструктивна (производствена) и 

експлоатационна надеждност. Първиата характеризира свойствата на обекта, 
заложени в неговото проектиране и изработка. Тези свойства понякога се наричат 
номинална надеждност, която определя способността за стабилно функциониране 
при типични (номинални) работни условия.  

Под експлоатационна надеждност се разбира надеждността, наблюдавана при 
експлоатационни условия, като се вземат предвид съвкупността от влияния: 
дестабилизиращи фактори на околната среда, реални начини на използване, 
качество на поддръжка и ремонт.  

Задачите за експлоатационата надеждност са по-актуални поради факта, че 
много видове машини в земеделските организации, имащи достатъчно високи 
показатели за конструктивна надеждност, не отговарят на изискванията на 
производството по отношение на експлоатационните показатели. По този начин 
някои машини са проектирани за безотказна работа в продължение на 10 години, а 
реалното време на работа преди основен ремонт е 3,5 години и така нататък. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ БРОЯ НА РЕЗЕРВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕМОНТИРАНЕ НА 
МАШИНИТЕ С МЕТОДА НА ТЕОРИЯ НА МАСОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
доц. д-р инж. Невена Иванова1, ас. инж. Иван Битунски2, 

гл. ас. д-р инж. Драгомир Драгоев3, ас. инж.Миглена Казакова4 
1,3,4 Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,  

гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38, 
e-mail: nevena_venci@abv.bg, drago_dr13@abv.bg, megkazkova@gmail.com 

2 Институт по царевицата – гр. Кнежа, e-mail: i.bitunski@abv.bg 
 
Общи положения 
За рационалното управление на производството и разпределението на 

оборотните средства (резервни части, възли и агрегати), използвани при ремонта на 
машините има ефективното им разпределение и осигуряване за поддържане на 
работоспособността на машините при експлоатация в земеделските организации. 
Един от методите за решаване на този проблем може да бъде математическият 
апарат на теорията на масовото обслужване (ТМО), който описва процесите, 
протичащи в системите за масово обслужване (СМО). В системите за масово 
обслужване потокът на търсене е случаен. Случайно е и времето за обслужване. 
Работата на СМО протича неравномерно: или се образуват опашки за обслужване, 
или има престой на сервизните постове (устройства). Задачата на теорията на 
масовото обслужване е да установи оптималната (с минимално време на престой) 
връзка между естеството на потока от заявки, броя на постовете и тяхното 
изпълнение (време за обслужване), правилата за работа на системата за масово 
обслужване. 

Най-често като критерии - показатели за ефективността на работата на СМО се 
използват показатели за средното време на чакане на заявките за стартиране на 
обслужването; средният размер на опашката за услуги, вероятността за определяне 
на броя на клиентите да бъдат в обслужващата система, средният брой постове 
(резервни части, агрегати, възли), заети или свободни от обслужване и редица 
други. Въпреки това, най-целесъобразно е да се използват икономически показатели 
за оценка на ефективността на функционирането на СМО, които дават обобщено 
описание на производствения процес. В този случай като критерий за ефективността 
на функционирането на СМО обикновено се избират общите парични разходи, 
свързани с престоя на машините в очакване на услугата и разходите за създаване и 
експлоатация на постове (резервни части, възли и агрегати). 

В земеделската организация има едно маркови машини и се поддържат в 
работоспособно състояние с поддържане на определен обем резервни части (възли и 
агрегати) и се прилага агрегатен метод на ремонт. Ремонтът се извършва чрез 
подмяна на отказалия агрегат, възел или част с подходящ, взет от склада. Ако в 
склада няма резервни елементи (част, възел, агрегат), машината чака за ремонт. В 
нашето изследване входящият поток от заявки се формира от машини с отказали 
елементи (части, възли, агрегати). Обслужващите постове (елементи) са 
циркулационни единици. Дисциплината на замяна на елементите за възстановяване 
на работоспособността на машините е по реда на получаване на заявката и процесът 
на замяната им може да се разглежда като СМО с чакане. Нека сведем проблема за 
оптимизиране на оборотния капитал на елементите (части, възли, агрегати) на 
земеделската организация до намиране на минимума на целевата функция 

z t Cоч An  t CN Ac, 

където Соч са разходите, лв., поради престой на една машина в чакане за 
получаване на резервен елемент през деня; 
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An е средният брой отказали машини, чакащи получаването на елементи за 
възстановяване на работоспособността им; 

CN са разходите, причинени от не използването на един резервен елемент през 
деня;  

Ac - средният брой неизползвани резервни елементи (съхраняване в склада на 
земеделската организация). 

Соч и СN се определят чрез изчисление, An и Ac - чрез методите на ТМО за 
специфични условия на земеделската организация. зависят от броя на оборотните 
елементи, N. 

Ако машината постъпва за ремонт (замяна на отказалия елемент) с 
интензивност, а средното време t 

За обслужване на заявката за резервен елемент е Тоб=1/𝜇 , то за отворена 
СМО с чакане имаме следното изчислителни формули. 

За опростяване на записа на формулите се използват изразите 𝛼 = λ/μ, а 𝛽 =
𝛼

𝑛
. 

Вероятността за това, че всички резервни елементи са свободни е: 

P0=
1

∑
𝛼𝑘

𝑘!
+

𝛼𝑘

𝑁!(1−𝛽)
𝑁
𝑘=0

; 

Вероятността за това, че всички резервни елементи са заети е:  

Рз =
𝑃𝑜𝛼𝑁

𝑁!(1−𝛽)
; 

Средният брой заявки на входа на СМО е: 

An=
𝑃з .𝛽

(1−𝛽)𝛼; 

 
Средният брой свободни резервни елементи в СМО е: 
 

Ac=∑
𝑁−𝑘

𝑘!

𝑁−1
𝑘=0 𝛼𝑘=N-𝛼. 

Първоначалният прогнозен брой на резервните елементи се определя от 

условие N мин.a. Чрез промяна на броя на резервните елементи от Nmin на N се 
изчислява оптималния брой резервни елементи от условието на целевата функция 

min.CN Ac Coч An z Изходните данни от изследването са дадени в таблица 1. 
 

Таблица 1. Резултати от оптимизация на броя на резервните елементи 
 

N Sk Bk P0 PH AH Ac Z 

4 13,0 26,5 0,0377 0,5094 6,1128 0,99905 155,81 

5 16,375 42,875 0,0466 0,2361 0,8853 1,9979 28,126 

6 18,4 61,275 0,04895 0,09914 0,19828 2,99994 13,955 

7 19,4125 80,6875 0,04957 0,0376 0,04935 3,999 13,232* 

8 19,8464 100,5339 0,04973 0,01294 0,018624 4,999 15,464 

 

* – минимално значение на целевата функция. 
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Първоначални данни: λ интензивност на смяна на отказалия елемент λ = 1,0 
р.е./ден; 

- време на връщане на резервния елемент в склада Tob = 3.0 дни; 
- разходи Соч = 25,0 у.е..; 
- разходи СN = 3.0 у.е.; 

Тоб.=1/𝜇. ; 𝜇 =1/Тоб. =1/3; 

Минималният брой резервни елементи Nmin = l/m = 1/(1/3) = 3,0 резервни 
елемента. 

Използвайки следните формули, за изчисляване: 
 

Po =
1

𝑆𝑘+
𝑁!.(λ/μ)2

(𝑁−1)!(𝑁𝜇−λ)   

;     Sk =∑
1

𝑘!
(λ/μ)𝑘𝑁−1

𝑘=0  ; Bk =∑
𝑁−𝑘

𝑘!
(λ/μ)𝑘𝑁−1

𝑘=0 ; 

 

Рз=
𝑃𝑜.𝜇

(𝑁−1)!(𝜇.𝑁−λ)
(λ/μ)𝑁; Аз=

𝑃з

𝜇.𝑁(1−
λ

𝜇𝑁
)

2 ; Ac =Bk .Po. 

 
Резултатите от изчисляването са дадени в таблица 1. 
 
На фиг. 1 е построена графичната зависимост въз основа от данните в таблица 1. 
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МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА МАШИНИТЕ 

ас. инж. Миглена Казакова, доц. д-р инж. Невена Иванова,  
гл. ас. д-р инж. Драгомир Драгоев 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, 8602, 
ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: megkazkova@gmail.com, 
e-mail: nevena_venci@abv.bg, e-mail: drago_dr13@abv.bg 

 
Има два основни метода за определяне на надеждността: експериментален и 

коефициентен.  
Експерименталният метод се използва за определяне на надеждността на 

нови машини (оборудване), а методът на коефициента се използва за определяне 
на надеждността на вече работещо оборудване. 

Експерименталният метод дава най-пълна картина за надеждността на 
обекта, причините за неизправности (дефект, повреда, отказ), слабите връзки и 
начините за подобряване на надеждността (фиг. 1). Въпреки това, за да се получат 
достоверни експериментални данни, често е необходимо да се отдели много време 
и да се привлекат значителни ресурси. Най-достъпният източник на 
експериментални данни са систематични или специално планирани наблюдения при 
нормална работа на машините. За прилагането на този метод е необходимо 
допълнително обучение на персонала, което елиминира неправилното попълване на 
доклади за неизправностите на машините, непълна информация за работните 
условия или грешки при обработката на данните. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирането на експлоатационните изследвания или наблюдения трябва да се 
извършва в следната последователност: 

- установяване на критерия за неизправността на обекта на обекта. Например, 
за лампа с нажежаема жичка, това може да бъде намаляване на светлинния поток с 
15% при номинално напрежение или изгаряне на нишката; за електродвигател - 
нагряване на изолацията над класа на топлоустойчивост или изгаряне на намотката, 
или заглушаване на ротора и др.; 

- избиране на ключов показател за надеждност за изследвания обект. 
Например, ако оборудването е предназначено да се използва за определен период 
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Фиг. 1. Структура и елементи на методиката за приложение на 
експерименталния метод за определяне на надеждността: ОИ-обект на 

изследване; КО-критерии за отказ; ИПН-избор на показателя за надеждност; 
ИХН-избор на характеристиката на надеждност; УИ-условия на изпитване;  
ТКР начини за контролиране на работоспособността на обекта; О-обичаен;  

НП-непрекъснат; П-прекъснат; БИО-брой на изпитваните обекти; МЗ метод на 
замяна на отказалия обект; НЗ-не се заменя; ЗН-заменя се незабавно;  
В-възстановява се; ОИ-обобщаване на информацията от изпитването;  

ИХН-изчисляване на характеристиките на надеждност на обекта. 
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от време или оперативна употреба, определяща характеристика е вероятността за 
безотказна работа; за обекти, чиято загуба на ефективност води до големи щети, 
определящата характеристика е интензивността на отказите;  

- определяне на условията за изпитване за електрически натоварвания, режими 
на работа, среда и др.;  

- да се установи начин за контрол на работоспособността: обичаен, 
непрекъснат, периодичен; 

- определяне на броя на изследваните обекти N; 
- избор на метод за замяна на отказалия обект: има три плана за подмяна: U - 

не се заменя; R - се заменят незабавно; M - се възстановяват по време на 
изпитване; изберете правило за прекратяване на изпитването: избира се едно от 
правилата: T - след изтичане на определеното време; d - след възникване на r-та 
неизправност; TΣ- след дадено време на работа; rΣ- след откази на всички обекти.  

Плановете за изпитване за надеждност обикновено се обозначават под 
формата на букви: [NUT], [NUR], [NRT] и др. Първата буква показва обемът на 
извадката, втората - методът за замяна на неизправния обекти, третата - правилото 
за завършване на изпитването. За изчисляване на обема на извадката се задава 
относителната грешка (обикновено се приема δ = 0,05) и се избира доверителна 
вероятност (обикновено се приема (β = 0,80; 0,90; 0,95). 

 

Метод на коефициенти (Коефициентен метод). Основната задача на 
теорията на експлоатацията на машините е да определи надеждността на неговите 
елементи и системи в специфични експлоатационни условия с известни показатели 
за конструктивна надеждност. Обектът на изследване при решаването на подобен 
проблем може да бъде представен като устройство за преобразуване на проектната 
степен на отказ на елемент или система „λk“ в експлоатационна „λe“ под 
въздействието на две групи фактори: дестабилизиращи и компенсиращи. В първата 
група основни и добре проучени са въздействията на енергийната система (фактори 
U), околната среда (фактори C) и начините на използване (фактори V). Втората 
група обикновено отчита положителното въздействие на персонал чрез поддръжка и 
ремонт (P фактори) и устройства за аварийна защита (Z фактори). Обобщения 
математически модел има формата: 

 

λе=λKf(U,V,C,П,Z). 
 

Инженерното изчисление се основава на използването на фактори за 
надеждност и влияние в модела. Коефициентът на надеждност е съотношението на 
степента на отказ на изследвания елемент Xj към степента на отказ на някой 
основен елемент Xb: Кj=λj /λb = const. Обикновено за основен елемент се приема 
резистор от тип OMLT с номинална стойност от 1 до 10 KОм и мощност 0,25 W. За 
него λб=2х10-7 , 1/h. 

Таблица 1 Коефициенти на надеждност 
 

№ 
п.п 

Наименование на обектите 
Коефициент на 

надеждност 

1 Трансформатори силов; 
 С една намотка 

15,0 
2,5 

2 Електродвигател: - с постоянен ток 
- асинхронен 

2,5 
64,0 

3 Изключватели автоматични 5,0 

4 Прекъсвачи  4,0 

6 Кнопка за управление 5,0 
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За да покажем начина на използване на метода на коефициента 
използваме резултатите от изследване на надеждност на основните видове 
електрическо оборудване, т.е. коефициентите на надеждност, дадени в таблица 1 
[3]. Коефициентите на влияние Kвi показват как се променя степента на отказ на 
изследвания елемент, когато се променят дестабилизиращи или компенсиращи 
фактори. Те са безразмерни. При номинални работни условия Kвi=l,0, т.е. степента 
на експлоатационни и проектни откази са равни. За други условия 0<Kвi<1. 

Като се вземат предвид горните положения, е възможно да се премине от 
обобщен модел към изчислен: 

 

е б К j Kb1 Kb2 ...K 
bn=λ bKj∏ 𝐾 𝑏𝑗𝑛

𝑗=1 , 

 
където n е броят на взетите под внимание фактори.  
 
За коефициентите на влияние можете да използвате универсалната формула: 
 

𝐾𝑏𝑖 =𝛼𝜌𝑖, 
 
където α e действителната стойност на взетия под внимание коефициент в 

дялове от номинала; 
ρi е коефициентът на чувствителност на степента на отказ към промяна на 

фактора (показва колко пъти се променя интензитетът, когато стойността на фактора 
се промени с 1%). 

По този начин, за да се изчисли степента на отказ по метода на коефициента, е 
необходимо да се определи коефициентът на надеждност и факторите на влияние, 
след което да се изчисли необходимата експлоатационна надеждност. Ако 
конструктивната надеждност е известна, тогава разликата в изчислението е само в 
това, че се взема λk = λbKn. 

 
Основни изводи: 
1. Обосновани са два метода за определяне на равнището на надеждност на 

обектите. 
2. Разработена е методика за експериментално определяне на равнището на 

надеждност на обектите и е дадена взаимовръзката между елементите на 
методиката. 
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НАДЕЖДНОСТ НА МАШИНИТЕ 
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доц. д-р инж. Невена Иванова 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, 8602, 
ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: drago_dr13@abv.bg,  

e-mail: megkazkova@gmail.com, e-mail: nevena_venci@abv.bg 
 

Проблемът с честотата на ремонтното обслужване (диагностика, техническо 
обслужване и ремонт) на земеделската техника е актуален, тъй като загубите от 
престой поради отказ са много големи. За много видове машини оптималната 
стратегия за техническа експлоатация е плановата превантивна поддръжка, когато 
превантивната поддръжка или ремонтът се извършват в предварително определено 
време. В същото време е възможно да се поддържа степента на отказ на 
необходимото ниво при най-ниска цена. Решаването на проблема за 
периодичността на превантивната поддръжка се основава на графично представяне 
на влиянието на превантивната поддръжка върху равнището на надеждността 
(фиг. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Както се вижда от фиг. 1, редовната превантивна поддръжка значително забавя 

намаляването на вероятността за безотказна работа и увеличаването на процента 
на откази. Ако няма ограничения за ресурсите, тогава малка периодичност tn може 
да поддържа λ*(t) =const, P*(t) =const на ниво нови машини.  

Периодичността tп може да се определи въз основа на дадената или приета 
промяна Δλ(t) или ΔP(t) - точки a и b. Обозначаваме, 

 

 

където λ(t), λ(t*) се променя в процента на откази без превантивна поддръжка и с 
превантивна поддръжка.  

Тогава tn се определя от уравнението:  

 

 

Фиг. 1. Влияние на планово-предупредителното 
обслужване на надеждност 
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Нека решим пример, в който степента на отказ на продукта нараства линейно 
λ (t) = a + bt. След това, за да определим честотата на профилактиката, при β=1,1 
намираме: 

 

От тук определяме периодичността: 
 

 
 

Необходимо е да се определи времето между отказите tcр и коефициента на 
готовност Kg на машината след изтичане на времето след началото на работа  
T = 500 часа, ако средната интензивност на отказите е λ = 60 * 10 -6 , h-1, а 
интензивността на възстановяване на машината след отказ е μ = 0,5 операции по 
обслужване за час. Нека допустимото, че времето за обслужване на двигателя t=2,h. 
Тогава коефициентът на готовност на разглежданата машина Kг (t) = 1 - е−𝜇𝑡 (1 −
е−λТ ) ще бъде:  

Кг(2) = l-e-0,5•2(l-e-60•10-6•500)= 0,989 . 

 
Интензивността на възстановяване на работата на машата след отказ от 

уравнението  
 
 
 
а времето между отказите на машината от уравнението се получава от  

,  

а именно: 

 
Както показват получените данни, коефициентът на готовност на машината се 

оказва доста висок поради факта, че вероятността за неговата безотказна работа 

или надеждност след изтичане на времето T = 500 часа е Р(500) =е−60.10.500 =0,97, а 
времето за възстановяване на неговата работоспособност Tв е малко (Tв = 2 h). 

 

Задача 1. По време на работа на машината, получените в резултат на 
изследването стойности на tBi дадени в таблица 1.  

 
Таблица1 

 

Номер на отказа 1 2 3 4 5 . 128 129 130 

Време за 
отстраняване, h. 

0,25 0,31 0,35 0,12 0,08  3,52 2,05 0,17 

 
Наработка до отказ е: 
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tcP =769h. 
 

трябва да се определи времето за възстановяване Тв. То се определя от израза: 
 

  

 
Тогава  
 
Тв=(0,25+0,31+0,35+0,12+0,08+.. .+3,52+2,05+0,17)/(130) = 1,37h. 
 
От тук комплексният показател коефициент на техническо използване се 

определя по следната зависимост: 

 

където  коефициентът на профилактика и е равен на 0,15. 
 

Тогава  

 
 

 
Задача 2. Има система, състояща се от N=100 елемента, свързани 

последователно. Параметър на потока на отказ на системата λ0=10 -3 1/h. С помощта 
на резервиране е необходимо да се осигури надеждността на системата за t=1000 h 
Ртр(1000)>0,95. На първо място, определяме нивото на надеждност на системата без 
използване на резервиране: 

 

Р0 (𝑡) = 𝑃0  (1000)=𝑒−λ0.t-𝑒−10−3.1000=0,37. 
 
Приемаме постоянно общо резервиране, където кратността на резервирането 

ще осигури необходимото равнище на системата. 
Коефициентът на резервиране, който ще осигурява необходимото ниво 

надеждност, намираме чрез израза  
 
PTp(t) = l-[l-P0(t)]

M+1, откъдето 
 

М=
𝑙𝑛[1−𝑃тр(𝑡)]

ln[1−𝑃0(𝑡)]
 -1=

𝑙𝑛[1−0,95]

ln[1−0,37]
 -1≈ 6. 

 
По този начин, за да се отговори на зададените изисквания за надеждност на 

системата, е необходимо поне шесткратно резервиране от подобни системи. Ясно е, 
че такава резервация е непрактична за изпълнение при механичните системи, като 
земеделската техника. Тогава трябва да се помисли за отделно по елементно 
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резервиране с постоянно активно резервиране. Тъй като стойностите на 
интензивността на отказите на елементите не са посочени, ще намерим средната 
стойност: 

 
λср = λ0 /N =10-3 /100 =10-5 , h-1 

 
Средната вероятност за безотказна работа ще бъде равна на Picp(t): 
 

Р𝑖 ср =𝑒−λср.𝑡=𝑒−10−5 .1000  ≈ 0,99. 
 
При равна надеждност на елементите Pтр(t) може да се определи от израза 
 
Pтр(t) = {1 _[ 1 _ Ticp(t)]

м+1 }N , 
 

От където М=
𝑙𝑔[1− √𝑃𝑇𝑝

𝑁 (𝑡)]

𝑙𝑔[1−𝑃𝑖𝑐𝑝(𝑡)]
 -1. 

 

Или   М=
𝑙𝑔[1− √0,95100 ]

𝑙𝑔[1−0,99]
 -1≈ 1.  

 
По този начин, ако се използва разделно резервиране елемент по елемент, 

посочената стойност за надеждност ще бъде предоставена с кратност на 
резервиране, равна на единица. На практика това означава дублиране на всички 
елементи на системата.  

Ще разгледаме възможността за използване на общо резервиране, комбинирано 
със студено резервиране. За изчисление на 𝑃𝑇0(𝑡) се възползваме от израза  

 

∑
λ𝑜 (𝑡)𝑖

𝑖!

𝑀
𝑖=1  =

𝑃(𝑡)

𝑒
−λ0 (𝑡)

 (без отчитане на надеждността на устройството за 

превключване).  
След заместване на изходните данни получихме, че М=3. По този начин 

изчислението показва, че за да се осигурят определените изисквания за надеждност 
на системата, най-подходящо е да се разгледа отделно резервиране с кратност 
М = 1. 
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АНАЛИЗ НА ПТП И АВАРИЙНОСТИ 
 

Георги Георгиев, Факултет «Техника и технологии» - Ямбол 
 

Анализът на състоянието на безопасността на движението по пътищата се 
извършва на базата на някои числени показатели, които обикновено се 
наричат с обобщения термин "произшествие". 

Аварийност - показател за пътната безопасност под формата на абсолютен 
брой пътни произшествия, броя на загиналите и ранените или като съотношение на 
броя на произшествията към броя на превозните средства, населението или пробега 
на превозното средство за определен период от време. За анализ на аварийността 
се използват абсолютни, специфични и относителни коефициенти на аварии, 
изразени под формата на множество коефициенти.  

Абсолютните показатели се формират в резултат на натрупване на данни за 
единични ПТП. Основната цел на абсолютните показатели е да отразяват мащаба 
на произшествията, да оценят щетите от произшествията и да анализират 
динамиката на произшествията. Абсолютните показатели включват:  

- броя на произшествията,  
- броя на загиналите, 
- броя на ранените,  
- броя на произшествията поради техническа неизправност на превозните 

средства и др.  
За анализ трябва да се използват и абсолютни показатели, които 

характеризират условията, при които се извършват дейности за осигуряване на 
безопасността на движението. 

Наборът от показатели, характеризиращи тези условия, зависи от нивото на 
оценка на пътната безопасност (националната, регионална, предмет на транспортна 
дейност), като основните са: 

- характеристики на социално-икономическото развитие на региона (територия, 
население);  

- брой, състояние и развитие на авто парка; 
- състояние и развитие на пътната мрежа (обхват на различните пътища, 

интензивност на движението, включително по пътните участъци и през различни 
интервали от време); 

- наличие и ефективност на системата за оказване на спешна медицинска 
помощ, наблюдение на спазването на изискванията за безопасност на движението, 
броя на субектите на транспортна дейност; 

- условия за дейността на автотранспортните организации (брой и структура на 
авто парка); 

- данни за транспортните маршрути, брой, стаж, възраст, квалификация на 
водачите, наличие и организация на пред пътни медицински прегледи и др.). 

Абсолютните показатели са по-малко полезни за сравнителен анализ на нивото 
на пътна безопасност. Например, по отношение на абсолютния брой произшествия, 
загинали и ранени, е невъзможно да се сравни нивото на безопасност на 
движението в различните региони поради различия в броя на превозните средства, 
дължината на пътищата и други специфични характеристики, които обективно 
влияят на тези показатели .  

Специфичните показатели представляват процента на един абсолютен 
показател за злополуки от друг. Най-често се използва: 

- делът на ПТП, извършени от пияни водачи в общия брой на ПТП по вина на 
водачи или делът на ПТП по вина на водачи на определени видове МПС;  

- делът на произшествията от определени видове в общия брой на 
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произшествията; 
- дял на ПТП в градове, други населени места, на магистрали в общия брой на 

произшествията; 
- делът на ПТП, дължащи се на определен вид ПТП в общия брой на ПТП;  
- съотношението на ранените (загинали, ранени) на различни категории 

участници в движението в общия брой на ранените (загинали, ранени) и др. 
За описание на структурата на ПТП се използват специфични показатели. 
Относителните показатели (или рисковете от произшествия) се формират 

чрез разделяне на един абсолютен показател на друг. Най-често използваните 
относителни показатели са броят на ранените ПТП на 10 000 МПС, на 10 000 
водачи, на 100 000 население, на 100 километра пътища и др. Тези показатели са 
най-широко използвани в световната практика. Те включват рисковете от злополуки: 
- транспортен риск (или нивото на пътна безопасност в страната), изчислен като 
броя на загиналите при ПТП в зависимост от нивото на моторизация, тоест на 10 
хиляди превозни средства; 

- социалният риск (или нивото на риска от смърт при пътнотранспортни 
произшествия) се изчислява като броя на смъртните случаи при пътнотранспортни 
произшествия на 100 000 жители на страните;  

- тежестта на последствията от злополука, изчислена като брой загинали на 100 
ранени при злополука.  

Основните методи за анализ на динамиката на произшествията включват 
оценка на промените в процента на произшествията: 

- по отношение на предходния период от време (например към предходния 
месец, година);  

- по отношение на базовия период от време (например към същия период на 
миналата година;  

- спрямо средната стойност за няколко предходни години и др. 
Резултатите от анализа са представени под формата на таблици, графични 

зависимости, диаграми, карти. Изследването и сравнението на динамиката на 
промените в процента на произшествия се извършва по правило за оценка на 
резултатите от дейностите за осигуряване на безопасността на движението, за 
идентифициране на неблагоприятни тенденции, които са основа за по-нататъшен 
анализ, насочен към откриване на причините за тези неблагоприятни промени, за да 
се вземат необходимите превантивни мерки. 

Пътнотранспортните произшествия продължават да бъдат един от най-острите 
социални и икономически проблеми у нас. 

В повечето развити чужди страни според учените годишните загуби от аварии в 
автомобилния транспорт възлизат на 1 - 2% от брутния вътрешен продукт (БВП).  

Относителната опасност на автомобилния транспорт надвишава относителна 
опасност на въздушния транспорт над 3 пъти, а на железопътния - 10 пъти. Има 
двадесет смъртни случая на 1 милиард пътни- км в автомобилния транспорт, шест 
във въздушния транспорт и два в железопътния транспорт. 

Ситуацията се влошава от факта, че високите темпове на растеж на парка 
превозни средства в страната създават допълнителни предпоставки за влошаване 
на ситуацията по пътищата.  

Както показва анализът на динамиката на пътно-транспортните произшествия в 
чужбина, увеличаването на броя на превозните средства в страната неизбежно води 
до увеличаване на броя на пътнотранспортните произшествия и на ранените. 

Нещо повече, през първото десетилетие на 21-ви век някои държави отидоха 
по-далеч в намаляването на социалния риск. У нас на 100 хил. жители годишно 
средно загиват четири пъти повече хора при пътнотранспортни произшествия, 
отколкото във водещите страни в Западна Европа, и приблизително два пъти повече 
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в сравнение със страните от Централна Европа и САЩ.  

 

Анализът на динамиката на произшествията спрямо предходния период най-
често се свежда до констатация за „нарастване – намаление” на показателите за 
ПТП. В същото време увеличаването на произшествията се оценява като признак на 
незадоволително представяне, а намаляването или предишното ниво на броя на 
произшествията дава възможност да се оцени положително работата по 
безопасността на движението. Тази оценка обаче не винаги е справедлива. На 
първо място, предположението, че обективното ниво на безопасност на движението 
се характеризира със стойностите на показателите от предходния период, е 
неправилно, което далеч не винаги е правилно. ПТП по своята същност е случайно 
събитие, т.е. наблюдаваният брой инциденти се променя под влияние на случайни 
фактори, това влияние трябва да се вземе предвид, за да се получат по-правилни 
изводи за промяната в показателите на произшествията. При анализ на динамиката 
спрямо базовата година е важен изборът на базовата точка. Ако това е точката от 
най-високо ниво. 

Ако коефициентът на ПТП е нисък, то лек спад на ПТП в продължение на 
няколко години не може да говори за положителна тенденция в пътната 
безопасност. Колебанията в анализираните показатели могат да бъдат изгладени 
чрез анализ на динамиката по средни показатели. Периодът на осредняване се 
взема като правило за 3 или 5 години. По този начин се изчисляват средните нива на 
аварии за следващите периоди от 3-5 години. В заключение подчертаваме, че 
ниското ниво на пътна безопасност е следствие от действието на комбинация от 
негативни фактори, за да се елиминира влиянието на които е необходимо да се 
подобри функционирането на цялата система за осигуряване на пътна безопасност. 

На пръв поглед трябва да има пряка зависимост между броя на 
произшествията, населението в страната и броя на автомобилите. Но такова 
заключение е приблизително. Общопризнато е, че честотата на произшествията 
много повече се влияе от общата култура и спазващите закона граждани, 
състоянието на пътната мрежа и организацията на движението. Процентът на 
злополуките основно има ясно изразени социално-икономически корени. В развитите 
страни, дори с увеличаване на броя на автомобилните паркове, е възможно да се 
намали както относителния процент на произшествията, така и абсолютния брой на 
произшествията. Чуждестранният опит в подобряването на пътната безопасност 
показва, че дори при ниво на моторизация, което е 2-4 пъти по-високо от 
съществуващото ниво у нас, е възможно да се намали процента на произшествия с 
3-5% годишно с помощта на сравнително прости и евтини решения и целеви подход.  

През последното десетилетие водещи страни в областта на пътната 
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безопасност (напр. скандинавските страни, Германия и др.) успешно реализират 
потенциала на този подход. На първо място, става дума за подобряване на 
системата за управление на пътната безопасност, застъпническа работа с различни 
групи от населението, работа с деца за предотвратяване на произшествия, решения 
за ограничаване на скоростта на превозните средства, подобряване на системата за 
обучение на водачи и допускането им до шофиране. превозни средства, формиране 
на общественото мнение и пропаганда в областта на пътната безопасност (по-
специално използването на предпазни колани, каски, светло отразители и др.). 
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Увод 

За безопасността по пътищата се установяват основните изисквания за 
осигуряване на пътна безопасност за юридически лица и индивидуални 
предприемачи, когато извършват дейности, свързани с експлоатацията на превозни 
средства. Едно от тези изисквания е задължението за анализ и отстраняване на 
причините за пътнотранспортни произшествия и нарушения на движението с 
участието на превозни средства, собственост на юридически лица и индивидуални 
предприемачи.  

Съгласно Правилника за отчитане на ПТП, всички пътнотранспортни 
произшествия подлежат на регистрация, тоест събития, настъпили по време на 
движение на превозно средство по пътя и с негово участие, при които са загинали 
хора или са били ранени, повредени са превозни средства, товари, конструкции. В 
същото време настоящите Правила установяват, че регистрирането на 
пътнотранспортни произшествия се извършва: 

- да проучи причините и условията за тяхното възникване; 
- да се вземат мерки за отстраняване на тези причини и условия. 
 
Материали и методи 
 
Отчитането на пътно-транспортните произшествия се извършва, включително 

от собствениците на превозни средства. Собствениците на превозни средства 
трябва да отчитат пътнотранспортните произшествия с участието на техните 
превозни средства, независимо къде се случват. 

Транспортната фирма анализират причините, факторите и обстоятелствата, 
които водят до настъпване на ПТП. За разследване на ПТП е внесен анализ на 
причините и условията, установяващи основните изисквания за повишаване на 
стандартите за безопасност за юридически лица и индивидуални предприемачи, 
които изкривяват дейностите, свързани от експлоатация на средствата. Една от 
тезата за търсене информация за анализ и отстраняване на произшествията и 
нарушенията на движението, които включват използване на средства, имущество за 
юридически лица и индивидуални предприемачи.  

 
Съгласно нормативните документи всички произшествия подлежат на 

регистрация. Понастоящем тези Правила установяват какво се регистрира при 
произшествието на всички ПТП: 

- условия за тяхното възникване;  
- измервания за отстраняване на тези причини и състояния. 
 
Националните нормативни документи установяват задължението на 

ръководителя на автотранспортно предприятие (организация) в случай на авария с 
пострадали в рамките на 5 дни да анализира причините и обстоятелствата, 
допринесли за възникването му. В същото време на трудовия колектив да бъде 
съобщено следното: 
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- причините за инцидента;  
- резултати от анализа; 
- взети мерки. За всеки инцидент, при който са загинали 3 души или са ранени 5 

или повече души: 
- в 7-дневен срок се извършва анализ на причините и обстоятелствата, 

допринесли за възникването на инцидента;  
- разработени са мерки за предотвратяване на инциденти.  
 
Резултатите от анализа и предприетите мерки се съобщават и на трудовите 

колективи.  
При анализиране на структурата на произшествията в автотранспортната 

организация (ATO) е възможно да се използват специфични и относителни нива на 
произшествия, като обектите за сравнение в такъв анализ могат да бъдат:  

- видове аварии; 
- видове и марки превозни средства; 
- групи водачи с различен опит (общ и в предприятието), възраст и други 

характеристики;  
- редовни маршрути, обслужвани от предприятието;  
- подразделения на предприятието (отряди, бригади) и др.  
 
В този случай сравнението се прави и със средните стойности на съответните 

показатели за индустрията. За детайлизиране на причините за произшествията се 
извършва анализ по времето и мястото на произшествието, вида и естеството на 
превоза, видовете нарушения на движението, работното време на линията и др. 
Целта на анализа е да се идентифицират "тесните места"  

- състояния, характеризиращи се с повишена честота на произшествията или 
повишена тежест на последствията. Анализът завършва с изграждането на матрица 
„причини за аварии  

- мерки (или дейности) за отстраняване на причините за аварии“. При 
установяване на причините се използват и материали от вътрешни разследвания, 
провеждат се интервюта с шофьори и специалистите в предприятието. 

 
За извършване на анализ в АТО е необходимо да има и да се натрупват не 

само данни за ПТП, но и: 
- данни за последствията от ПТП;  
- данни за подвижния състав, за състава на водачите (информацията за 

водачите като правило се натрупва и обобщава в личните записи на водачите);  
- данни за нарушения на пътя и предприети мерки; 
- информация за изпълнението на планираните дейности по пътна безопасност 

(брой проверки, медицински прегледи, инструктажи и др.). 
 
Резултати и дискусия 
 
По-долу е даден списък на възможните критерии за пътна безопасност, 

разделени според основните задачи за предотвратяване на пътнотранспортни 
произшествия.  

1. Осигуряване на надеждността на шофьорския персонал. Индикатори за 
"авариен случай":  

- броят на пътнотранспортните произшествия, загинали и ранени при ПТП по 
вина на водачи;  
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- коефициент на вина (съотношението на броя на пътните произшествия, 

причинени от водачи, към пътните произшествия с участието на превозни средства 
на АТО). 

Индикатори за "неаварийни ситуации": 
- броя на констатираните нарушения на правилата за движение от водачи на 

линията спрямо броя на проверките;  
- броят на "проблемните" водачи (пияни, претоварени, болни), отстранени след 

медицински преглед преди пътуването;  
- броят на водачите с повторни нарушения на пътя;  
- броят на шофьорите, подобрили своите умения; 
- броят на шофьорите с трудов стаж до 1 година. 
 

2. Осигуряване на техническата изправност на превозните средства в 
експлоатация.  

"Аварийни индикатори":  
- броят на произшествията поради техническа неизправност на превозното 

средство; 
- специфична тежест на последствията, свързани с повреда на превозното 

средство. 
 Индикатори за "неаварийни ситуации":  
- броя на изходите от линията поради техническа неизправност; 
- броят на превозните средства, установени на линията с технически 

неизправности; 
- броят на превозните средства, които не са оборудвани с необходимите 

инструменти и оборудване и др.;  
- броят на автомобилите с експлоатационен живот, надвишаващ стандартите. 
 
3. Осигуряване на безопасност при организацията на транспортния процес.  
Индикатори за "авариен случай": 
- броят на произшествията, извършени от водачи след 8 часа работа на водача 

на линията; 
- броят на произшествията, извършени от неопитни водачи (с общ шофьорски 

стаж от 1 до 3 години). 
„Индикатори за неаварии“:  
- броя на констатираните нарушения на режима на труд и почивка на водачите 

и други нарушения на Правилата за превоз на пътници и товари; 
- процент на водачите, които не са обхванати от медицински преглед преди 

пътуването. Този показател може да се определи по време на цялостен одит на 
дейността на АТО, включително дейности по провеждане на предпътни медицински 
прегледи на водачи. 

В случай на произшествие с превозни средства, принадлежащи към предмета 
на транспортната дейност, субектът на транспортна дейност извършва анализ на 
причините и условията, допринесли за възникването на произшествието, 
резултатите от който се документират и съхраняват най-малко три години. 

 
При извършване на този анализ се установява следното: 
1) по отношение на служител на субект на транспортна дейност, управлявал 

превозно средство (наричан по-долу водач):  
- фамилия, име, бащино име, общ шофьорски стаж на тази категория превозно 

средство, трудов стаж с предмета на транспортната дейност, трудов стаж на това 
превозно средство, както и, ако е възможно, същата информация за други водачи - 
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участници в произшествието; 
- преминаване от водача на медицински преглед за състояние на нетрезво 

състояние. По отношение на водача, който към момента на ПТП е бил в състояние 
на алкохолно, наркотично или друго токсично опиянение, обстоятелствата, при които 
е управлявал в нетрезво състояние; 

- спазване от водача през периода, предхождащ злополуката, на режима на 
труд и почивка;  

- спазване от водача на законодателството на Р. България за безопасност на 
движението по пътищата и правила;  

- водачът е имал административни нарушения в областта на движението и 
трудовата дисциплина през годината, предхождаща този инцидент, наличието на 
наказания на този водач през годината; 

- организиране на повишаване на квалификацията и професионалните умения 
на водача, спазване на условията за стаж на водача;  

2) по отношение на превозно средство:  
- модел на превозно средство;  
- държавна регистрационна табела (за градски наземен електрически транспорт 

- страничен номер), местоположението на кормилното управление на превозното 
средство;  

- наличие на неизправности на МПС към момента на произшествието;  
- наличие на диагностична карта, потвърждаваща техническия преглед на МПС;  
- организация на поддръжка и ремонт на превозното средство, включително: - 

честотата на техническо обслужване на превозното средство и времето на 
последната поддръжка на превозното средство, както и лицето, отговорно за 
извършването му;  

- спазване на междусервизния ремонт или ТО;  
- наличието на списък на неизправностите, открити при поддръжката на МПС; 
- наличие на писмени искания от водача към субекта на транспортна дейност 

относно установените неизправности при експлоатацията на МПС.  
3) по отношение на длъжностни лица от предмета на транспортната дейност:  
- фамилно име, собствено име, на лицето, извършило предпътен контрол на 

техническото състояние на превозното средство, съответствие на посоченото лице с 
квалификационни и професионални изисквания, спазване на условията и реда за 
провеждане на предварителен -пътен контрол на техническото състояние на МПС;  

- фамилно име, собствено име на лицето, което е инструктирало водачите , 
съответствие на посоченото лице с квалификационни и професионални изисквания, 
съответствие с изискванията за провеждане на инструктажа;  

- фамилия, собствено име на лицето, извършило предпътен медицински 
преглед, съответствие на посоченото лице с квалификационни и професионални 
изисквания, спазване на условията и реда за провеждане на предпътен медицински 
преглед;  

- спазване на разпоредбите на законодателството относно пътната безопасност 
и правила; 

- мерки, предприети от субекта на транспортна дейност към водачи с 
административни нарушения в областта на движението по пътищата. 

 
Заключение 

Даден списък на възможните критерии за пътна безопасност, разделени според 
основните задачи за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.  

1. Осигуряване на надеждността на шофьорския персонал.  
2. Осигуряване на техническата изправност на превозните средства в 
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експлоатация. "Аварийни индикатори":  
3. Осигуряване на безопасност при организацията на транспортния процес. 

Индикатори за "авариен случай". 
В случай на произшествие с превозни средства, принадлежащи към предмета 

на транспортната дейност, субектът на транспортна дейност извършва анализ на 
причините и условията, допринесли за възникването на произшествието, 
резултатите от който се документират и съхраняват най-малко три години. 

 
При извършване на този анализ се установява следното: 
1) по отношение на служител на субект на транспортна дейност, управлявал 

превозно средство (наричан по-долу водач): 
2) по отношение на превозно средство: 
3) по отношение на длъжностни лица от предмета на транспортната дейност: 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМА 
ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ТЕХНИКА 

 

Георги Джелебов1, Иван Битунски2 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол 

Институт по царевицата – гр. Кнежа, e-mail: i.bitunski@abv.bg 
 

Системите за масово обслужване (СМО) на товаро-разтоварната техника 
включват ремонтни работилници, сервизи, производствени и технически заводи, 
бензиностанции и др. Процесите, протичащи в СМО, се описват от теорията на 
опашките, която позволява решаването на редица проблеми на поддържане на 
техническото състояние на товаро-разтоварната техника (ТРТ) с които може да се: 

- определяне на броя на линиите или постовете за поддръжка и ремонт на 
товаро-разтоварните средства; 

- определяне на рационалния брой оборотни възли (резервни части); 
- изчислете броя на зареждащите постове( колонки на бензиностанциите), както 

и много други задачи. 
СМО се подразделят на два основни типа: обслужващи системи с откази и 

системи с чакащо обслужване (опашка). В системи с откази се обслужват само онези 
заявки, които пристигат в момента, когато поне един канал на сервиза е свободен. 
Ако всички постове са заети, тогава заявката остава в системата необслужена. При 
СМС с чакане на заявката, която пристига в момента, когато всички постове са 
заети, изчаква освобождаването на обслужващия пост, т.е. се образува се опашка 
(фиг. 1). В този случай могат да бъдат наложени ограничения върху дължината на 
опашката, които определят максималната дължина на опашката. 

 
Когато анализирате работата на СМО, е необходимо да знаем основните й 

първоначални параметри:  
n - брой обслужващи постове;  

- интензивността на потока от заявки за обслужване (среден брой заявки 
(товаро-разтоварна техника), обслужвани от поста за единица време); 

 - производителност на всеки обслужващ пост; 
- условията, наложени за образуване на опашката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Случайният характер на потока от заявки води до факта, че в СМО възниква 

случаен процес. Процесът на работа на СМО може да бъде описан със система от 

 

Опашка,чакаща 
обслужване 

Входящ 
поток заявки 

Поток на отказите за обслужване 

Обслужващи 
постове 

 
Поток на 

обслужените 
заявки 

Фиг. 1. Схема на система за масово обслужване (СМО) 
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диференциални уравнения, а в крайния случай – със система от линейни алгебрични 
уравнения, чието решение определя характеристиките на работата на СМО. 

Многообразието от СМО е голямо, но основните са следните: 
1. СМО с откази 
Нека имаме n-канална СМО с откази, който получава поток от заявки за 

обслужване с интензитет , Интензивността на обслужване на заявките от един 

канал е   
2. Системи за масово обслужване с опашки за изчакване на обслужване. 

Едноканална СМО с чакане. Нека СМО има един канал, който приема поток от 

заявки с интензитет . Заявка, която пристига в момент, когато каналът е зает, се 
поставя на опашка и чака обслужване. Да приемем, че броят на местата в опашката 
е равен на m, т.е. ако заявката, пристига в момента, когато има m заявки на 
опашката, напусне СМО необслужен. 

3. Многоканална СМО с чакане. 
Нека имаме n-канална СМО с чакане, която получава поток от заявки с 

интензитет , интензивността на обслужване на заявките е  Броят на местата за 
чакане в опашката са m. 

Изследваме СМО, характеристиките на която са дадени в таблица 1. 
 

Таблица 1. Изходни данни за изследваната СМО 
 

Вариант 
Брой постове 
n в сервиза 

Брой на 
местата за 
чакане в 

опашката, m 

Интензивност на 
постъпващата товаро-
разтоварна техника, 

, ТРТ./h 

Средно време за 
обслужване на ТРТ 
на поста в сервиза, 

tобс = 1/t 

1 2 0 1,5 2,0 

 
По условие дадената СМО с откази, представяме с граф на състоянията, 

показани и на фиг. 2. 
На фиг. 2. състоянията са: S0 – всички постове са свободни; S1 – зает е един 

пост, а останалите са свободни; S2 – заети са всички постове. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

За намиране на характеристиките на СМО съставяме система диференциални 
уравнения на Колмогоров –Чемпен: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 2. Граф на състоянията на СМО 

 = 0,5 2 = 2·0,5 = 1,0 
 

         
𝑑𝑃𝑜

𝑑𝑡
 =-.𝑃0  (t) + 𝑃1 t


𝑑𝑃1

𝑑𝑡
 𝑃1 t𝑃2 t𝑃𝑜 (t) 

     
𝑑𝑃1

𝑑𝑡
 =-2𝑃2 t.𝑃1 (t) 
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При t   → ∞  системата диференциални уравнения се превръща в система 
линейни уравнения от вида: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решаваме системата линейни уравнения и получаваме:  
 

Р0 = 
1

1+
/μ

1!
+

(/μ)2

2!

=
1

1+
1,5/0,5

1!
+

(1,5/0,5)2

2!

=0,1176; 

P1=
/μ

1!
.P0=

1,5/0,5

1!
.0,1175 =0,3525; 

P2=
(/μ)2

2!
.P0 =

(1,5/0,5)2

2!
.0,1175=0,5235. 

 
Проверка: P0+P1+P2 = 1,0. 

0,1176 + 0,3529 + 0,5295 = 1,0: 

- вероятност за отказ на обслужване на ТРТ: 

Ротк = Рn = 0,5295; 

- относителна пропусквателна способност: 

q = 1 – Рn = 1 – 0,5295 = 0,4705; 

- абсолютна пропускателна способност: 

А = λ (1 – Рn) = 1,5 (1 – 0,5295) = 0,70575; 

- среден брой заети постове: 

М(n) = 0Р0 +1Р1+2.Р2+ ... nРn = 0 · 0,1176+1 ·0,3529+2 · 0,5295 = 1,4119; 

- приведена интензивност: 

λ = 1/t = 1,5/0,5 = 3. 

- средно време за обслужване на ТРТ на поста: 

tобс = 1/t = 2,0h. 

         
𝑑𝑃𝑜

𝑑𝑡
 =-1,5.𝑃0  (t) + 𝑃1 t


𝑑𝑃1

𝑑𝑡
1,5 𝑃1 t𝑃2 t1,5𝑃𝑜 (t) 

     
𝑑𝑃1

𝑑𝑡
 =-2.0,5𝑃2 t1,5.𝑃1 (t) 

      0=-1,5.𝑃0   + 𝑃1

1,5 𝑃1𝑃21,5𝑃𝑜  

      0=-2.0,5𝑃21,5.𝑃1  

      P0 +P1 +P2 =1,0 
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СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

д-р инж. Станислав Станчев 
e -mail: sts66@abv.bg, телефон 00359 87 8289370 

 
Анализът на практиката на икономически отношения при закупуване на нови 

машини, резервни части и други материално-технически ресурси показва, че те се 
основават на ценоразпис и ценово ниво. В същото време икономическите интереси 
на земеделските производители се регулират от цени за предоставени материално-
технически ресурси и изкупни цени на земеделските продукти [1].  

Тази установена практика има редица съществени недостатъци, които се 
дължат на изолацията на производителя и посредника от сферата на експлоатация, 
икономическото им безразличие към крайните резултати от използването на 
машините, както и липсата на авторски надзор върху създадени машини, които 
определят необходимостта от подобряване на качеството на технологията. Опитите 
за принудително участие на производителите в нуждите на потребителите не дадоха 
резултати, появат се само някои фрагменти от фирмени сервизни услуги. 

Проучването на чуждестранния опит на икономическите отношения между 
контрагентите на техническата услуга показа, че в условията на функциониране на 
пазарната система земеделските услуги се извършват в съответствие с принципите 
на пазарната икономика, когато суверенитетът и приоритетът на потребителя в 
пазарното поле са подкрепени от реални рискове от загуби или в краен случай от 
разорение и фалит на производителите на машини, както и като техните 
икономически интереси в увеличаване на масата на печалбите (доходите). Тези 
фактори принуждават производителите на машини и оборудване, ръководени в 
своята дейност от изискванията и исканията на потребителите, да създават и 
подобряват форми на организация на тяхното обслужване.  

Трябва да се отбележи, че въз основа на това, в условията на функциониране 
на пазарната система, производителите на земеделска техника са възприели 
основния принцип на своето поведение по отношение на потребителя: техническата 
услуга е инструмент за конкуренция за пазарите на продуктите. произведени. 
Например в Съединените щати и западноевропейските страни е забранено да се 
продава оборудване без организиране на поддръжката му. Техническото 
обслужване в чужбина се проявява в различни форми на борба за потребителя, за 
стабилен пазар на продукти в конкурентна среда. Производителите придават голямо 
значение на подобряването на качеството и надеждността на машините, 
осигурявайки поддръжка [2].  

Анализът показва, че не само в САЩ, но и в Германия, Франция, Англия, 
Италия и други страни е въведена специална програма за поддръжка на 
земеделските машини, която предвижда следните задължения на производителите 
и търговците: 

- осигуряване на висока надеждност и поддръжка на доставеното оборудване;  
- пряка отговорност на търговците към фермера за поддръжката на машините 

през целия период на тяхната експлоатация, както и отговорността на 
производителите към търговците за качеството на доставяните продукти; 

- организиране на техническо обслужване на машините, независимо от техния 
брой и териториална обособеност на оборудването; 

- разработване на методи за организация на труда за поддръжка, ръководства 
за използване и поддръжка на машините; 

- обучение на квалифициран персонал на ремонтници; 
- осигуряване на сервизи с арматура и инструменти преди започване на 

масовото производство на машини;  
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- непрекъснато снабдяване на дилъри с резервни части; 
- събиране на информация от производителите чрез дилърската мрежа за 

производителността на машините и естеството на повредите на оборудването.  
Нашите проучвания на практиката на производствените и технически услуги в 

развитите страни с пазарна икономика ни позволяват да разграничим три основни 
форми на организация на техническите услуги: от производители (маркова 
техническа услуга), чрез посреднически фирми и директно от потребителя [4,5,6].  

Разработването и обобщаването на специална литература в тази насока [3,5] 
дава основание да се твърди, че техническата услуга се счита за фирмена, ако е 
извършена от представители на производителя или асоциацията (фирмата), която 
произвежда този продукт, както и в случаите, когато те участва в създаването на 
мрежа от дилъри и сервизни структури като учредител. В същото време 
производителят на оборудването организира услугата по такъв начин, че, първо, да 
няма оплаквания от страна на потребителите, и второ, всички неизправности на 
машините се отстраняват в рамките на 2 дни във всяка географска точка.  

В тази връзка според резултатите от анализа е установено, че основните 
изпълнители на фирмени технически услуги в икономически развитите страни са 
(фиг. 1.):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- основен технически сервизен център – по правило такъв в рамките на завода-

производител за цялата страна или група държави (продажба и сервиз); регионален 
технически сервизен център - обикновено по един за регион (щат, регион, 
територия); официален дилър или сервизен сайт на производителя - обикновено по 
един за група земеделски организации (фермери).  

Едновременно с горното, идентифицирахме преобладаващите функции на тези 
изпълнители. По този начин основният център на фирмено техническо обслужване 
по правило извършва търговия на едро с основни машини (включително ремаркета и 
монтирани машини, аксесоари), комплекти оборудване и резервни части; 
координация и организация на работата на регионалните центрове за технически 
услуги; проучване на пазарната ситуация, координиране на поръчката за 
производство на машини, резервни части; извършване на изследвания, проектиране 
на нови технологии. В същото време регионалният център за фирмено техническо 
обслужване извършва проучвания на пазара на услуги, реклама, търговия с машини 

 
Завод-производител 

Главен център на техническия сервиз (ТС) 

Регионален 
център на ТС 

Регионален 
център на ТС 

 

Регионален 
център на ТС 

 

Д Д Д Д Д Д 

Фиг. 1. Организационно-йерхична структура на фирмения ТС 
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и резервни части; всички видове поддръжка и ремонт; възстановяване на части и 
възли; отдаване под наем, съхранение, модернизация и изхвърляне на оборудване; 
обучение на собственици и персонал за поддръжка. Търговец или сервизен обект 
търгува с машини и резервни части, извършва текущ ремонт и поддръжка, отдава 
машини под наем, обучава собственици на машини, акумулира и обработва 
информация за качеството на машините и оборудването и изискванията към тях. 

Трябва да се отбележи, че регионалният технически сервизен център е 
собственост на производителя или е създаден под формата на акционерно 
дружество, където основният учредител е производителят на оборудване, като 
действа от негово име, но за своя сметка . Търговците на корпоративно техническо 
обслужване са подчинени на своя регионален център и се специализират в 
зависимост от броя на машините от определена марка в района или от конкретен 
вид или група оборудване, произвеждано от производителя. Освен това подобна 
конструкция не изключва възможността за тяхното взаимно обединяване 
наименувано, координирано сътрудничество. Очевидно организационната и 
йерархическата структура на корпоративната техническа служба, която е вертикален 
канал за разпределение на материално-технически ресурси и услуги, е система с 
вътрешен самоконтрол, тъй като всички нейни компоненти работят заедно за една 
икономическа цел и са заинтересовани да се продават на пазара.земеделски 
машини възможно най-много от тяхното оборудване, както и под единния надзор на 
производителя. Това определя рационалността и високата ефективност на 
функционирането на тази организационна форма на агротехническо обслужване.  

Както показва практиката на САЩ и западноевропейските страни, друга 
съвременна форма на организация на техническо обслужване е система, в която 
основният изпълнител на целия набор от услуги за обслужване на земеделски 
производители са независими посреднически фирми (дилъри) и специализирани 
фирми за възстановяване и основен ремонт на компоненти и агрегати. Както се 
вижда, дилърските предприятия с тази форма на организация на техническо 
обслужване са юридически и икономически независими фирми, които извършват 
стопанска дейност по лиценз на някаква голяма компания, организирайки 
продажбата на произведени от нея машини и тяхното обслужване на своя собствена 
опасност и риск. В същото време отбелязваме, че за разлика от фирмената 
техническа услуга, когато се обслужват потребителите на земеделска техника и 
оборудване само чрез независими търговци, функциите на последните включват 
почти целия списък от работи и услуги, които се извършват на различни нива на 
фирмено технически обслужване. В тази връзка основните дейности на дилъра са 
предпродажбена подготовка с последваща продажба на нови и употребявани 
инструменти за механизация, търговия с резервни части, текущ ремонт и поддръжка, 
както и отдаване на машини под наем. В същото време търговецът, който продава 
ново оборудване, носи отговорност пред производителя за гаранционно обслужване. 

В същото време, както показват проучванията, сложна част от работата за 
осигуряване на работоспособността на машините е възстановяване на износени 
части, основен ремонт на двигатели, хидравлични системни, електрическо 
оборудване, които дейности се извършват от специализирани индустрии, размерите 
от които варират в много широк диапазон. По този начин има заводи, които 
ремонтират двигатели от различни марки с програма от 40–60 хиляди единици. 
годишно и събиране на средства за ремонт от всички региони, където фирмите 
продават своите продукти. Наред с това има малки специализирани предприятия с 
брой работници от 10–30 души, извършващи тесен кръг от работи (възстановяване 
на агрегати от 5–6 артикула, ремонт на горивни помпи, генератори), поради което 
голяма програма се постига с малки производствени площи, е възможно да се 
използват високоефективни технологии и да се гарантира високо качество на 
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продуктите на ниска цена. Установено е, че отличителна черта на тази 
организационна форма на техническо обслужване е липсата на каквато и да е 
регулация на работата на мястото на изпълнение, въпреки факта, че доста ясно се 
виждат три нива на концентрация на възможното им изпълнение: фермер - дилър - 
специализирано производство (фиг. 2). В същото време по правило дейностите по 
ремонт и поддръжка, които се извършват директно от фермите, включват прости 
видове ремонти и поддръжка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Трябва да се отбележи, че например около 90% от американските 

производители организират продажбата, поддръжката на земеделската техника и 
доставката на резервни части чрез мрежа от независими представителства. В 
същото време, както показва анализът, има преход от корпоративно обслужване към 
обслужване от дилърски компании, които поддържат договорни отношения с няколко 
производителя на машини (мега-дилъри). В тази връзка има обикновени дилъри и 
мегадилъри (фиг. 3). Появата на последното се дължи на тенденция към сливане на 
производители на земеделска техника и оборудване, както и на намаляване на 
общия брой на фермите, което принуждава търговците, специализирани в продажба 
и поддръжка на определени марки машини и оборудване, да разширяват обхвата на 
своите услуги. 
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II ниво 
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III ниво 

Специализирани фирми за 
сложни ремонти 

Фиг. 2. Равнища на провеждане на ремонтно-обслужващите работи 

 

Мегадилър 

Фиг. 3. Форми на дилърското обслужване на земеделската техника 

Фирма-производител 
на машини 

Фирма-производител 
на машини 

Фирма-производител 
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Освен това този процес има обективен характер на концентрация, която се 
състои в модернизиране на тяхната дистрибуторска мрежа на някои компании, 
работещи главно с големи дилъри, което дава възможност за рационално 
използване на усилията и финансовите ресурси, както и за тяхното концентриране, 
където дават най-добри резултати.  

Проучването показа, че организационната форма на обслужване на стопански 
субекти (фермери) само чрез малки дилъри предполага малък радиус на 
обслужваната зона, обикновено не надвишаващ 30–40 km, което дава възможност за 
предоставяне на доста бързо обслужване на обслужващите потребители. В същото 
време, ако техническото обслужване се извършва от големи дилърски компании 
(мега-дилъри) с обслужвана площ над 80 км, се появяват посредници между дилъри 
и фермери, които продават резервни части за земеделска техника, както и ремонта 
във фермите. Освен това, както показва практиката, последната форма на 
обслужване с участието на посредник става все по-разпространена. Тя компенсира 
намаляването на ефективността на дилърите поради тяхното разширяване и в 
същото време намалява разходите за услуги за ремонт на оборудване. 

Извършването на ремонтни и поддържащи дейности от земеделски 
производители самостоятелно, като вид техническа услуга, е свързано преди всичко 
с мащаба и икономическата ефективност на тяхната дейност. Това се дължи на 
факта, че при значителни площи на обработваема земеделска земя и следователно 
при голям парк от машини и оборудване често е по-целесъобразно да извършваме 
например текущи ремонти и всички видове поддръжка на собствен ремонт. и база за 
поддръжка, оборудвана с необходимото оборудване и персонал, както и да 
използват услугите на обслужващи организации за извършване на работа, свързана 
с възстановяване на ресурса на сложна земеделска техника.  

В същото време в сравнително малки ферми, както показва практиката на 
тяхната експлоатация в САЩ и Западна Европа, поради тежкото финансово 
състояние на последните, повече от половината от всички ремонти и поддръжка на 
собственото им оборудване се извършват независимо. Това позволява да се спести 
от транспортни разходи за доставка на неработещи машини, както и от разходите, 
свързани с възнаграждението на механиците на агрообслужващите организации. 
Това обаче обикновено води до още по-високи разходи в дългосрочен план, които се 
дължат на ниското качество на ремонтните и поддържащи работи, което намалява 
ресурс и надеждност на земеделската техника, и следователно, увеличава загубата 
на растениевъдство поради престой на механизацията. 

 
По този начин, въз основа на анализа на съвременните форми на организация 

на техническо обслужване, е необходимо да се направят следните основни изводи 
и предложения:  

1. Ремонтните и поддържащи дейности в агрокомплекса на развитите страни се 
извършват предимно от дилърски предприятия, организирани на териториален 
принцип в самоуправляващи се асоциации. Има тенденция за унифициране на 
дилърските услуги и поддръжка. Много търговци продават и обслужват машини от 
няколко производителя. Дейностите на дилърите са организационно и икономически 
отделени от производителите на оборудване. Дилърската мрежа е възможно най-
близка до земеделското производство.  

2. Осигуряването на висока техническа готовност и необходимия ресурс на 
машините е невъзможно без организиране на техническо обслужване с участието на 
производители. Това налага разработването и прилагането на държавна програма, 
която задължава и същевременно стимулира създаването на дилърски услуги с 
участието на производители на земеделска техника. 
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3. Организацията на услугите, базирана на принципите на фхирмена 

поддръжка, която е дистрибуторска система с вътрешен самоконтрол, дава 
възможност за постигане на високи технически и експлоатационни показатели при 
използване на машини от техните потребители. Това обаче е относително по-скъпа 
форма на агроуслуга поради тясната специализация на обслужващите обекти.  

В тази връзка развитието на мрежа от дилъри на производителите трябва да се 
извършва, като се вземе предвид броят на потребителите на фирмени услуги, 
разходите за поддръжка на база за ремонт и поддръжка, разходите, свързани с 
управлението на системата, както и загуби от продажби, причинени от 
отдалечеността на търговеца от потребителя.  

Най-приемливата форма на организация на техническо обслужване, както се 
вижда от опита на редица чужди страни, е сервизът, където основните участници са 
независими дилъри, които работят при взаимно изгодни договорни условия 
едновременно с няколко производителя, което намалява преките им разходи. в 
сравнение със сервизите на производителите и следователно увеличава търсенето 
на висококачествена поддръжка и ремонт на машини. 
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Терминът „сервиз” по същество е синоним на термина „услуга” и означава 

дейността по предоставяне на услуги. И така, С.И. Ожегов определя думата „сервиз“ 
като услуга, да служиш или да работиш, за да задоволиш нечии нужди, да 
предоставиш услуга [8]. По подобен начин понятието „сервиз“ се тълкува в 
трудовете на В.Г. Золотогоров, който го разглежда като маркетингова функция, която 
осигурява изпълнението на набор от услуги, свързани с продажбата и 
експлоатацията на стоки (продукти) [12].  

Проучванията показват, че терминът "технически" определя преди всичко 
съвкупността от обекти, които са обект на работа, свързана с тяхното поддържане, 
тоест целия набор от технически средства, включени в агропромишления комплекс. 
Трябва да се подчертае, че поради сложната организация на техническото 
обслужване в специализираната литература няма единно тълкуване на това 
понятие. В същото време често се подчертава идеята, че всяка дефиниция е 
ограничена и не може да отчита всички форми на нейното проявление.  

В периода до 1991 г. системата за техническа (сервизна) поддръжка и ремонт, 
съгласно БДС, означава набор от взаимосвързани средства, документация и 
изпълнители, необходими за поддържане и възстановяване на качеството на 
машините. Това може да се обясни със спецификата на административно-
командната икономика, където има стриктно разграничение на функциите между 
различните агрообслужващи структури. 

В контекста на формирането и развитието на пазарните отношения в аграрния 
сектор на страната, техническата услуга се разглежда като сложна система, която 
включва цял набор от услуги. И така, руските учени P.A. Андреев, В.М. Баутин, В.Ю. 
Грицик и други разбират термина „техническа услуга“ като съвкупност от услуги за 
осигуряване на земеделската продукция с машини, оборудване и инструменти, както 
и за ефективното им използване и поддръжка през целия период на експлоатация 
[10, с. 3].  

Други изследователи - В.М. Лившиц, В.М. Намарзан - дават всъщност малко по-
различна дефиниция и разглеждайте техническата услуга като набор от услуги за 
предоставяне на оборудване на производителите на земеделски продукти, 
използване и поддържане в добро състояние през целия период на експлоатация, 
включително бракуване [6]. Спорна в последните две дефиниции е функцията на 
техническата служба, която се състои в осигуряване на ефективното използване на 
техническите средства, тъй като мерките, насочени към подобряване на 
ефективността на машините и оборудването, трябва да се извършват директно от 
собственика, системата за техническо обслужване в тази област трябва да има 
регулаторен и препоръчителен характер.- и включва оптимизиране на състава на 
механизацията, технологията на механизираната работа и организацията на труда, 
използването на транспорт и нефтопродукти, транспортиране и технологична 
поддръжка [11]. 

Има редица дефиниции за техническа услуга. Така изследователят В.В. Павлов 
смята, че това е набор от услуги, предоставяни на потребителя при придобиване, 
високо-производително използване, квалифицирана поддръжка и ремонт на 
средства за производство. Учените В.В. Варнаков, В.В. Стрелцов, В.Н. Попов, В.Ф. 
Карпенков и A.E. Германците разбират техническо обслужване преди всичко като 
съвкупност от работи (услуги) за осигуряване на земеделските производители с 
оборудване и създаване на условия за ефективното му използване както в 
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гаранционния, така и в следгаранционния период [2,7].  
Въз основа на анализа на съществуващите дефиниции установяваме, че 

всички те разкриват същността на техническото обслужване, което традиционно се 
разбира само като система от мерки за организиране на поддръжка и технология за 
ремонт на машини. Такова тясно и едностранно тълкуване обаче не отразява 
съвсем точно неговото икономическо значение и функционално предназначение, тъй 
като с формирането на пазарна система от агросервиз понятието „техническа 
услуга“ придобива ново, разширено значение. Следователно, пълна представа за 
същността, мястото и ролята на сферата на техническите агроуслуги, естеството и 
тенденциите на нейното развитие може да се получи само в рамките на общата 
система за възстановяване на работоспособността на машини и оборудване за 
аграрния сектор. В тази връзка, на базата на извършеното изследване, ние 
формулираме следната дефиниция на понятието техническа агроуслуга, като 
отчитаме настоящия етап на развитие на пазарните отношения в агропромишления 
комплекс.  

Технически агросервиз е комплекс от взаимосвързани услуги за предоставяне 
на земеделски производители с машини и оборудване, създаване на условия, 
насочени към подобряване на ефективността на използване и поддържане средства 
за механизация през целия период на експлоатацията им. 

Както се вижда, основната разлика между тази дефиниция на понятието 
технически агросервиз и съществуващите се крие във факта, че то надхвърля 
тълкуването му като набор от мерки за надеждна работа на техниката и се 
представя от набор от услуги обхващаща целия жизнен цикъл на машината, което 
дава възможност за създаване на единна методологична и научна основа за 
ефективно развитие на системата за техническо обслужване на земеделската 
техника. Потребители на тези работи (услуги) са юридически или физически лица, 
които възнамеряват да закупят или поръчат машини, работи (услуги) за 
производство на земеделски продукти, тяхната преработка и маркетинг. 
Изпълнителите на услуги (работи) са юридически или физически лица, извършващи 
услуги (работи) на техническо обслужване на други лица за печалба (или без 
печалба). Понятието „машини“ включва всички видове земеделски машини, 
оборудване, устройства, механизми, технологични линии и комплекси, използвани от 
земеделските производители (потребители) [7].  

Изследването на научната литература по изследваната тема ни позволява да 
установим, че има две гледни точки относно състава на изпълняваните функции 
(набор от услуги) на техническо обслужване. И така, някои автори, като P.A. 
Андреев, В.М. Баутин, В.Ю. Гритшук и други разделят техническите услуги на две 
групи [10, с. 12].  

Първата група услуги обхваща видовете работа по осигуряване на ферми със 
семена, млади животни, фураж, строителни материали, торове и пестициди 
(доставка), машини, оборудване, резервни части за тях, горива, електроенергия, газ, 
смазочни материали (и техните доставка), препродажба на употребявани продукти и 
др. Услугите от втората група са предоставянето и експлоатацията на машини и 
оборудване, включително ремонт и поддръжка, съхранение, монтаж и въвеждане в 
експлоатация, организиране на използването на машини и оборудване, включително 
отдаване под наем, модернизация и обновяване на автопарка, отстраняване на 
отказите,, възстановяване на износени части, правене на прости приспособления. В 
същото време някои руски изследователи - Ш.Ш. Базаров, И.Г. Голубев, Н.Е. Зимин 
и други отделят само набор от услуги, предоставяни на потребителя, за да му 
осигурят машини, както и да създадат условия за ефективното им използване [1,3,4]. 

Същността на техническото обслужване обаче, въз основа на дефиницията на 
това понятие, което сме формулирали, ни позволява по-ясно да установим 
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границите на пазара на технически земеделски услуги и списъка на услугите, които 
възникват в резултат на взаимоотношенията между техните изпълнители и 
потребителите при осигуряване на последните с машини, създаване на 
икономически условия за тях, ефективна работа на машините и оборудването, 
формиране на стабилен пазар на продажби и ефективно търсене на предлаганите 
услуги. В резултат на това услугите, които имат производствена ориентация 
(извършване на договорна механизирана работа по оран, прибиране на фураж, 
прибиране на зърно и др.), както и предоставяне на земеделските производители на 
ресурси, които не са включени в понятието „машини, т.е. не принадлежат към 
техническата служба от сектора на услугите. По този начин нашите проучвания 
показват, че системата за техническо обслужване трябва да включва (да има) 
следния списък от услуги (функции) [5]:  

- проучване на предлагането на автомобили, ефективното търсене на 
потребителите на автомобили, услуги, работи; 

- реклама, навременна и достоверна информация за машини, услуги (работи);  
- обосновка на парка от машини на земеделските производители (съгласно 

потребител) и форми на използване на технологиите;  
- организиране и извършване на услуги (работи) за осигуряване (снабдяване) 

на земеделски производители (потребители) с машини, оборудване, резервни части 
за тях, материали;  

- пред продажбена подготовка на машини (допълнителен монтаж, регулиране, 
пускане в експлоатация, зареждане с гориво, смазочни материали); 

- покупко-продажба, включително лизинг, както и отдаване под наем и отдаване 
под наем на нови и употребявани машини, съхранение и доставка на земеделски 
производители (потребители); 

- монтаж, въвеждане в експлоатация на технологични комплекси;  
- създаване на материално-техническа база за поддръжка и логистика;  
- организиране и осъществяване на поддръжка, съхранение и ремонт на 

машини през гаранционните и извън гаранционните срокове на експлоатация, 
възстановяване на износени части и производство на нови части, обезвреждане на 
машини;  

- обучение на земеделски производители (потребители) в правилата за работа 
с машини;  

-предоставяне на земеделски производители и доставчици на технически 
услуги с нормативна и техническа документация, учебна и друга техническа 
литература, нагледни средства, оборудване за диагностика, поддръжка, ремонт и 
съхранение; 

- участие в разработването на прогресивни технологични процеси за ремонт и 
поддръжка;  

- информационна и консултантска подкрепа за участниците в техническите услуги. 
 
Системата за техническо обслужване е органичен компонент от общата 

система за възпроизвеждане на машини и оборудване за аграрния комплекс. Фигура 
1 показва разработения блоков модел, който определя ролята и мястото на 
системата за техническо обслужване (подсистема) в йерархичната функционална 
структура на възпроизводството на механизацията за земеделското производство, 
от което се вижда, че най-важната е връзката между производителите на машини и 
оборудване за агропромишленото производство (I сфера на АПК) и организациите за 
производство и преработка на земеделски продукти (II и III сфери на аграрния 
сектор). Същевременно ролята на модела е не само да осигури на последните 
средства за механизация, организиране на гаранционна и следгаранционна 
поддръжка на техническо оборудване, но и да установи преки и обратни връзки 
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между производителите и потребителите на машини. Степента на структурно 
равновесие, усъвършенстването на вътрешните и външните връзки и връзките на 
системата за техническа услуга определят не само крайните резултати от процеса 
на възпроизвеждане на машини и оборудване, например, като асортимента и обема 
на тяхното производство, но също качеството и себестойността на земеделските 
продукти, тяхната пазарна цена, печалбите на производителите на стоки и др. В тази 
връзка към оценката, както и към разработването на перспективни направления за 
подобряване на системата за техническо обслужване, трябва да се подходи 
комплексно, като се вземе предвид нивото на развитие на I, II и III сфери на аграрния 
комплекс. Проведените проучвания, като се вземе предвид функционалното 
предназначение на системата за технически агросервиз, позволяват да се откроят 
следните основни характеристики: 
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Фиг. 1. Блок-модел, определящ ролята и мястото на техническия сервиз в 
общата система на възпроизводство на машини и оборудване за аграрния 
сектор: ЗПМ-завод производител на машини за аграрното производство (I 
сфера); ОППЗП-организации по производство и преработка на земеделска 

продукция (II и III сфера); РМ-реклама на машини; Р-реклама; РМРУ-
реклама на машини, работи и услуги на техническия сервиз; ПМ- 

предлагане на машини; ИПМТМ-изследване предлагането и търсенето на 
машини; ПСТМ-платежоспособно търсене на машини; ДМЦЕ-доставяне на 

машини по цени на едро; РМ-реализация ан машини; ПЛАМ-продажба, 
лизинг, аренда, монтаж; ИТСУ-изучаване на търсенето на сервизни услуги; 

ПТРУТС-платежоспособно търсене на работа и услуги от техническия 
сервиз; ГСГОМ-гаранционно и следгаранционно обслужване на машините; 

ТОРСБВД-техническо обслужване, ремонт, съхранение и бракуване на 
машините; Възстановяване на детайлите; ИНЗП-информация за 

неизправностите по вина на завода-производител; РМЦ-рекламации; 
РЧДОНГД-резервни части, диагностично оборудване, нормативно-

техническа документация 
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- потребителите на услуги не са отделните потребители, а самата организации 
за производство и преработка на земеделските продукти; 

- осигуряване на необходимия обхват и качество на извършваните работи и 
услуги, чийто обем може да се разширява или намалява в зависимост от 
икономическата целесъобразност, наличност и възможности за потреблението им от 
земеделските производители; 

- наличието на множество агросервизни структури, предлагащи своята работа и 
услуги на пазара на услуги, търсенето на които зависи от тяхното качество и 
наличност;  

- eфективността на дейността на агросервизните структури пряко зависи от 
работата на земеделските предприятия, тъй като техните услуги са пряко 
предназначени за земеделски производители. Колкото по-голямо е търсенето на 
земеделските потребители на услугите и работата, предоставяни от различни 
агросервизни формирования, толкова по-ефективно ще функционират те. Това е 
пряка връзка. 

Следователно икономическите интереси на агросервизите и земеделските 
организации трябва да са съгласувани помежду си и да отговарят на общите нужди. 

Характеристиките на установената от нас система за техническо обслужване 
показват, че насоките на нейното ефективно развитие и функциониране, обусловени 
от ефективно търсене на предлаганите работи и услуги, зависят преди всичко от 
нивото на развитие на първичното производство - производителите на земеделска 
продукция, мащаб и ефективност на дейността им, наличието и състоянието на 
ремонтно-поддържащата база във фермата, развитие на сътрудничество по 
отношение на ремонтно-техническите мерки и др.  

В резултат на изучаването на практиката и анализа на специалната литература 
по разглеждания проблем, относно подходите към организацията на системата за 
техническа услуга спрямо съвременните условия, се формулират следните основни 
принципи, които определят нейното ефективно развитие и функциониране [9,10,11]:  

- наличие на ефективно търсене на услугите на системата за техническо 
обслужване; 

- многостепенна, както и многопрофилна и взаимосвързана мрежа от агро 
услуги структури, което формира конкурентен пазар на производствени и технически 
услуги и осигурява високото им качество на достъпни цени; 

- постоянно поддържане на необходимото превишаване на предлагането пред 
търсенето, което гарантира ефективността и навременността на удовлетворяване на 
нуждите на потребителите от разнообразни услуги и работи; 

- цената на услугите трябва да покрива средните за индустрията стандарти за 
разходите за тяхното изпълнение и да осигури норма на възвръщаемост, която ще 
позволи разширеното възпроизвеждане на услугите, формирането на необходимите 
инвестиции в модернизацията и развитието на неговата материално-техническа 
база. В същото време цената на услугите трябва стриктно да съответства на тяхното 
качество, да не надвишава установените стандарти и да не нарушава пазарното 
равновесие;  

- наличие на услуги и работи, извършвани от предприятията от системата за 
техническо обслужване на земеделски потребители, независимо от техните форми 
на собственост и управление, по отношение на съвкупността от най-важните 
организационни, производствени и икономически показатели (скорост, асортимент, 
пълнота, качество, пълнота, цена); 

- услугите, предоставяни от производителя на потребителя за поддържане на 
машините в работно състояние, трябва да бъдат изчерпателни и да включват всички 
елементи на поддръжка и ремонт; 
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- осигуряване на подобряване на качеството на произвежданите машини и 

оборудване, като се отчита използването от производителите на обективната 
информация, предоставена от дилърските технически центрове и потребителите на 
оборудване за механизация за всички установени дефекти (оплаквания) на 
експлоатирани машини; 

- услугите на местните агросервизни предприятия и организации трябва да 
бъдат конкурентоспособни на пазара в сравнение с подобни услуги на 
чуждестранните им доставчици. 

В противен случай ще има постоянна заплаха от изместване и разорение на 
местните предприятия.  

Присъствието на чуждестранни доставчици на услуги се счита за безопасно, 
ако техният дял в общия обем на услугите е около 20-30%, а за някои видове 
агросервизни дейности - до 50%. По този начин, според проведените проучвания на 
съдържанието и икономическата същност на техническото агросервизно 
обслужване, могат да се формулират следните основни изводи и предложения:  

1. Формирането, функционирането и развитието на пазарна система за 
техническо обслужване в земеделието налага обосноваването на ролята и мястото 
на тази система в областта на възпроизводството на машини и съоръжения за 
агрокомплекс, адекватни на новите икономически условия, което може да послужи 
като изходна основа за решаване на конкретни приложни проблеми на единна 
теоретико-методологична основа.  

2. По отношение на земеделския сектор, в условията на формиране на богат, 
разнообразен и балансиран по отношение на търсенето и предлагането пазар на 
технически услуги, технически агросервиз трябва да се разбира като съвкупност от 
взаимосвързани работи за осигуряване на земеделските производители с машини и 
оборудване, създават условия, насочени към подобряване на ефективността на 
използване и поддържане на средствата за механизация в работно състояние през 
целия период на тяхната експлоатация. 

3. Системата за техническо агрообслужване е една от най-важните в областта 
на агро комплекс, чиято основна задача е да предоставя на земеделските 
организации различни услуги в областта на техническата и технологична поддръжка, 
поддържането на реколтата и животновъдство, което позволява създаване на 
условия за установяване на необходимия ритъм и технологичност на 
агропроизводство - управление, както и повишаване на ефективността на неговата 
организация и функциониране.  

В същото време по-нататъшното развитие на тази система зависи преди всичко 
от платежоспособното търсене на земеделските производители, състоянието на 
тяхната ремонтна и поддържаща база във фермите, достатъчно ниво на 
сътрудничество между стопанствата и интеграция на структурите за агрообслужване 
и земеделие. предприятия в областта на поддръжката и др. 

4. Списъкът с основните услуги, които трябва да се извършват от системата за 
техническа агросервиз, е предназначен да определи стратегическите насоки на 
нейното развитие, като се вземат предвид посочените по-горе принципи на 
организация и ефективно функциониране. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕХНИКАТА В СЕРВИЗНАТА СЛУЖБА 

 
маг. инж. Иван Битунски 

Институт по царевицата – гр. Кнежа, e-mail: i.bitunski@abv.bg 
 

Нека има "r" канали (поста; линии), които получават поток от заявки с 
интензитет "λ". Обслужващият поток има интензивност "µ". Необходимо е да се 
намерят характеристиките на системата: А - абсолютна пропускателна способност, 
равна на средния брой обслужвани заявки за единица време; B - относителна 
пропускателна способност, т.е. средният дял на входящите заявки, обслужвани от 
системата; Ротк  - вероятностна за отказ на услуга (каналът е зает); rз - средният брой 
заети канали. [3] Графът на състоянието на такава система е даден на фиг. 1. От 
състоянията вляво към състоянието вдясно, системата се превежда от потока на 
заявките за обслужване с интензитет "λ", а от състоянията вдясно се привежда на 
ляво от потока на обслужване с интензитет Кµ, където 1≤К≤r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Състоянието на системата се номерира според броя на заявките в системата. В 

този случай той съвпада с броя на заетите канали:  
S0 - каналът е свободен, няма заявки в системата; S1- има една заявка в 

системата, т.е. един канал е зает, други канали са свободни; Sk - в системата има "k" 
заявки, т.е. "k" каналите са заети, останалите канали са свободни; Sr- има “r” заявки 
в системата, т.е. всички канали са заети. Ако съставим уравненията на вероятността 
за всички състояния и решим получената система от уравнения, тогава ще намерим 
следните стойности на крайните вероятности за нулевото P0 и произволно Pk 
състояние: 

 

Po=  1/ (1 + 𝜌 +
𝜌2

2!
+ ⋯ +

𝜌𝑟

𝑟!
); 

Pk =
𝜌𝑘

𝑟 !
 .Po . 

 
Въз основа на тях определяме желаните характеристики на СМО. 

Относителната пропускателна способност по дефиниция е вероятността дадена 
заявка да бъде обслужена. Тя ще бъде числено равна на разликата между единица 
и вероятността за отказ "Р отк", т.е. вероятността всички канали да са заети [3]: 

 

Pотк =Pr =
𝜌𝑟

𝑟!
 .Po; 

B=1- Pотк =1 - 
𝜌𝑟

𝑟!
 .Po. 

 

Абсолютната пропускателна способност получаваме, умножавайки 
интензивността на потока заявки на вероятността на обслужването им: 

А= λ.В= λ ( 1 - 
𝜌𝑟

𝑟!
 .Po). 

 

Фиг. 1. Граф на състоянията на СМО 
(„гибел и размножаване”) 
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Средният брой заети канали (постове) е математическото очакване на 

дискретната величина 0,1,2, …., r с вероятността на тези значения Рс ,Р1 , Р2 ,…, Рr : 
 

�̅� = 0.Р0 +1.Р1 + 2.Р2 ,…, r.Рr =𝜌 ( 1 - 
𝜌𝑟

𝑟!
 ).Po . 

 
Параметрите и критериите на многоканални СМО по сложен начин зависят от 

натоварването на системата и броят на каналите (постовете). За по нататъшния 
анализ ще изследваме конкретна задача. 

Нека разгледаме пример, който показва, че СMO внася значителни корекции в 
традиционните идеи за поддръжка на машините. Да предположим, че в земеделската 
организация в сервиза има две резервни части от даден вид. На всеки час получават 
средно по една заявка за две резервни части за спешно (бързо) отстраняване на 
отказа на постъпилата машина в СМО, т.е. в сервиза на земеделската организация. 
Средното време за обработка на заявката е един час. Така че се получава, че 1 
заявка на час с трудоемкост 1 час се полага на две резервни части. Интуитивно не 
допускаме възможността за отказ на услуга. Сега нека проверим правилността на 
това предположение. Дадено е: r=2; λ=1; µ= 1; ρ= 1. Нека дефинираме 
характеристиките на СМО. Намираме крайните вероятности на СМО: 

 

Po=(1+1+
12

1.2
)=0,4; 

P1 =
11

1
.0,4=0,4; 

P2 =
12

1.2
 .0,4 =0,2. 

 
Вероятността за отказ се определя: Ротк= (12/1·2)·0,4=0,2 

Средният брой заети канали (резервни част) в СМО се изчисляват по 
зависимостта: 

 

𝑘 ̅= 0.Р0 +1.Р1 + 2.Р2 ,…, r.Рr =𝜌 ( 1 - 
𝜌𝑟

𝑟!
 ).Po =1 (1 −

12

1.2
 .0,4)=0,8. 

 
От изчислението се вижда, че не всички входящи заявки са удовлетворени. 

20% от заявките остават необслужени, въпреки че средно е нает само една 
резервна част да се постави на мястото на отказалата част в машината. По този 
начин първоначалното предположение се оказа погрешно, което потвърждава 
несъответствието на изчисленията на средните стойности в ситуации с не 
регулирани потоци на събития.[3,4] Прогресивната организация на техническия 
сервиз се основава на създаването на такъв сервиз, при който една част от 
резервните части извършват планира ново възстановяване на работоспособността 
на машините, а другата извършва оперативно обслужване, т.е. бързо отстраняване 
на отказите на постъпилите машини и им възстановяват работоспособността.. 
Процесът на оперативно обслужване е както следва. Земеделските организации 
разполагат с определено брой машини[1]. Отделните машини периодически отказват 
и сервизната служба ги поддържа, възстановява или замяна с нови или ремонтирани 
машини. 

Всеки отказ възниква в произволен момент от времето. Броят на отказите за 
ден и за година също е произволна величина, което затруднява избора на 
правилния брой резервни части за оперативно възстановяване на 
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неработоспособните машини от сервиза. Ако се избере по най-голям брой откази, 
тогава в определени периоди, когато има малко откази, резервните части ще стоят 
на склад без да се използват, т.е. СМО ще има загуби от престой на резервни части. 
Ако се избере по-малък брой откази, тогава изпълнителите не винаги ще имат време 
да отстранят отказите. Тогава земеделските машини ще престояват и земеделската 
организация ще трупа загуби поради престой на техниката в неработоспособно 
състояние. Изчисляването по средния брой откази също не гарантира пълно 
използване на резервните части и пълното отстраняване на отказите. Успешно 
решение на такъв проблем се осигурява чрез методите на ТМО.[3]  

Да предположим, че паркът за машини в земеделската организация се състои 
"Т" машини. Те създават поток от откази с интензитет "A,". Сервизната служба 
отстранява тези откази с интензитет "в". Времевите интервали между отказите, както 
и продължителността на възстановяването, се разпределят по експоненциален 
закон. Тези първоначални данни описват най-простия вид СМО. Необходимо е да се 
определи броят на обслужващите канали – резервните части, осигуряващи най-
голяма ефективност на сервизното обслужване на парка машини в земеделската 
организация. 

В този случай ефективността трябва да се оценява по икономически критерий. 
Необходимо е да се създаде такава услуга, че разходите, свързани с престоя на 
производствените процеси и поддръжката на техниката в сервизната служба, да 
бъдат най-малки. Ефективността на отстраняването на отказите зависи от броя на 
резервните части в склада на сервизната служба. Ако има много резервни части, 
тогава отказите се отстраняват бързо и лесно. В същото време щетите върху 
производствените процеси ще натрупат от средства за складови разходи и разходи 
за закупуване на резервни части. Ако има малко резервни части, тогава времето за 
престой поради откази се увеличава и щетите в производството се увеличават, 
въпреки че цената на услугата намалява. Такава промяна в икономическия критерий 
на системата за сервизно поддръжка на земеделската техника се описва със 
следното уравнение: 

 
З=nCn +g Cg , 
 
където n е средният брой неработещи машини, поради отказ (поддържани и 

изчакващи обслужване); 
g - броят на резервните части в склада на сервизната служба; 
Сn са загубите за единица време престой на една машина; 
Сg – заплащането за закупуване ,транспортиране и съхраняване на резервните 

части в склада на сервизната служба за единица време. 
Средният брой неработещи машини е числено равен на дължината на 

опашката в СМО и се определя чрез сумиране на произведенията на състояния "k" 
по тяхната вероятност "Pk". 

 

Намираме n =L=∑ 𝑘 𝑃𝑘
𝑀
𝑘=𝑟+1  =∑ 𝑘 

𝜌𝑘

𝑘 !

𝑀
𝑘=𝑟+1 . P0 . 

 
Сравнявайки и анализирайки горната зависимост, установяваме, че общите 

разходи зависят не само от броя на резервните части в сервиза, но и от 
натоварването на системата ρ = λ / µ от броя на машините в парка „M” и 
специфичните разходни показатели Сn и Cg.  

В допълнение към абсолютните показатели на системата (Po, m, k3), в табл. 1 
показва разходите за резервни части Зg и за покриване на щети от престой Зn за 
конкретен случай Cg=3 лв./h, Сn=1 - 3 лв./h. Минималната стойност на общите 
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разходи съответства на оптималния брой резервни части в сервизната служба. 
Анализ на данните от таблицата 1 и фиг. 1 (построена от данните в Таблица 1) 

ни позволява да направим изводи за моделите на изграждане на сервизното 
обслужване на машините в земеделската организация. Зависимостта на общите 
разходи от броя на резервните части е с подчертан минимум, който определя 
оптималния брой резервни части в сервиза. Отклонението от това число към по-
ниската страна увеличава общите разходи повече, отколкото към по-голямата. С 
нарастването на специфични щети от престоя на техниката оптимумът се изменя в 
направление към по-голям брой резервни части в сервизната служба, а абсолютния 
минимум на сумарните разходи нараства 

 
Таблица 1. Характеристики на сервиза за обслужване М=600 машини 

 

ρ = λ /µ r Ро п К3 Зg Зп 3n 

      Сп=1 Сп=3 Сп=1 Сп=3 

 1 0,060 12,50 0,94 3,0 12,5 37,5 15,5 40,5 

1,6•10-з 

2 0,352 1,24 0,48 6,0 1,2 3,7 7,2 9,7 

3 0,379 0,99 0,32 _9 0,9 0,9 9,9 11,9 

4 0,383 0,96 0,24 12,0 0,9 2,8 12,9 14,9 

2,8•10-з 

1 0,091 5,22 0,83 3,0 5,2 15,6 8,2 18,6 

2 0,171 2,05 0,56 6,0 2,0 6,0 8,0 12,0 

3 0,184 1,75 0,42 9,0 1,7 5,1 10,7 14,1 

4 0,196 1,00 0,30 12,0 12,0 3,0 13,0 15,0 

 
С увеличаване на коефициента на натоварване на СМО ρ = λ /µ, зависимостта 

на общите разходи става по-плоска, т.е. отклоненията от оптималния брой резервни 
части се увеличават тези разходи в по-малка степен. Оптималният брой резервни 
части в сервизната служба се осигурява, като правило, с тяхната относително ниска 
използваемост (20 ... 50%). Следователно, за да се увеличи натоварването, е 
необходимо да се комбинира изпълнението на планирана и оперативна работа от 
броят на резервните части в склада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

З лв./ 
техник; 

g,тех. 

Зn 

Зg 

(Зn+ Зg) (Зn+ Зg)
/ 

Фиг. 2. Характеристики на 
обслужването на машините 

в сервизната служба. 
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АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ЗАДАВАТ ДОКТОРАНТИ (Част 1) 
 

Георги Тасев 
 

Резюме  
В този доклад авторът се спира на въпросите задавани от докторанти по време 

на обучение по Методика на разработване на докторска дисертация, като се започне 
от що е дисертация и се стигне до разработване на методика за експериментално 
изследване и се премине през формулиране на темата, обекта и предмета на 
изследване, целта на изследване и задачите на изследване. 

 

Ключови думи: докторанти, докторска дисертация, изследване 
 

CURRENT QUESTIONS THAT DOCTORAL STUDENTS ASK (Part 1) 
 

George Tasev 
 
Summary 
In this report, the author dwells on the questions asked by doctoral students during 

training in the Methodology of developing a doctoral dissertation, starting with what is a 
dissertation and ending with the development of a methodology for experimental research 
and going through the formulation of the topic, the object and the subject of research, the 
purpose of research and the tasks of research.  

 

Key words: doctoral students, doctoral dissertation, research 
 
 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ЗАДАВАТ ДОКТОРАНТИ (Част 2) 
 

Георги Тасев 
 

Резюме  
В този доклад авторът се спира на въпросите задавани от докторанти по време 

на обучение по Методика на разработване на докторска дисертация, като се започне 
от анализ на резултатите от изследването, методи използвани за обработка и 
анализ на резултатите от изследването, формулиране на изводи, формулиране на 
приноси и разработване на автореферати по дисертацията 

 

Ключови думи: методика и методи, анализ на резултати, изследване 
 

CURRENT QUESTIONS THAT DOCTORAL STUDENTS ASK (Part 2)  
 

George Tasev 
 

Abstract 
In this report, the author dwells on the questions asked by doctoral students during 

training on the Methodology of developing a doctoral dissertation, starting with the analysis 
of research results, methods used to process and analyze research results, formulating 
conclusions, formulating contributions and development of dissertation abstracts 

 

Keywords: methodology and methods, analysis of results, research 
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КОМПЛЕКСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАДЕЖДНОСТТА. СЪЩНОСТ И АНАЛИЗ 
 

Светозар Маджов 
Институт за гората – Българска академия на науките, София, smadjov@gmail.com 

 
Резюме  
Показателите на надеждност на обектите са: единични и комплексни. 

Последните характеризират едновременно повече от едно свойства на 
надеждността. 

Ключови думи: показатели на надеждност, еденични показатели, комплексни 
показатели 

 
Комплексните показатели на надеждност са: 
1. Коефициент на готовност. Коефициентът на готовност характеризира 

готовността на обекта към функциониране, т.е. към изпозване по предназначение: 
 

Кг = То / (То+Тв), 

където Т0 е средната изработка до отказ; 
Тв – средното време за възстановяване на работоспособността на обекта. 

Този комплексен показател характеризира свойството безотказност и 
ремонтопригодност. 

Може да се покаже, че коефициентът на готовност е вероятността да се намера 
обект в изправно състояние в произволен момент от време (без да се отчита 
престой поради организационни причини). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От анализа на графичните зависимости на фиг. 1 установяваме, че с 

увеличаване на времето за възстановяване на работоспособността на обекта след 
отказ води до намаляване на Кг независимо от изработката до отказ на обекта 

 
2. Коефициент на оперативна готовност.  
Коефициентът на оперативната готовност характеризира готовността на обекта 

към изпълнение на футкциите по предназначение с отчитане на престоите по 

 
Кг 

0,97 
0,96 
0,95 
0,94 
0,93 
0,92 
0,91 
0,90 
0,89 
0,88 
0,87 
0,86 

                  5       6       7       8       9       10 ,Тв 

             То =50;                   То= 70 
               То=100 

 
Кг 

0,96 
0,95 
0,94 
0,93 
0,92 
0,92 
0,91 
0,90 
0,89 
0,88 
0,87 
0,86 

                         50         70          90           100, То 

        Тв= 5  ;           Тв=7;         Тв= 10 

Фиг. 1. Характер на вазимовръзката на коефициента на готовност от средната 
изработка до отказ и времето за възстановяване на работоспособността 
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организационни причини: 
 

Ког= То /(То+Тв+Торг), 

където Торг е престоят по организациони причин: извикване на ремонтната 
бригада, доставка на резервни части и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Характер на 
изменение на 

вазимовръзката между Кто 
и: а и б) времето за 
възстановяване на 

работоспособността на 
обекта, Тв; в) времето на 

престой по организационни 
причини 

 

                5      6          7       8        9        10,    Тв 

Ког 
0,90 

0,89 

0,87 

0,85 

0,83 

0,81 

То =50 
То= 70 

А) 

 

              50    70   90    110     130     150, То 

Ког 
0,95 

0,93 

0,91 

0,89 

0,87 

0,85 

0,83 

0,81 

Тв=6 
Тв=7 
Тв=8 

Б) 

 

            50      70      90      110      130      150,То 

Кго 

0,95 

0,93 

0,91 

0,89 

0,87 

0,85 

0,83 

0,81 

Торг = 1 
Торг = 2 
Торг = 3 

В) 
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3. Коефициент на техническо използване.  

Този коефициент хареактеризира делът време когато обектъа се намира в 
работоспособон състоание с отчитане на престоите за различните видове 
технически обслужванния и ремонт: 

 
Кти = Тсум /(Тсум +Тто + Тр), 

където Тсум е сумарната израбиотка на обекта; 

Тто,Тp – сумарното време за техническо обслужване и сумарното време за 
ремонт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всички изброени по-горе показатели могат да се използват за оценка на 
надеждността на обектите в реални условия на използване.  

В реални условия възникват и авариини отклонения на обектите от изпълнение 
на функциите по предназначение и затова се определя и коефициент на 
еквивалентна продължителност на изключване от процеса на използване на 
обектите: 

 

            15  20 25   30   35   40 ,Тр 

 

 

 

 

 

 

Тто=10=const 
Тсум=300=const 

Кти 

 

0,92 

0,91 
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0,89 

0,88 

0,87 

0,86 

0,85 

Фиг. 3. Характер на взаимо-
връзката между коефициентът на 
техническо използване (Кти) и: а) 

времето за ремонт (Тр); б) 
сумарната изработка на обекта 
(Тсум); в) сумарното време за 
техническо обслужване (Тто) 

А) 

 

           300  350   400  450  500 Тсум 

Тр=20 =const; 
Тто =10=const 

     

Кти 

1,00 
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0,85 
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Тсум=300=cons
t 

Кти 

0,92 
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Те=Тав + 𝛾 Тпл, 
 

където Тав, Тпл са аварийната и плановата продължителност на изключване от 
процеса на използване,съответно; 

γ е коефициентът, отчитащ малката тяжест на плановите изключвания от 
процеса на използавене на обекта (γ=0,1...0,4). 

 
Изводи: 
1. Анализирано е факторното влияние на входните фактори върху 

комплексните показатели на надеждността на обекта. 
2. Получените графични зависимости позволяват да се вземат адекватни 

управленски решения за ефективно използване на техниката в процеса на 
експлоатация. 
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VRESEARCH OF FACTORS AFFECTING THE TRAFFIC SAFETY LEVEL 

DURING WINTER ROAD MAINTENANCE 
 

Samodurova T. 
 

Summary 

A systematic approach to study of the safety factors that affect the level of traffic 
safety in adverse weather conditions during winter road maintenance is proposed. The 
Subsystem Management Service is added to Driver - Vehicle - Road-Environment System. 
The factors influencing traffic safety during winter maintenance are substantiated. For the 
various winter maintenance technologies the time diagrams of dangerous road condition 
for overtaking are proposed. A list of completed tasks based on this systematic approach 
is done. 

 
Key words: roads, traffic safety, systematic approach, road surface condition, winter 

maintenance, works performance technologies. 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

Зайцева Н. А., Фирсукова В. А. 
 

Аннотация 

Статья посвящена анализу деятельности диссертационного совета РГУТиС по 
экономическим специальностям. В ней подробно представлены основные 
направления деятельности совета, проанализированы некоторые ошибки, 
допускаемые аспирантами и соискателями при подготовке и защите диссертаций, 
предложены рекомендации и даны полезные советы всем заинтересованным лицам. 

 
Ключевые слова: ВАК, аспирантура, докторантура, соискательство, 

диссертационный совет. 
 
 

АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Теппер О. Л. 

 
Аннотация 

Рассматриваются требования к документам, подтверждающим внедрение 
результатов диссертационного исследования. Подготовлено на основе нормативных 
положений и замечаний Министерства образования и науки РФ, обобщения опыта 
работы диссертационных советов. 

Доклад предназначен для аспирантов, научных руководителей и консультантов, 
членов диссертационных советов. 

 
Ключевые слова: докторантура, диссертационно исследования, аспирантура, 

диссертационный совет. 
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ЛОГИКА ПРОЦЕССА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Леонидова О. - Москва 
 

1. Понятия логики процесса 
Опираясь на систему методологических принципов, исследователь определяет: 

объект и предмет исследования; последовательность их решения; применяемые 
методы. 

Можно условно выделить два основных этапа, два характерных уровня 
научного исследования: а) эмпирический и б) теоретический. 

Эмпирический этап связан с получением и первичной обработкой исходного 
фактического материала. Обычно разделяют: факты действительности и научные 
факты. 

Факты действительности – это события, явления, которые происходили или 
происходят на самом деле, это различные стороны, свойства, отношения изучаемых 
объектов. 

Научные факты – это отраженные сознанием факты действительности, причем 
обязательно проверенные, осмысленные и зафиксированные в языке науки в виде 
эмпирических суждений. 

Эмпирический этап состоит из двух ступеней (стадий) работы: 
первая стадия – процесс добывания, получения фактов, ибо очевидно, что для 

осмысливания, анализа фактов их нужно, прежде всего, иметь; 
вторая стадия эмпирического исследования включает в себя первичную 

обработку и оценку фактов в их взаимосвязи, то есть: осмысление и строгое 
описание добытых фактов в терминах научного языка; классификация фактов по 
различным основаниям и выявление основных зависимостей между ними. 

В ходе этого этапа исследователь осуществляет: 
а) критическую оценку и проверку каждого факта, очищая его от случайных и 

несущественных примесей; 
б) описание каждого факта в определенных терминах той науки, в рамках 

которой ведется исследование; 
в) отбор из всех фактов типичных, наиболее повторяющихся и выражающих 

основные тенденции развития; 
г) классификацию фактов по видам изучаемых явлений, по их существенности, 

приводит их в систему; 
д) вскрывает наиболее очевидные связи между отобранными фактами, т. е. на 

эмпирическом уровне исследует закономерности, которые характеризуют изучаемые 
явления. 

 
2. Теоретический этап и уровень исследования 
Этот этап связан с глубоким анализом фактов, с проникновением в сущность 

исследуемых явлений, с познанием и формулированием в качественной и 
количественной форме законов, т. е. с объяснением явлений. Затем осуществляется 
прогнозирование возможных событий или изменений в изучаемых явлениях, 
вырабатываются принципы действия, рекомендаций о практическом воздействии на 
эти явления. Изучать – это значит: 

а) не просто добросовестно изображать или просто описывать, но и узнавать 
отношение изучаемого к тому, что известно; 

б) измерять все, что подлежит измерению; 
в) определять место изучаемого в системе известного, пользуясь как 

качественными, так и количественными сведениями; 
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г) находить закон; 
д) составлять гипотезы о связи между изучаемыми явлениями; 
е) проверять гипотезы опытом; 
ж) составлять теорию изучаемого. 

Теоретический этап включает в себя ряд последовательных стадий работы, на 
которых научное знание облекается в определенные формы, существуя и 
развиваясь в них и через них. Связующим звеном между эмпирическим и 
теоретическим этапом является постановка проблемы. 

Главная задача исследователя – выявить причины явлений, законы, ими 
управляющие. Поэтому и основной разновидностью гипотезы является 
предположение о причине, об условиях, о законе возникновения, существования и 
развития изучаемых явлений. 

Доказательство – следующая необходимая стадия и форма, в которой 
существует и развивается далее научное знание. Оно осуществляется, прежде 
всего, практическим путем, но в данном случае речь идет о логическом, 
теоретическом доказательстве, суть которого состоит в подтверждении или 
опровержении выдвигаемых положений теоретическими аргументами. 

Следовательно, научное исследование в каждом цикле совершает движение от 
эмпирии к теории и от теории к проверяющей ее практике. Этот процесс включает 
определенные стадии и характерные формы, в которых существует и развивается 
научное знание: 

получение и описание фактов – постановка научных проблем; 
выдвижение гипотез новых идей и положений; 
формирование теории, органическое включение в нее доказанных положений. 
Завершение каждого цикла есть одновременно и начало нового цикла, 

ведущего к дальнейшему развитию и обогащению теории. 
 
3. Методический замысел исследования и его основные этапы 
Замысел исследования – это основная идея, которая связывает воедино все 

структурные элементы методики, определяет порядок проведения, исследования и 
его этапы. В замысле исследования выстраиваются в логический порядок цель, 
задачи, гипотеза исследования; критерии, показатели развития конкретного явления 
соотносятся с конкретными методами исследования; определяется 
последовательность применения этих методов, порядок управления ходом 
эксперимента, порядок регистрации, накопления и обобщения экспериментального 
материала. 

Замысел исследования определяет и его этапы. Обычно исследование состоит 
их трех основных этапов. Первый этап включает в себя: 

выбор проблемы и темы; 
определение объекта и предмета, целей и задач; 
разработку гипотезы исследования. 
Второй этап исследования носит ярко выраженный индивидуализированный 

характер, не терпит жестко регламентированных правил и предписаний. Этот этап 
работы содержит: 

- выбор методов и разработку методики исследования; 

- проверку гипотезы; 

- непосредственно исследование; 

- формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение; 

- обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций. 
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Третий этап (заключительный) строится на основе внедрения полученных 

результатов в практику. Работа литературно оформляется. Литературное 
оформление материалов исследования – трудоемкое и очень ответственное дело, 
неотъемлемая часть научного исследования. При оформлении материалов 
исследования следует придерживаться общих правил: 

название и содержание глав, а также параграфов должно соответствовать теме 
исследования и не выходить за ее рамки. Содержание глав должно исчерпывать 
тему, а содержание параграфов – главу в целом; 

первоначально, изучив материал для написания очередного параграфа (главы), 
необходимо продумать его план, ведущие идеи, систему аргументации и 
зафиксировать все это, не теряя из виду логики всей работы. Затем провести 
уточнение, шлифовку отдельных смысловых частей и предложений, сделать 
необходимые дополнения, перестановки, убрать лишнее, провести редакторскую, 
стилистическую правку; 

сразу уточнять, проверять оформление ссылок, составить справочный аппарат 
и библиографический список; 

не допускать спешки с окончательной отделкой, взглянуть на материал спустя 
некоторое время. При этом некоторые рассуждения и умозаключения, как 
показывает практика, будут представляться неудачно оформленными, 
малодоказательными и несущественными. Нужно их улучшить или опустить, 
оставить лишь действительно необходимое; 

избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение большого количества 
ссылок, злоупотребление специальной терминологией затрудняют понимание 
мыслей исследователя, делают изложение излишне сложным. Стиль изложения 
должен сочетать в себе научную строгость, деловитость, доступность и 
выразительность; 

в зависимости от содержания изложение материала может быть спокойным, 
аргументированным или полемическим, критикующим, кратким или обстоятельным, 
развернутым; 

соблюдать авторскую скромность, учесть и отметить все, что сделано 
предшественниками в разработке исследуемой проблемы, трезво и объективно 
оценить свой вклад в науку; 

перед тем как оформить чистовой вариант, провести апробацию работы: 
рецензирование, обсуждение и пр. Устранить недостатки, выявленные при 
апробировании. 

 
4. Формулировка гипотезы и применение методики 
Уяснение конкретных задач осуществляется в творческом поиске частных 

проблем и вопросов исследования, без решения которых невозможно реализовать 
замысел, решить главную проблему. В этих целях изучается специальная 
литература, анализируются имеющиеся точки зрения позиции; выделяются те 
вопросы, которые можно решить с помощью уже имеющихся научных данных, и те, 
решения которых представляют прорыв в неизвестность, новый шаг в развитии 
науки и, следовательно, требуют принципиально новых подходов и знаний, 
предвосхищающих основные результаты исследования. Гипотеза – это 
предположение о причине, которая вызывает данное следствие [9. С. 51]. Гипотезы 
бывают: а) описательные (предполагается существование какого-либо явления); б) 
объяснительные (вскрывающие причины его); в) описательно-объяснительные. 

К гипотезе предъявляются определенные требования: 
она не должна включать в себя слишком много положений: как правило, одно 

основное, редко больше; 
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в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся однозначными, не 

уясненные самим исследователем; 
при формулировке гипотезы следует избегать ценностных суждений. Гипотеза 

должна соответствовать фактам, быть проверяемой и соотноситься с широким 
кругом явлений; 

требуется безупречное стилистическое оформление, логическая простота, 
соблюдение преемственности. 

Гипотезы с различными уровнями обобщенности, в свою очередь, можно 
отнести к индуктивным или дедуктивным. Дедуктивная гипотеза, как правило, 
выводится из уже известных отношений или теорий, от которых отталкивается 
исследователь. В тех случаях, когда степень надежности гипотезы может быть 
определена путем статистической переработки количественных результатов опыта, 
рекомендуется формулировать нулевую или отрицательную гипотезу. При ней 
исследователь допускает, что между исследуемыми факторами нет зависимости 
(она равна нулю). 

В исследовании мало составить перечень методов, необходимо их 
сконструировать и организовать в систему. Нет методики исследования вообще, 
есть конкретные методики исследования. 

Методика – это совокупность приемов, способов исследования, порядок их 
применения и интерпретации полученных с их помощью результатов. Она зависит от 
характера объекта изучения; методологии; цели исследования; разработанных 
методов; общего уровня квалификации исследователя. В ходе исследования 
составляется программа. В ней должно быть отражено: какое явление исследуется; 
по каким показателям; какие критерии исследования применяются; какие методы 
исследования используются; порядок применения тех или иных методов. 

Таким образом, методика – это как бы модель исследования, причем 
развернутая во времени. Определенная совокупность методов продумывается для 
каждого этапа исследования. При выборе методики учитывается много факторов и, 
прежде всего, предмет, цель, задачи исследования. Методика исследования 
индивидуальна, однако при решении конкретной задачи она имеет определенную 
структуру, включающую следующие основные компоненты: 

теоретико-методологическая часть, концепция, на основании которой строится 
вся методика; 

исследуемые явления, процессы, признаки, параметры; 
субординационные и координационные связи и зависимости между ними; 
совокупность применяемых методов, их субординация и координация; 
порядок применения методов и методологических приемов; 
последовательность и техника обобщения результатов исследования; 
состав, роль и место исследователей в процессе реализации 

исследовательского замысла. 
Умелое определение содержания каждого структурного элемента методики, их 

соотношения и есть искусство исследования, а хорошо продуманная методика 
организует исследование, обеспечивает получение необходимого фактического 
материала, на основе анализа которого и делаются научные выводы. Реализация 
методики исследования позволяет получить предварительные теоретические и 
практические выводы, содержащие ответы на решаемые в исследовании задачи. 

 
5. Структура и содержание этапов исследовательского процесса 
Под исследовательским процессом понимают один из видов целенаправленной 

деятельности, отличающийся от других видов тем, что: 
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1) он содержит творческую часть, которую можно назвать мысленным 

экспериментом с воображаемыми объектами; 
2) он устремлен на выяснение существенных характеристик явлений, 

процессов, которые в итоге выступают как важные обобщения в форме принципов, 
закономерностей и законов, знание которых обеспечивает господство человека в 
соответствующей области; 

3) исследователь не имеет каких-либо алгоритмических предписаний, успеха, 
нельзя также найти решение проблемы в литературе или выяснить это решение у 
своих коллег по науке; 

4) исследователь поставлен в положение, когда он оказывается перед лицом 
сложности научной проблемы, испытывает объективную недостаточность 
информации, очевидную неопределенность направления поиска. 

Созданные ранее средства исследования не являются адекватными проблеме. 
Это противоречие – источник творческого состояния исследователя, в условиях 
которого разрабатывается гипотеза и методика научного поиска. В истории науки 
формируется такая структура научного исследования, которая позволяет 
формулировать, решать и согласовывать различные виды познавательных задач, 
начиная от создания «экспериментальных ситуаций» для изменения процессов с 
целью изучения, разработки математических и логических средств познания до 
оценки получаемых результатов [3. С. 76]. Рассмотрим смысловое значение термина 
«структура» как философской, общенаучной категории. «Структура» (лат. struktura – 
строение, расположение, порядок) – относительно устойчивое единство элементов, 
их отношений и целостности объекта, инвариантный аспект системы. 

В творческом процессе возможны всякого рода отклонения, возникающие под 
влиянием особенностей предшествующего опыта работы, ассоциативных связей или 
обусловленных научной средой, состоянием разработанности проблемы. Однако 
всякого рода отклонения допустимы (как поиск нетривиальных решений), но научный 
работник не должен упускать из виду главные вехи научно-исследовательского 
процесса. Структурные компоненты исследовательского процесса 
(предполагающего экспериментальную часть) в оптимальном варианте 
выстраиваются следующим образом. 

Этап 1. Общее ознакомление с проблемой исследования, определение ее 
внешних границ 

На этом этапе устанавливается уровень ее разработанности, перспективность. 
Исследователь должен ясно осознавать и мотивировать потребности общества в 
знании по данной проблеме. 

Главный вопрос первого этапа научной работы – проблемный аспект темы, без 
чего нельзя переходить к следующему этапу научной работы. Этот же первый шаг, 
если он сделан правильно, потенциально содержит в себе возможные успехи или 
неизбежные неудачи. Качество сформулированного проблемного аспекта избранной 
темы предопределит в значительной мере конечные результаты исследования. 
Следует учесть, что в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых 
степеней рекомендации, выдвигаемые авторами исследований, должны быть научно 
обоснованы и содержать (для кандидатской диссертации) новое решение 
актуальной научной задачи в данной области исследований [1. С. 174]. 

 
Этап II. Формулирование целей исследования 
Цели исследования выступают как достижение неких новых состояний в каком-

либо звене исследовательского процесса или как качественно новое состояние – 
результат преодоления противоречия между должным и сущим. Помимо 
формулирования общей цели формируются частные, промежуточные цели. 



REPORTS - June 17,  2022,  Sofia 
 

 

- 71 - 

Промежуточные цели могут выступать и как препятствия, которые должны быть 
устранены, и как желанная иерархия работ (общих или индивидуальных). 

 
Этап III. Разработка гипотезы исследования 
Гипотеза исследования становится прообразом будущей теории, если 

последующим ходом работы она будет подтверждена. Поэтому при ее разработке 
исследователь должен иметь в виду основные функции научной теории. Поскольку 
речь идет о построении гипотезы как теоретической конструкции, истинность которой 
должна быть доказана экспериментально или специально организованным опытом, 
она уже в качестве проекта должна выполнять соответствующие функции в границах 
предмета исследования – описательную, объяснительную, прогностическую. 
Удовлетворяя этим требованиям, гипотеза описывает структурную композицию 
предмета исследования как проявления качества единства целого. Этим самым в 
руки исследователя даются средства и методы управления процессом 
экспериментального преобразования действительности, гипотеза прогнозирует 
конечные результаты преобразования и долговременность их существования. 

 
Этап IV. Постановка задач исследования и констатирующий эксперимент 
Гипотетически представленные внутренние механизмы функционирования 

исследуемого явления и предположительно описанные существенные его 
характеристики соотносятся с целями исследования, т. е. конечными 
проектируемыми результатами. Это соотнесение позволяет перейти к 
формулированию задач исследования. Такая теоретическая работа направлена на 
выработку формы и содержания конкретных поисков задач оптимизации условий 
(внешних и внутренних, существующих и экспериментально приносимых), в 
результате чего гипотетическая причинно-следственная связь приобретает черты 
объективной закономерности. 

В процессе формулирования исследовательских задач, как правило, возникает 
необходимость в проведении констатирующего эксперимента для установления 
фактического исходного состояния перед основным, преобразующим 
экспериментом. Проведение констатирующего эксперимента позволяет довести 
разработку исследовательских задач до высокой степени определенности и 
конкретности. 

 
Этап V. Вид преобразующего эксперимента и его организация 
Новый этап движения научного поиска наступает после формулирования 

исследовательских задач. Необходим полный перечень существенных условий, как 
поддающихся регулированию, так и допускающих хотя бы стабилизацию. Из этого 
описания становится ясным вид, содержание, набор средств направленного 
преобразования объекта (процесса, явления) с целью формирования у него заранее 
заданных качеств. 

Программа экспериментальной работы (т. е. перечень работ на весь 
собственно экспериментальный период), методика эксперимента и техника 
регистрации текущих событий эксперимента осуществляются прямыми и 
косвенными наблюдениями, путем проведения бесед, анкетирования, изучения 
всевозможной документации и поиска материальных свидетельств. 

 
Этап VI. Организация и проведение эксперимента 
Этап начинается с испытательной проверки экспериментальной документации: 

исследовательских методик, вопросников, анкет, программ переходит во 
внутреннюю лабораторию ученого, в которой логические и формализованные 
методы исследования экспериментального материала приобретают первостепенное 
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значение. Фактический материал подвергается квалификации по разным 
основаниям, формируются статистические последовательности, полигоны 
распределения, обнаруживаются тенденции развития стабильности, скачков в 
формировании качеств объекта экспериментального воздействия и исследования. 
Индуктивные и дедуктивные обобщения фактического материала строятся в 
соответствии с требованиями репрезентативности, валидности и релевантности. На 
основе объективно познанных закономерностей проводятся: 

 
1) ретроспективная ревизия выдвинутой гипотезы с целью перевода ее в ранг 

теории, в той ее части, в которой она оказалась состоятельной; 
2) формулирование общих и частных следствий в этой теории, допускающих 

контрольную ее проверку и воспроизведение экспериментального эффекта в иное 
время и в ином месте другими исследователями, но при строгом соблюдении ими 
условий эксперимента; 

3) оценка адекватности методов исследования и исходных теоретических 
концепций с целью приращения и совершенствования методологического знания и 
включения его в общую систему методологии науки; 

4) разработка прикладной части теории, адресуемой каким-либо категориям 
потребителей или уровням практики. 

Данные рекомендации позволяют исследователю получать своего рода 
нормативные методологические ориентиры организации исследовательской 
деятельности и формировать окончательный результат. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СЛОВАКОВ РУССКИМ  

НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ МЕСТОИМЕНИЯМ 
 

Цингерова Н. Вазанова М. 
 
 

Аннотация 

В статье излагается опыт обучения неопределенным местоимениям в 
словацкой аудитории. Большое внимание уделяется лингвистическому обоснованию 
системы обучения русским неопределенным местоимениям, которая строится с 
учетом их своеобразия в двух контактирующих языках. Это позволяет авторам 
дифференцированно подходить к отбору содержания и методов обучения, 
предвидеть возможности транспозиции, устанавливая определенные связи между 
идентичными и сходными грамматическими характеристиками данного лексико-
грамматического разряда местоимений в словацком и русском языках, 
организовывать работу по предупреждению и преодолению межъязыковой 
интерференции.  

С целью определения современного состояния обучения неопределенным 
местоимениям авторы анализируют существующие на сегодняшний день учебные 
материалы и приходят к выводу, что они не отвечают в полной мере запросам 
студентов-словаков, для которых особую значимость имеет умение осознанно 
выбирать языковые средства и безошибочно, мотивированно применять их в 
соответствии с целями высказывания.  

Речь прежде всего идет о выделении главного, существенного этапа обучения 
правильному и точному использованию неопределенных местоимений, вычленении 
тех компонентов в структуре их значения, которые играют стрежневую роль для 
конструирования целостного высказывания.  

Основываясь на результатах эксперимента, мы предлагаем трехэтапный 
подxод к обучению, включающий  

1) совместное со студентами выведение общих принципов употребления 
русских неопределенныx местоимений,  

2) выполнение пассивно-конструктивных упражнений, способствующих 
осознанному усвоению правил и  

3) активное порождение текстов с обоснованным употреблением тех или иных 
неопределенных местоимений. В результате применения данного подхода у 
студентов формируются навыки продуктивной речевой деятельности и в их 
языковом сознании закладываются основы потенциальной сочетаемости 
неопределенных местоимений. При этом учащиеся самостоятельно регулируют 
процесс своего обучения, а преподавателю отводится роль инструктора или 
консультанта. 

 
Ключевые слова: неопределенные местоимения; славянские языки; русский 

язык как иностранный; текстоориентированный подxод; активизирующие приемы 
обучения; методика преподавания русского языка. 

 
Для цитирования: Цингерова, Н. Методика обучения словаков русским 

неопределенным местоимениям/Н. Цингерова, М. Вазанова. Текст: 
непосредственный // Филологический класс. 2022. Т. 27, № 1. С. 249-260. 
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METHODOLOGY FOR TEACHING SLOVAKS RUSSIAN INDEFINITE PRONOUNS 

 
Nina Cingerova, Marina Vazanova 

 
 

Abstract 
The paper describes the experience of teaching Russian indefinite pronouns to 

Slovak students. Much attention is paid to the linguistic substantiation of the system of 
teaching Russian independent pronouns, which is designed on the basis of their specificity 
in the two contacting languages.  

This allows the authors to carry out a differential selection of the content and 
methods of teaching, to predict the possibility of transposition, establishing certain links 
between identical and similar grammatical characteristics of this lexico- grammatical 
category of pronouns in the Slovak and Russian languages, and to organize work on 
prevention and overcoming of interlingual interference.  

To determine the current state of teaching how to use Russian indefi- nite pronouns, 
the authors analyze the educational materials currently used in education and come to the 
conclusion that they do not fully meet the needs of Slovak students, for whom it is very 
important to be able to choose the language means consciously and correctly use them in 
accordance with the communication goals of the text. It is primarily important to identify the 
principal essential stage of teaching the correct and precise usage of indefinite pronouns, 
and to single out the components in the structure of their meaning that play the core role in 
constructing a coherent text.  

Based on the results of the study, the authors suggest a three-stage approach to 
learning, including  

1) classroom learning of the general principles of the use of Russian indefinite 
pronouns,  

2) doing passive sentence construction exercises that contribute to the internalization 
of the rules of usage of Russian indefinite pronouns, and  

3) active generation of spoken and written texts that demonstrate the correct 
understanding of the usage of Russian indefinite pronouns to the students in different 
contexts. This approach allows the students to form the skills of spontaneous productive 
speech, and the foundations of potential com- binability of indefinite pronouns are created 
in their linguistic consciousness. At the same time, the students independently regulate 
their learning process, and the teacher is assigned the role of a coach or a consultant. 

 
Key words: indefinite pronouns; Slavic languages; Russian as a foreign language; 

text-oriented approach; active teaching methods; methods of teaching Russian. 
 
Forcitation: Cingerova, N., Vazanova, M. (2022). Methodology for Teaching Slovaks 

Russian Indefinite Pronouns. In Philological Class. Vol. 27. No. 1, pp. 249-260. 
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МЕТОДИКА РАБОТИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩЕГО 

РЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНИХ МОДУЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНТЕГРАТИВНОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВОМ 

 
Анатолий Федорович Назаренко 

доктор философских наук, профессор, 
Санкт-Петербургский военнъй институт войск Национальной гвардии 

Российской Федерации 
 
Аннотация 

В статье излагается методика работи должностного лица по организации 
образовательного процесса при интегративном методе управления его качеством. 

 
Ключевые слова: учебнне модули, профильная дисциплина, образовательньш 

процесс, модулеобразование, качество образования. 
 
 

 
НА ПУТИ К НОВОЙ МОДЕЛИ АСПИРАНТУРЫ 

 
Н. Г. Малошонок, Е. А. Терентьев 

 
Аннотация 
В эпоху экономики, основанной на знаниях, повышение качества и 

результативности аспирантских программ является одним из ключевых вопросов в 
обеспечении экономического развития и национальной конкурентоспособности. 
Российская аспирантура находится в состоянии переопределения своей цели и 
организационной модели, что обусловлено как глобальными вызовами, так и 
вступлением в силу нового Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и нового Положения о присуждении ученых степеней. Переходный 
период в развитии аспирантуры, осложняющийся низкими показателями защит 
аспирантов и проблемами институционального характера, обостряет актуальность 
поиска средств совершенствования аспирантуры. На основании интервью с 
аспирантами и сотрудниками, ответственными за реализацию аспирантских 
программ, анализируются практики российских университетов, призванные улучшить 
аспирантскую подготовку. Эти практики сгруппированы в соответствии с 
традиционно выделяемыми в научной литературе аспектами аспирантской 
подготовки, непосредственно связанными с ее результативностью: 1) процесс 
приема в аспирантуру; 2) учебный план аспиранта; 3) научное руководство; 4) 
отслеживание прогресса аспирантов; 5) механизмы финансовой поддержки 
аспирантов; 6) психологический климат; 7) полезные педагогические практики. 
Обсуждаются возможности тиражирования практик, призванных улучшить 
аспирантскую подготовку, и ограничения, которые необходимо учитывать. 

 
Ключевые слова: аспирантские программы, совершенствование аспирантуры, 

образовательная политика, лучшие практики, обмен опытом. 
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ON SOME PROBLEMS OF DISSERTATION OPPONENCY 

 
Gelman V. Ya. 

 
Abstract 
Currently, there is a restructuring of the system of training scientific and scientific-

pedagogical personnel of the highest qualification. A number of the top-ranking universities 
and research institutes are given the right to award their own academic degrees. However, 
the overwhelming majority of dissertational councils (about 2000) continue to work under 
the guidance and in accordance with the regulatory documents of the Higher Attestation 
Commission. Therefore, the improvement of the existing system is still relevant.  

The aims of this article are the following: to consider the main problems and trends 
emerging in the process of opposing dissertations; to find out the difficulties and their 
causes; to define possible ways to reduce current problems.  

Methodology and research methods. The methods involve: analysis of normative 
documents and scientific publications; methods of expert assessments, self-reflection and 
synthesis of personal experience of the author. Results and scientific novelty.  

The main objectives and the existing drawbacks of the work of official opponents are 
identified.  

The following questions that arise when opposing dissertations are discussed: the 
choice and appointment of official opponents by the Dissertation Council, the specifics of 
the opponents’ performance in the defense process and the payment for their work.  

It is noted that increasing requirements for opposing dissertations and opponents 
themselves, increasing the responsibility of opponents leads to additional difficulties in 
their work, in particular, the increase in labour costs that are not adequately compensated. 
It is concluded that many problems in opposing dissertations are objective in nature and 
cannot be overcome only by the forces of the opponent himself. Possible ways of solving 
the detected problems are indicated.  

Accordingly, along with increasing requirements and responsibilities in regulatory 
documents, a complex of the organizational and technological measures should be 
provided to facilitate the work of the opponent, his additional stimulation, including the 
financial one.  

Practical significance. The author believes that the approaches and 
recommendations proposed in this article will help to increase the effectiveness of the 
opponents’ work and, accordingly, assessment system enhancement of the research 
consistency and academic degrees awarding. 

 
Key words: opponency; dissertation; opponent; review; defense; competitor; 

Dissertation Council; Higher Attestation Commission;  
 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОППОНИРОВАНИЯ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

Гелман В. Я. 
 
Аннотация 
В настоящее время в России происходит перестройка системы подготовки и 

аттестации научных и научно-педагогических кадров. Ряду сильнейших вузов и НИИ 
уже предоставлено право самостоятельно присуждать ученые степени. Однако 
подавляющая часть диссертационных советов (около 2000) продолжает работать под 
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руководством Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и в соответствии со старыми 
нормативными актами, поэтому многие вопросы реорганизации и 
совершенствования сложившейся системы остаются пока открытыми и сохраняют 
свою актуальность.  

Цели публикации – обсудить основные тенденции процесса оппонирования 
диссертационных изысканий, выявить его сложности и причины их возникновения; 
обозначить возможные варианты нивелирования имеющихся проблем.  

Методы и методики. В ходе исследования использовались анализ содержания 
нормативных документов и научных публикаций, методы экспертных оценок, 
рефлексии и обобщения личного опыта автора.Результаты и научная новизна. 
Обозначены основные задачи и существующие недостатки деятельности 
оппонентов. Рассмотрены вопросы, связанные с выбором и назначением 
диссертационными советами официальных оппонентов, спецификой их труда и его 
оплатой. Показано, что возросшие требования к оппонированию диссертаций и 
самим оппонентам привели к существенному увеличению их трудовых и временных 
затрат, которые практически не компенсируются. Сделан вывод о том, что многие 
сложности оппонирования, препятствующие подготовке качественных отзывов на 
диссертации, носят объективный характер и не могут быть преодолены силами 
самих оппонентов.  

В связи с этим наряду с повышением их ответственности в нормативных 
документах следует предусмотреть комплекс организационных и технологических 
мер, облегчающих решение текущих задач оппонирования и направленных на его 
дополнительное, в том числе финансовое, стимулирование.  

Практическая значимость. Автор рассчитывает, что предложенные им подходы 
к решению обнаруженных проблем и рекомендации, изложенные в данной статье, 
будут способствовать повышению эффективности функционирования института 
оппонирования, совершенствованию системы оценки состоятельности научных 
исследований и присуждения научных степеней. 

 
Ключевые слова: оппонирование; диссертация; оппонент; отзыв; защита; 

соискатель; диссертационный совет; Высшая аттестационная комиссия 
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О РОЛИ И РЕПУТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОППОНЕНТОВ 

ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
Резник С. Д., О. А. Сазыкина 

 
Аннотация 

Рассматриваются возможности повышения роли ученого, выступающего 
оппонентом по диссертационной работе. Обобщены требования Минобрнауки РФ к 
профессиональной компетентности и репутационной ответственности оппонента. 
Отдельное внимание уделено экономическим механизмам регулирования 
деятельности оппонента. Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, 
проект № 13-02-00125. 

 
Ключевые слова: диссертационная работа, оппонент, оценка качества 

диссертации, профессиональная компетентность, репутационная ответственность, 
экономический механизм 

 
 
 
ABOUT A ROLE AND REPUTATION RESPONSIBILITY OF OPPONENTS OF 

DISSERTATION WORKS 

 
Reznik Semyon Davydovich1, Sazykina Olga Anatolyevna2 

1Penza state university of economy and management, head of the department 
"Management", Honored worker of sciences of the Russian Federation, Doctor of 
Economics, professor 
2Penza state university, Associate professor "Management", Candidate of Economic 
Sciences, associate professor 
 
 

Abstract 

Possibilities of increase of a role of the scientist acting as the opponent on 
dissertation work are considered. Requirements of the Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation to professional competence and reputation responsibility of the 
opponent are generalized. The separate attention is paid to economic mechanisms of 
regulation of activity of the opponent. Article is prepared with financial support of RGNF, 
the project No. 13-02-00125. 

 
Keywords: dissertation work, opponent, dissertation quality assessment, 

professional competence, reputational responsibility, economic mechanism 
 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 
 

Егорихина С. Ю., г. Вологда 
 
Аннотация 
Задачи аспирантуры в современных условиях (готовить не только учёных, но и 

обеспечивать вузы и научные организации педагогическими кадрами). Овладение  
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педагогическими компетенциями как необходимый этап профес- сиональной 
подготовки. Основные направления работы по совершенствова- нию подготовки 
аспирантов к преподавательской деятельности в высшей школе. 

 
Ключевые слова: аспирантура, педагогическая деятельность, педагогическая 

подготовка. 
 
 
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДИССЕРТАЦИЙ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 
 

Барышников Н. В. 
 

Аннотация 
В контексте современной дискуссии о проблемах модернизации системы 

аттестации научно-педагогических кадров в статье представлен опыт 
взаимодействия ректората и диссертационного совета Пятигорского 
государственного лингвистического университета. Предложены меры по повышению 
качества защищаемых диссертаций по педагогическим и психологическим наукам и 
эффективности и транспарентности работы диссертационных советов. 

 
Ключевые слова: подготовка научно-педагогических кадров, аттестация 

научно-педагогических кадров, деятельность, диссертационных советов, система 
работы с аспирантами, качество диссертационных работ, квалиметрическая оценка 
диссертации 

 
 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

Юшкова Л. А. 
 
Аннотация 
Ты встал на путь исследования, путь трудный, НО - интересный ! Задача этого 

доклада – помочь тебе не сбиться с этого пути. Следуя советам, постарайся дойти 
до финиша, то есть написать и защитить свою научно –исследовательскую работу. 
Удачи тебе! 

 
Ключевые слова: исследования, доклад, научно–исследовательская работа, 

диссертация, рабочая тетрадь 
 
 
 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ЧАСТОТЫ ПРОИСШЕСТВИЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
 

Сидеров В. 
 

Аннотация 
Федеральное агентство по охране труда и здоровья США (OSHA) рассчитывает 

коэффициенты частоты происшествий на рабочих местах, необходимые для  
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определения качества утвержденных и используемых в организациях стандартов по 
технике безопасности. Данные коэффициенты рассчитываются для разного рода 
случаев – от травм до заболеваний, или же только для тех случаев, которые 
повлекли за собой отстранение от работы.  

Один из коэффициентов, характеризующий частоту происшествий, повлекших 
за собой отстранение от работы, легкий труд или перевод на другую работу (DART), 
рассчитывается, чтобы определить и проинспектировать те участки работы, где риск 
особо высок. Высокий уровень показателя DART говорит о том, что компании 
необходимо пересмотреть и улучшить стандарты техники безопасности. Низкий 
уровень может указывать на то, что компания не соблюдает действующие стандарты 
OSHA. 

 
Ключевые слова: техника безопасности, охрана труда, коэффициент, травм, 

заболевания 
 
 
 

РОЛЬ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ АДЪЮНКТУРЬ1 ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Теппер Л. Н. 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена роль научного руководителя при обучении адъюнктов с 

применением дистанционннх образовательньк технологий. Обосновано что при 
наличии необходимнх профессиональннх характеристик (доктор наук, работа по 
теме исследований соискателя, наличие публикаций в ведущих российских и 
зарубежних изданиях), он должен строго соблюдать правила и норми педагогической 
огики, обладать гуманистической направленностью личности.  

В процессе обучения придерживаться принципов индивидуализации, уважения 
личности адъюнкта и других субъектов образовательной деятельности, открьггости, 
учета при организации разработки и реализации адъюнктом индивидуальной 
образовательной программи его возрастннх, национальньк, конфессиональньк, 
гендерних, психологических и иних особенностей, т.е. являться тьютором для 
соискателя. 

 
Ключевые слова: научний руководитель, адъюнкт, требования, тьютор, 

профессиональние характеристики. 
 
 
 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ АСПИРАНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В АСПИРАНТУРЕ 

 
Резник С. Д., О. А. Сазыкина 

 
Аннотация 
Эффективность обучения в аспирантуре значительно снижается из-за 

большого количества ошибок, допускаемых аспирантами и соискателями, 
прикрепленными к кафедрам высших учебных заведений. 

Обобщены и систематизированы ошибки, наиболее часто допускаемые  
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аспирантами и соискателями в процессе учебы в аспирантуре, подготовки 
диссертации и в начале своей преподавательской деятельности. Учет и 
недопущения подобных ошибок позволяет аспиранту повысить качество своей 
диссертации, ускорить ее написание, лучше подготовиться к преподавательской 
деятельности в ВУЗЕ.  

Направлено на устранение типичных недостатков в заключениях, принимаемых 
диссертационными советами по защищенным диссертациям. Особое внимание 
уделено формулированию наиболее существенных результатов и их научной 
новизны, личного вклада соискателя, достоверности и обоснованности выдвигаемых 
положений, их значения для теории и практики, рекомендациям по практическому 
использованию результатов исследования и общим выводам. 

При подготовке использованы новые нормативные документы по аттестации 
научных кадров, принятые в 2020 г. 

Подготовлено на кафедре «Менеджмент» и предназначено для аспирантов, 
научных руководителей и консультантов и членов диссертационных советов. 

 
Ключевые слова: ошибки, менеджмент, аспирантам, диссертации, аттестации, 

диссертационных советов 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ 
 

Спиридонов А. А. 
 

Аннотация 
Сельская энергетика реализует потребности в электроэнергиии 

производственной и социальной сферы. Эффективность сельской энергетики 
оценивается, надежностью и экономичностью работы электрооборудования. А 
надежность электрооборудования. непосредственно обусловлена грамотной 
эксплуатацией. 

Высоко квалифицированный специалист должен знать и понимать основные 
методы теории надежности, теории массового обслуживания, способы 
комплектования и диагностирования энергоустановок. На основании этих знаний 
формируются принципы построения эффективных систем технического 
обслуживания и ремонта, а также основы организации и управления эксплуатацией 
электрооборудования. 

 
Ключевые слова: надежность, теории массового обслуживания, технического 

обслуживания и ремонта, экономичность, электрооборудования 
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ВИДОВЕ СТРУКТУРИ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ РАБОТИ 
 

Тасев Георги, Красимира Георгиева 
 

Представената по-горе структура е типична и намира приложение при 
провеждане на комплексни научни изследвания в много научни области, но ще 
предложим на вниманието Ви и други варианти. 

На фиг. 1. е показана структурата и елементите на обща методика за 
изследване на процес, явление, обект, а на фиг. 2. структурата на методика за 
изследване на икономически проблем. Аналогични по структура са и общите 
методики за изследване на елементите и параметрите на технологичен процес (фиг. 
3), горското стопанство (фиг. 4) и растениевъдството (фиг. 5). 

 
Методика на експериментално научно изследване  
Трета глава като правило, съдържа експериментално обосноваването на 

решаването на задачата, т.е. методиката за експериментално изследване и 
описване на методите за изследване и оценка на точността, анализът на 
сходимостта и съгласуваността на опитните и теоретичните резултати. Тук е мястото 
да се опишат нови устройства и нови технологии за провеждане на експеримента, 
нови методи за обработка и анализ на резултатите от изследването, нови методи за 
обосноваване на достоверността на резултатите от изследването и т.н. 

Методиката е съвкупност от подходи, начини и методи за извършване на даден 
вид работа; методиката на експерименталното изследване е съвкупност от 
подходи, начини и методи за провеждане на експериментално научно изследване, 
обработка и анализ на получените резултати. 

Методиката, която се отнася до цялото научно изследване и обхваща 
основните методи и подходи се нарича обща методика, а методиката за 
провеждане на отделни опити (в границите на изследването) или за група опити се 
наричат частни методики.  

Научното изследване по дефиниция е метод за проверка на теорията и 
хипотези чрез прилагане на определени правила за събиране на данни и 
интерпретация на данни в строго определени условия и правила на провеждане на 
експерименталното изследване. 

Основните изисквания към методиката на експерименталното изследване са: 
♦ Да съответства на поставените в изследването задачи, т.е. да осигурява 

решаването им. 
♦ Да съответства на съвременното равнище на постиженията на науката 

(математиката, техниката и др.). 
♦ Да осигурява повторяемост на изследването и достоверност на получената 

информация. 
♦ Да е проста, ясна и достъпна за използване. 
♦ Да се изследва един и същ обект през цялото време; 
♦ Да се формулират ограниченията на обекта и на изследването моно го точно; 
♦ Да се изучава и средата, в която се намира обекта; 
♦ Да се регистрират измененията в обекта; 
♦ Да се получава необходимото и достатъчно количество фактически материал; 
♦ Да дава възможност за проверка при същия комплекс от условия; 
♦ Да се организира успоредно или последователно друго изследване със 

същата цел, но на друго място със същата методика. 
 
При провеждане на експеримента е необходимо да се осигури: 
● целенасочено наблюдение над обекта за определяне на изходните данни 



REPORTS - June 17,  2022,  Sofia 
 

 

- 83 - 

(хипотеза, вариране на факторите); 
● създаване и фиксиране на условия на експеримента (подбор на обектите, 

режима и условията им на работа, средства за измерване); 
● определяне на границите на измерване и начините на провеждане;● 

определяне на начините за поддържане на постоянни условия и тяхното вариране;● 
преминаване от емпирични наблюдения към теоретични обобщения. 

За да се получат достоверни резултати от експерименталното изследване е 
необходимо да се извърши следното:  

☻ анализ на характера на изследване на обекта в цялото многообразие на 
свойствата, предвидени в целта на провежданото научното изследван, на основата 
на имащите сведения, получени от други изследователи и публикувани в 
информационните източници;  

☻ разработване на методика и програма за експериментално изследване;  
☻ обосноваване на избора на количествените параметри за оценка на 

свойствата на обект, избиране на тяхната размерност, метод и начин за измерване 
при изследване;  

☻ определяне на всички фактори, влияещи на избрания параметър на обекта 
на изследване;  

☻разглеждане (анализ) на причинно-следствените връзки между входните 
фактори и параметри за оценка на свойствата на обекта;  

☻ ранжиране на факторите по степен на влияние върху параметрите и 
определяне на основните фактори;  

☻ определяне на рационалните интервали на вариране на избраните фактори 
за установяване на съответните закономерности;  

☻ фиксиране на останалите фактори на определено (възможно, най-добро) 
ниво на вариране;  

☻ разработване на конструктивно-технологична схема на опитно-
експерименталната установка, осигуряваща реализацията на програмата на 
изследването;  

☻ изучаване на възможността за моделиране на обекта;  
☻ подбор на измерителната апаратура;  
☻ разработване на методика за калибриране на средствата за измерване;  
☻ разработване на методика за обработка на първичните данни, с осигуряване 

на необходимата точност и достоверност на резултатите от изследване. 
Основните елементи на Методиката за експериментално изследване и 

взаимовръзка между елементите й са дадени на фиг.6.  
Няма да се спираме на същността на отделните елементи, тъй като те са в 

пряка зависимост от целта и задачите на конкретната дисертационна работа, но ще 
си позволим само един съвет. Не забравяйте, че отсъствието на кой да е от 
елементите на методиката на експеримента, ще предизвиква въпроси от страна на 
читателите и официалните рецензента. 

 

Публикациите по темата на НИР изпълняват следните функции: 
♦ дават гласност и достъпност на научната общност за резултатите от 

дисертационното изследване; 
♦ оказване на съдействие за установяване на приоритета на авторите; 
♦ свидетелства за личния принос на изследователя в разработване на научния 

проблем; 
♦ служат за косвено потвърждаване на достоверността на основните резултати 

и изводи, получени в дисертационното изследване, тяхната новост, тъй като след 
отпечатването на публикациите те са обект на изучаване и оценка от широката 
научна общност; 
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♦ отразяват основното съдържание на дисертацията; 
♦ дават оценка на нивото на подготвеност на автора да описва и представя 

резултатите от изследването си. 
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комплексно научно 

изследване 
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Фиг.3. Обща методика за изследване на елементите и параметрите на 

технологичен процес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3. Обща методика за изследване на елементите и параметрите на 
технологичен процес 
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основа на резултатите от анализа или оптимизация) 
4.1. 
4.2. 

4.3. 

Глава 5.Оптимизиране на параметрите на технологията за ...... 
(процеса за ...... ; обекта на изследване) 
5.1. 

5.2. 

Глава 6. Икономически анализ (икономически, социален, 

екологически и друг вид ефект) 

Основни изводи и 

предложения 

Литература 

Приложения 
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Цел на методиката за експериментално изследване 

Задачи на методиката за експериментално 
изследване 

Обект на изследване 

Предмет на изследване 

Входни фактори и изходна параметри на обекта на 
изследване 

Методи и средства за измерване 

Избор и подготовка на площите за изследване: 
● Изучаване на историята на горския участък; 
● Изучаване и /или/ изследване на почвата; 
● Изучаване на релефа на горския масив; 
● Подготовка и изучаване на горския масив; 
● Други видове работи. 

Брой на изпитваните обекти (брой на горските 

участъци) 

Продължителност на провеждане на 
експеримента 

Параметри на горските участъци за изпитване: 
● площ на участъците; 
● направление на участъците; 
● форма на участъците; 
● разполагане на участъците в масива. 
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Фиг. 4. Структура и елементи на методиката за 
експреиментално изследване в горското стопанство 

 

Наблюдения, контрол, отчитания и измервания по време на експеримента: 
♦ фенологически наблюдения (време на сеитба, време на поникване, време на 
появяване на трето листо и други 
♦ отчитане на гъстотата на растенията (дървесния вид); 
♦ оценка на устойчивостта на растенията при ниски температури (през зимата); 
♦ визуална оценка за състоянието на фиданките; 
♦ наблюдаване на влажността на почвата; 
♦ определяне (диагностика) на хранителните вещества в почвата в периода на 
вегетация; 
♦ определяне на площта на листата; 
♦ определяне на фото синтетическия потенциал на листата; 
♦ анализ на братеното на фиданките; 
♦ отчитане на пораженията на растенията от болести; 
♦ отчитане на пораженията на растенията от вредители; 
♦ отчитане на заплевен оста на участъците; 
♦ изучаване  на кореновата система на растенията; 
♦ отчитане на растителните остатъци в процеса на разлагане; 
♦ метеорологически наблюдения. 

Особености на методиката при работа с отделните дървесни култури 

Документация и отчетност при провеждане на експеримента 

Статистическа обработка и анализ на резултатите от експеримента 

Предварителна обработка на информацията от експеримента 

Методика на статистическата 
обработка на информацията 

Методика за анализ на влиянието 
на факторите върху параметрите 

 

Оценка на статистическата значимост и силата на влияние 
на факторите върху параметрите 

Форма на представяне на резултатите 
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 1 

Тема на изследването 

Увод 
Актуалност на проблема 
Проблем 
Цел на изследването 
Обект и предмет на изследването 
Методи за изследване 
Място на провеждане на изследването 

Глава 1. Анализ на състоянието на проблема. Задачи на изследването 

Глава 2. Теоретическа постановка на проблема (Работна хипотеза) 

Глава 3. Методика на експерименталното изследване (Методика 
на полския опит (МПО)) 

 

3.1. Цел и задачи на МПО 3.2. Обект и предмет на изследване 

3.3. Входни фактори и изходни параметри 

3.4. Методи и средства за измерване 

3.5. Избор и подготовка на земния участък: 
♦ Изучаване на историята на почвения участък; 
♦ Изучаване и /или/ изследване на почвата; 
♦ Изучаване на релефа на почвения участък; 
♦ Подготовка и изучаване на участъка (изравнителни или разузнавателни посеви) 

3.6. Брой на изпитваните обекти (брой на лехите) 

3.8. Параметри на лехите: 
♦ площ на лехите; 
♦ защитни полси; 
♦ направление на лехите; 
♦ форма на лехите; 
♦ методи за разполагане на лехите в участъка (стандартни методи; 
систематически методи; случайни методи); 

3.7. Продължителност на провеждане на полския опит 
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Фиг. 5. Методика на провеждане на полски опити 

3.9. Техника на залагане и провеждане на полския опит: 
♦ разпределение на лехите в опитния участък;  
♦ полеви работи на опитния участък (торене; обработка на 
почвата; сеитба и садене; грижа за растенията и опитите); 
♦ особености на провеждане на опити в условия на поливане  

3.10. Наблюдения, контрол, отчитания и измервания по време на 
експеримента: 
♦ фенологически наблюдения (време на сеитба,време на поникване, време на 
появяване на трето листо,..., млечна и восъчна зрялост, време на прибиране; 
♦ отчитане на гъстотата на растенията; 
♦ оценка на устойчивостта на растенията при ниски температури (през зимата); 
♦ визуална оценка за състоянието на посева; 
♦ наблюдаване на влажността на почвата; 
♦ определяне (диагностика) на хранителните вещества в периода на вегетация; 
♦ определяне на площта на листата; 
♦ определяне на фото синтетическия потенциал на листата; 
♦ анализ на братеното на растенията; 
♦ отчитане на пораженията на растенията от болести; 
♦ отчитане на пораженията на растенията от вредители; 
♦ отчитане на заплевен оста на лехите; 
♦ изучаване на кореновата система на растенията; 
♦ отчитане на растителните остатъци в процеса на разлагане; 
♦ метеорологически наблюдения. 

1 

3.11. Отчитане на добива 

3.12. Методи за коригиране на проредените посеви 

3.13. Особености на методиката при работа с отделните култури 

3.14. Документация и отчетност при провеждане на полски опити 

3.15. Методи за обработка на резултатите от изследването 

3.16. Методи за анализ на резултатите от изследването 

3.17. Форма на представяне на резултатите от изследването 
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Фиг. 6. Методика за експериментално 
изследване: ЦЕИ – цел на 

експерименталното изследване;  
ЗЕИ – задачи на експерименталното 

изследване; ОПМ – общи положения на 
методиката; ВФ – входни фактори; 

ИП – изходни параметри; ОИ – обект 
на изследване; УИ – условия на 
изследване; КСО – критерии за 

състояние на обекта; МИ – методи за 
измерване; ОЕИ – оборудване и 

екипировка за измерване; РПИ – ред за 
провеждане на изследването; ВрИ – 
време за изследване; БИО – брой на 

изследваните обекти; МОР – методи 
за обработка на резултатите;  

МАР – методи за анализ на 
резултатите; ФПР – форма на 

представяне на резултатите от 
изследването. 

 
Литература 
1. Андреев Г., С. Смирнов, В. Тихомиров Основы научной работы и 

оформление результатов научной деятельности. -М., 2003. 
2. Белоев Хр., Г. Тасев Наръчник на докторанта, Част 2, Русе, 2008. 
3. Василенко П. М., Л. В. Погорелый. Основы научных исследовоний- 

Механизация сельского хозайства. - Киев, 1985. 
4. Колесникова Н. От конспекта к диссертации. -М., 2003. 
5. Кузин Ф. Диссертация. -М., 2001. 
6. Кузнецов И. Диссертационные работы. -М., 2003. 
7. Маджов, С. Специфичност на научните знания и тяхната форма. Сборник 

доклад XХХ Международна научна конференция за млади учени 2021, 
"Авангард прима", 2021, ISSN:2603-4379, 276-286 

8. Ройзберг Б. Диссертация и ученная степень. -М., 2004. 
9. Тасев Г. Методични основи на научните изследвания, -С., 2004. 
10. Тасев Г. Как се разработва докторска дисертация? -С., 2007. 
11. Тасев Г., Кр. Георгиева Как се разработва докторска дисертация. -С., 2016. 
12. Тасев Г., В. Брезин, Д. Иванова Как се разработва дипломна работа. -С., 2009. 
13. Тасев Г., Кр. Георгиева, Сн. Антонова Как се разработва магистърска теза. -

С., 2018. 
14. Тасев Г., Д. Георгиева, Ст. Ковачева Как се разработва докторска 

дисертация. -С., 2009. 

 

МАР 

ЦЕИ 

ЗЕИ 

ОПМ 

ОИ ВФ ИП 

УИ 

КСО 

МИ ОЕИ 

РПИ 

ВрИ БИО 

МОР 

ФПР 
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ПРИМЕРИ НА ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ОФОРМЯНЕТО НА 
ДИСЕРТАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА 

 
Георги Асенов, Краси Георгиева 

 
 ДИСЕРТАЦИЯ 

1 Обемът на текста не съответства на изискванията. 
2 Използва се нестандартен размер на шрифта 
3 Използва се нестандартен интервал между редовете в текста 
4 На заглавната страница е дадено МОН 
5 На заглавната страница няма името на докторанта 
6 
 

7 

Няма номера на страниците (не се виждат, тъй като са поставени в лявата 
страна на листите и при подвързването са закрити 
Номера на страници (отделни) са закрити със залепени снимки и други) 

8 Номерът на страницата е поставен не в средата на долното поле 
9 

10 
В увода не са записани целта, обекта и предмета на изследване 
В увода не са записани претенциите на докторанта, т.е. научните новости и 
практически ценности, които са формулирани и се защитават 

11 
 

12 

Наименованието на темата е неправилно формулирано и не отразява същността 
на проведеното изследване 
Наименованието на темата не съответства на шифъра на научната специалност 

13 Използват се едновременно вписани и печатани формули 
14 В списъка на използваната литература не са записани научни трудове на научния 

ръководител, рецензентите и други водещи учени в научната област 
15 
16 
17 

В наименованието на темата се използват ключови думи, които са от други 
научни области 
Задачите са формулирани неправилно 
Формулирани са много задачи (7-9 броя) 

 АВТОРЕФЕРАТ 

1 Обемът на автореферата е над допустимия 
2 Тиражът е недопустимо малък (няма необходимия брой за ВАК) 
3 
4 

Не е посочена датата на изпращане на авторефератите за отзиви  
Не е записана датата на защитата на дисертацията 

5 
6 
 

7 
8 
9 

В списъка на публикациите са включени общо 4 работи от тях 3 не са отпечатани 
Списъкът не е оформен съгласно изискванията: не са записани 
съавторите;авторите не са подредени по реда, в който са в оригинала 
Няма научни трудове по темата на дисертацията 
Същността на основната част от приносите не е отразена в публикациите 
Не се посочва шифъра и наименованието на научната специалност 

 Справка за положените изпити  

1 Няма печат на ВУЗ 
2 В комисията за изпит по чужд език не е включен специалист по научната 

специалност на докторанта 
3 В комисията за изпит по специалността не е включен научния ръководител 
4 Изпитните протоколи не са подписани от членовете на изпитната комисия, а само 

от председателя 
5 
 

6 

 В изпитните протоколи не е записана дисциплината, по която е положен изпита, 
а пише “изпит по специалността” 
В изпитните протоколи не са записани въпросите които са се паднали за 
развиване  
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 Протокол от заседанието на първичното звено за допускане до защита 

1 Няма дата на заседанието или дата на издаване на протокола 
2 Няма заключение съгласно Решение №5 на ПВАК 
3 Няма печат на ВУЗ, където е проведена първичната експертиза 
 Автобиография на докторанта 

1 Няма подпис 
2 Не е отбелязано равнището на владеене на чужди езици 
3 Не е записана научната област на докторанта и броя на публикуваните трудове  
 Преценка на научния ръководител 

1 Няма дата на издаването 
2 Не е оценен личния принос на докторанта в получените резултати 
 Списък на трудовете  

1 За работи, който са в са авторство не са изписани всички автори, а само е 
записан докторанта и други 

2 Списъкът на трудовете по дисертацията не е подписан от докторанта  
3 Списъкът не е библиограф ски правилно оформен 
 Справки, които се представят от докторанта 

1 
2 
3 

Не е посочен срока на утвърждаване на темата  
Не е посочена дата на зачисляване в докторантура 
Не е посочен номера на заповедта на зачисляване в докторантура 

4 
5 

Не е указана датата на утвърждаване на рецензентите 
Не е дадена справка за научните шифри на рецензентите 

6 Не е обоснована причината за замяна на председателя на СНС или научния 
секретар 

7 
8 
9 

 Името, презимето и фамилията на докторанта са дадени непълно 
Не се указва мястото на провеждане на изследването:университет, катедра и т.н. 
Не се дава пълното название на Университета или катедрата, а се записват само 
с инициали 

 Рецензии  

1 Рецензентите на са специалисти по научната област на дисертацията 
2 Няма дата на рецензията 
3 Няма заключение в съответствие с изискванията на ПВАК 
4 Представена е за по.малко от 14 дни 
5 
 

6 
7 
8 

Няма анализ на дисертацията и съпоставяне на получените резултати с нивото 
на съвременните достижения на науката 
Не е указано мястото на работа на рецензентите 
Не са записани научните степени и звания на рецензентите 
Заключението на рецензията е не точно и двусмислено:няма категорична оценка 
– положителна или отрицателна 

 
1 
2 
3 
4 

Отзиви  
Не е ясно формулирано в заключението какъв е отзива:положителен или 
отрицателен 
Отзива е подписан от лице, което няма нужната квалификация 
Отзива е политическа организация 
Отзива е от частна еднолична фирма с двама или трима служители 
Протоколът от първичното звено 

1 Няма дата 
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2 Не е посочено къде и кога е проведено обсъждането (първичната експертиза) 
3 Няма анализ на резултатите от изследването със съвременните постижения в 

дадената научна област 
4 Няма препоръки за понататъшното използване на резултатите от работата. 
5  Заседанието е председателствано от научния ръководител на докторанта 
 Заявление 

1 Адресирано е не на името на председателя на СНС 
2 
3 
4 

Няма дата  
Не е подписано от докторанта  
Не е изведено от канцеларията на университета 

 
Литература 
1. Андреев Г., С. Смирнов, В. Тихомиров Основы научной работы и 

оформление результатов научной деятельности. -М., 2003. 
2. Белоев Хр., Г. Тасев Наръчник на докторанта, Част 2, Русе, 2008. 
3. Василенко П. М., Л. В. Погорелый. Основы научных исследовоний - 

Механизация сельского хозайства. - Киев, 1985. 
4. Колесникова Н. От конспекта к диссертации. -М., 2003. 
5. Кузин Ф. Диссертация. -М., 2001. 
6. Кузнецов И. Диссертационные работы. -М., 2003. 
7. Ройзберг Б. Диссертация и ученная степень. -М., 2004. 
8. Тасев Г. Методични основи на научните изследвания, -С., 2004. 
9. Тасев Г. Как се разработва докторска дисертация? -С., 2007. 
10. Тасев Г., Кр. Георгиева Как се разработва докторска дисертация. -С., 2016. 
11. Тасев Г., В. Брезин, Д. Иванова Как се разработва дипломна работа. -С., 

2009. 
12. Тасев Г., Кр. Георгиева, Сн. Антонова Как се разработва магистърска теза. -

С., 2018. 
13. Тасев Г., Д. Георгиева, Ст. Ковачева Как се разработва докторска 

дисертация. -С., 2009. 
  



REPORTS - June 17,  2022,  Sofia 
 

 

- 95 - 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОКТОРАНТА 

 
Ангел Смрекаров 

 
1. Да селектира и насочва към докторантура млади хора с действителни 

способности и желание за научна и преподавателска дейност. 
2. Да формулира актуален за практиката проблем, който може да бъде решен с 

научни методи и средства, както и дисертабилна тема. 
3. Да съдейства при подготовката за конкурсния изпит (конспект, литература, 

консултации, комисия) и при зачисляването в докторантура. 
4. Да създава нормални условия за работа на докторанта: 

• осигуряване на благоприятен микроклимат; 
• определяне на подходящо работно място; 
• предоставяне на компютърна техника; 
• осигуряване на необходимото лабораторно оборудване; 
• включване в проекти с подходяща тематика, участието в които да носи на 

докторанта конкретни морални и материални ползи; 
• включване в семинари; 
• изпращане на специализации; 
• съдействане за своевременната защита на създадената в процеса на 

докторантурата интелектуална собственост; 
• подпомагане подготовката и изнасянето на доклади на научни конференции, 

в т.ч. и международни - командировъчни, такси правоучастие; 
• подпомагане подготовката и публикуването на статии в научни списания, в 

т.ч. и международни; 
• провеждане на редовни срещи и обсъждане на постигнатите резултати и 

предстоящите задачи. 

5. Да съдейства при съставянето и изпълнението на индивидуалния план на док-
торанта. 

6. Да стимулира участието в курсовете за обща подготовка на докторантите. 
7. Да спомага при формулирането на изводите от обзора (недостатъците на 

известните решения на проблема), целта и задачите на дисертацията. 
8. Да насочва към използването на научни методи и средства при решаването на 

задачите. 
9. Да насърчава самостоятелната работа и творческото мислене на докторанта. 
10. Да съдейства при необходимост за провеждане на консултации с други изяве-

ни специалисти в научната област на докторантурата. 
11. Да съдейства при съставянето на тримесечните отчети и при ежегодните атес-

тации на докторанта. 
12. Да съдейства при подготовката и провеждането на кандидатския минимум 

(конспект, литература, консултации, комисия). 
13. Да спомага при цялостното структуриране на дисертацията. 
14. След решаването на задачите на дисертацията и събиране на достатъчен по 

обем материал да насочи докторанта към приключване на работата и написване на 
дисертацията. 

15. Да съдейства при формулирането на общите изводи и приносите. 
16. Да спомага за внедряването на получените резултати в практиката. 
17. Да спомага за популяризирането на резултатите на докторанта чрез участие в 

изложби и др. 
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18. При получаване на значими резултати да предлага докторанта за 

награждаване. 
19. Да съдейства за организирането на предварителното обсъждане (научно 

звено, плакати, презентация, експозе, компетентни рецензенти). 
20. Да съдейства при формирането на научно жури. 
21. Да съдейства при подготовката за защитата. 
22. Да съдейства на докторанта за обявяване на конкурс за асистент по 

подходяща дисциплина. 
23. Да поощрява асистента - бивш докторант, да продължава да се занимава с 

наука, за да „трупа“, в частност, актив за заемане на следващите академични 
длъжности - главен асистент, доцент и т.н., но преди всичко - за да бъде полезен на 
студентите, на университета и на самия себе си. 

 
Литература 
1. Андреев Г., С. Смирнов, В. Тихомиров Основы научной работы и 

оформление результатов научной деятельности. -М., 2003. 
2. Белоев Хр., Г. Тасев Наръчник на докторанта, Част 2, Русе, 2008. 
3. Василенко П. М., Л. В. Погорелый. Основы научных исследовоний- 

Механизация сельского хозайства. - Киев, 1985. 
4. Колесникова Н. От конспекта к диссертации. -М., 2003. 
5. Кузин Ф. Диссертация. -М., 2001. 
6. Кузнецов И. Диссертационные работы. -М., 2003. 
7. Ройзберг Б. Диссертация и ученная степень. -М., 2004. 
8. Тасев Г. Методични основи на научните изследвания, С., 2004. 
9. Тасев Г. Как се разработва докторска дисертация? -С., 2007. 
10. Тасев Г. Методични основи на научните изследвания. -С., 2004. 
11. Тасев Г., Кр. Георгиева Как се разработва докторска дисертация. -С., 2016. 
12. Тасев Г., В. Брезин, Д. Иванова Как се разработва дипломна работа. -С., 

2009. 
13. Тасев Г., Кр. Георгиева, Сн. Антонова Как се разработва магистърска теза. -

С., 2018. 
14. Тасев Г., Д. Георгиева, Ст. Ковачева Как се разработва докторска 

дисертация. -С., 2009. 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА Power Point 

 
Георги Тасев - България, Васка Сандева – Р. С. Македония 

 
Презентация (от англ. presentation) – начин за нагледно представяне на 

информация с използване на аудиовизуални средства. Тя е съчетание на 
компютърна анимация, графики, видео, музика и звук, които са организирани в 
единна среда.  

Отличителна особеност на презентацията е нейната интерактивност, т.е. 
създаване за ползвателя възможност за взаимодействие с изображение със 
съвременни компютърни средства. 

Презентацията е обикновено рекламен или информационен инструмент, 
който позволява на ползвателя активно да взаимодейства с тях чрез меню за 
управление. Тя съдържа текст, илюстрации към него изпълнени в единен 
графически стил. 

Предмет на презентацията са нови книги, теле програми, идеи, лекционни 
курсове, дипломни работи, дисертации, научно-изследователски проекти, 
организационна структура, ефективна технология и т.н.  

Смисълът на презентацията е осигуряване на благоприятно възприемане на 
представяната новост. 

 
Разработването на презентацията преминава през няколко етапа (Фиг.1): 

Целта е докторантът да представи резултатите от комплекното научно 
изследване, генериране на нови идеи за продължаващи научни изследвания в 
по дадения проблем и разработване на програма за реализиране на първите 
два етапа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докторантът трябва да умеят добре да говорят, да притежават хубава дикция 

и да умее да се държи добре пред публика. 
Нагледните материали, които се използват за разработване на презентацията 

помагат както на този, който представя резултатите от дисертационото изследване, 
така и на тези, които се запознават с нейната същност. 

Има два основни типа нагледни материали, т.е. материали, позволяващи да се 
изрази идеята, същността, съдържанието и посланието, което се отправя към 
заинтересованата аудитория: 

 
Етапи при разработване на 

презентации 

Цел на 
презентацията 

Генериране на идеи с 
презентацията 

Разработване на сценарии 
на презентацията 

Фиг.1. Етапи при разработване на презентация за защита на 
докторска дисертация 
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1. Текстов тип нагледни материали. Те помагат на слушателя да следи за 
хода на развитие на аргументите. Използват зрителната памет на аудиторията, 
помагайки й да запомни предлаганата информация и по-важно да усмисли проблема 
на дисертационото изследване, целта, опекта и предмета на изследване, задачите 
на изследване. 

2. Графически тип нагледни материали. Те помагат да се илюстрират 
главните моменти от дисертационото изследване, анализа на резултатите и 
приносните моменти,които са важни за теорията и практиката на научното 
направление. 

Текстовите и графичните материали в презентацията трябва да бъдат 
достатъчно прости, т.к. зрителите не могат едновременно да слушат докторанта, да 
анализират и да възприемат сложни нагледни материали. 

 
За да се подготви качествена презентация е необходимо: 
1. Да се определи целта на презентацията. Голяма част от специалистите 

признават, че три са основните цели при публичната защита на докторската 
дисертация: да информира, да убеди и да създаде впечатления в аудиторията за 
важността на получените резултати от изследването за теорията и практиката. 

2. Да се определи целевата аудитория. Докторантът трябва така да подготви 
своя доклад и да го онагледи с презентацията,че аудиторията да оцени по 
достойнство неговите резултати, да предизвика у тях интерес към проблема и 
резултатите от комплексното дисертационно изследване. 

3. Да се определят изискванията към материалите. Текстовете трябва да се 
състоят от не повече от шест реда и не повече от по шест думи в тях. Те трябва да 
са написани с главни букви и да има празно пространство между тях. Графичните 
материали обикновено са диаграми, графики, рисунки, схеми. За да помогнат на 
аудиторията да разбере и осмисли предназначението на материала, краткият му 
смисъл трябва да бъде написан под графичния материал. Например, надпис под 
графиката: “Приходите нарастват с 15 %. 

 

Основните препоръки за оформяне на мултимедийна презентация са 
дадени в таблица. 
 

Оформяне на 
слайдове 

К  р  и  т  е  р  и  и 

Стил ● Спазвайте единен стил на оформяне 
● Избягвайте стилове, които ще отвличат вниманието на 

аудиторията от самата презентация 
● Спомагателна информация (управляващи бутони) не 

трябва да има над основната информация (текста, 
графики, рубрики) 

Фон ● За фон се избира по-хладен ( по-студен) тон. 

Използвани цветове ● На един слайд се препоръча да се използват не повече 
от три цвята: един за фон, един за заглавието и един за 
текста. 

● За фон и текст се използват контрастни цветове 

Анимационни ефекти ● Използвайте възможностите на компютърната анимация 
за представяне на информация на слайдове. 

● Не трябва да злоупотребявате с различни анимационни 
ефекти, те не трябва да отвличат вниманието на 
аудиторията от съдържанието на информацията на 
слайда. 
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Съдържание на 
информацията 

● Използвайте точни думи и изричения. 
● Минимизирайте броя на предлозите, наречията, 

прилагателните. 
● Заглавията трябва да привличат вниманието на 

аудиторията. 

Разположение на 
информацията върху 

страницата 

● За предпочитане е хоризонтално разположение на 
информацият. 

● Най-важната информация трябва да се разполага в 
центъра на екрана. 

● Ако на слайда има картинка, надписът трябва да се 
разполага под нея или редом с нея. 

Шрифтове ● За заглавия-не по-малко от 24. 
● За информация-не по-малко от 18. 
● Не трябва да се смесват различни типове шрифтове в 

една презентация. 
● За отделяне на информацията трябва да използвате 

шрифтове Bold или подчертаване. 
● Не злоупотребявайте с главни букви (те се четат по-

трудно от малките) 

Начини за отделяне 
на информацията 

Трябва да се използват: 
● рамки, граници; 
● различни цветове на шрифтовите; 
● рисунки, диаграми, схеми за илюстрация на най-важните 

фактори. 

Обем на 
информацията 

● Не трябва да запълваме един слайд с твърде много 
обем информация ;хората могат едновременно да 
запомнят не повече от три факта,извода,определения. 

● Най-голяма ефективност се постига тогава, когато 
ключовите пунктове се изобразяват по един на всеки 
отделен слайд. 

Видове слайдове ● За да осигурите разнообразие трябва да използвате 
различни видове слайдове: 
  ♦ с текст; 
  ♦ с таблици; 
  ♦ с диаграми. 

 
За подобряване на качеството на доклада при защитата на дисертационата 

работа (проект) е добре да се отчетат следните фактори: 
►Използването на визуални ефекти. Те: 
- подобряват яснотата и яркостта на речта на докторанта; 
- помагат на членовете на ТЖ и на слушателите лесно да възприемат 

информацията; 
- предизвикват по-голям интерес към доклада и по-добро впечатление от 

представените резултати; 
- увеличават доверието към докторанта като учен. 
►Планиране на представянето: 
- обмислете докладът отнапред; 
- определете какво Вие искате да демонстрирате с помощта на PowerPoint: 

определения, графики, таблици, диаграмми и т.д. 
- напишете за себе си кратки подсказки, които Вие може да използвате, 

демонстрирайки слайдовете; 
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- тренирайте вашия доклад предварително с използването на PowerPoint;  
►Използвайте цветови ефекти: 
- използвайте светъл текст на тъмен фонд; 
- използвайте ограничен брой цветове; 
- използвайте един цвят за заглавията и друг цвят за текста; 
- използвайте цвета постоянно; 
►Използвайте пространството: 
- не се опитвайте да поместите много материал на едно място; 
- старайте се да се ограничите във всеки слайд да има шест реда текст; 
►Използвайте шрифтове: 
- използвайте шрифтове, които се четат добре; 
- избягвайте декоративни шрифтове; 
- не пишете целия текст с големи букви; 
- използвайте ограничен брой шрифтове; 
- използвайте постоянно един размер на шрифта за заглавия, подзаглавия и 

текст и т.н.; 
- използвайте достатъчно голям размер на шрифта, за да може да се вижда 

ясно на екрана; 
►Използвайте анимация: 
- анимацията позволява да манипулирате текста и да внесете движение в 

статичния материал; 
- използвайте анимацията внимателно, тъй като тя може да не съвпада със 

съдържанието на вашия доклад; 
►По време на доклада: 
- докладването не трябва да бъде четене от екрана, то трябва да допълва и 

разкрива ключовите моменти, представени на слайда; 
- поддържайте зрителски контакт с аудиторията, когато показвате поредния 

слайд, използвайте богатството на интонацията; 
- не говорете, обърнат към екрана; 
- не закривайте екрана със своето тяло; 
- бъдете готови да продължите доклада без PowerPoint в случай на технически 

проблем. 
 
Литература: 
1. Белоев Хр., Г. Тасев Наръчник на докторанта, втора част, Русе, 2008. 
2. Тасев Г. Как се разработва докторска дисертация. -С., 2013. 
3. Тасев Г. Как се разработва докторска дисертация. -С., 2008. 
4. Тасев Г. Наука, Научни изследвания. Философски разсъждения. -С., 2007. 
5. Мавродиева И. Академично писане. -С., 2005. 
6. Дикинсон С. Презентация. -М., 2003. 
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ВИДОВЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
Даниела Георгиева 

Лесотехнически университет, София 
 

Резултатите от дисертационното изследване може да бъдат потвърдителни и 
нови резултати. Новите резултати в едно изследване са ценни и те се наричат 
приноси и се класифицират като: съществено научни приноси, научни приноси 
(научно-теоретически), научно-приложни, приложни и методични приноси.  

 
Научните резултати са принос в науката, ако при тяхното формулиране се 

използват следните термини и изрази:  
♦ теория, методология, теоретически (методологичен, методически) основни 

(положения); 
♦ научен (научно-методичен, методичен, математичен) апарат (подход, метод, 

методика) обоснован (анализ, оценки, формализация, синтез, построения, 
оптимизация, програмиране); 

♦ теоретическо (теоретико-експериментално, математическо) обосноваване 
(доказателство); 

♦ закономерност, принцип, правило, хипотеза, постановка на задачата; 
♦ формализиране (математическо) описание, математически модел); 
♦ математическо предложение (съотношение), аксиома, теорема, лема, 

формула (формално съотношение), математическа зависимост; 
 
Принос е това, което отделен изследовател или колектив, чрез своето научно 

изследване, привнася към научното познание в дадено научно направление. 
Взаимовръзката между резултати и приноси е дадена на фиг. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 1. Взаимовръзка между резултатите от дисертационното (научно) 
изследване и приносите,които се представят за публична защита 

Резултати от научните 
изследвания 

Потвърдителни  Нови резултати 

Изисквания към 
новите резултати 

Значими  Достоверни  Обосновани  

Съществен научен Научен  Приложен  Методичен  

Научно-приложен 

Видове приноси при научните изследвания 
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Квалификационният статус на дисертациите изисква от техните автори 

задължително в тях да има принос за науката - нови научни резултати. 
Резултатите се смятат за научни, ако са получени с използуването на научно-
методически апарат, т.е. апробирани са с научни общоизвестни формални методи, 
начини и средства, гарантиращи достоверността на резултатите.  

Нетривиалното (по оценка на специалистите) пренасяне на известни 
теоретични резултати в нова предметна област също се смята за научни резултати, 
но тогава докторантът няма право да си преписва заслуга за възможността да ги 
прилага в другите области. 

За научните резултати е характерна висока степен на общност и абстрактност. 
Особено се цени развитието на апарата на науката-създаване на средства за 
получаване на резултати и оценка на тяхната достоверност, точност, ефективност. 

 
В дисертация за образователна и научна степен”Доктор по...” за научни 

резултати се смятат: 
♦ математическите модели за анализ на техническите средства и апаратурата; 
♦ критериите за оценка на изследваните устройства с отчитане на 

показателите за тяхната точност, бързодействие,надеждност,габарити, маса, 
употребявана мощност, технологична устойчивост; 

♦ методи за анализ, синтез, инженерно изчисляване на самите средства и 
техните основни характеристики; 

♦ конкретни формули (алгоритми) за изчисляване на параметрите; 
♦ ръководни материали за проектиране на средства. 
 
Научни резултати, за ниво доктор на науките, се смятат (ако ги има): 
♦ концепция (определен начин за обяснение на някакво явление, ръководеща 

идея за тяхното разкриване и обяснение, водещ замисъл, конструктивен принцип) в 
проблемната област; 

♦ откриване, а така също създаване на теория за обясняване и изчисляване на 
някакъв клас явления (физически ефект), включваща съответстващ понятиен 
апарат и математически модел; 

♦ методи за изчисляване на параметрите и тяхната динамика; 
♦ алгоритъм за изчисляване;оценка на тяхната трудоемкост, устойчивост, 

сходимост, грешки; начини на задаване на начални и гранични стойности и начални 
приближения за итерация на процесите; методи за ускоряване на сходимостта на 
итерацията; 

♦ методи за оценка на вероятностните състояния, точност, надеждност, 
устойчивост, безопасност, резултативност, икономичност, ефективност на 
процесите; 

♦ подобряване на известните теоретични оценки; 
♦ методи за проектиране на технически устройства и системи със зададени 

характеристики; 
♦ теория за приложение на системите по тяхното основно предназначение. 
 
1. Съществен научен принос е достижение,което поставя началото на 

ново научно направление или са получени съществени фундаментални 
резултати в съществуващо научно направление или пък резултат с характер на 
откритие. 

Същността на научното откритие не е в това, да се види нещо, а в това да се 
установи здрава връзка между по-рано известни и досега не известни страни на 
явлението или процеса, т.е. да има доказана научна значимост.  
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Вариантите за значимост за теорията са: направено е обобщение, разработено 

е ново направление, доказана (показана)е необходимост..., определено е ново 
направление за по-нататъшно търсене, разширена е представата за..., разкрити са 
закономерности (открити са свойства).  

Научната значимост се определя с обема и нивото на научния принос: не 
тривиалност (не очевидност за специалистите); общност; кръгът на потенциалното 
приложение; полезност; ефективност. Всички компоненти на значимост трябва да 
бъдат конкретизирани: какво дава дисертацията за развитие на науката;какви нови 
задачи могат да бъдат решени; доколко могат да бъдат подобрени предишни 
решения и в какъв смисъл - при отчитане на нови фактори, целева функция, процес 
на получаване на решенията (трудоемкост, точност, скорост на сходимост). 
Достиженията в дисертацията се оценяват не по трудността на получаването им, а 
по важността на приложението им. Аристотел смята, че: “Висша истинност (ценност) 
притежава това, което е причина за следствие”. 

Накрая, оценява се и начина на достигане до откритието. Например, Кант не 
приема заслугата за откритие, направено случайно (както Бекерел открива 
радиоактивността), а не в резултат на целенасочено търсене. 

 
Всеки научен резултат трябва да бъде доказан, че е достоверен. 
Достоверността се потвърждава със следните обстоятелства (не е 

задължително с всички): 
♦ адекватност на математическите модели за предметната област (по-просто 

казано:отчитат ли се всички фактори?); 
♦ реалност на изходните данни; 
♦ тяхната представителност (типичност за предметната област); 
♦ коректност на тяхната предварителна статистическа обработка,указание за 

упоменатите данни доверителни интервали и доверителните вероятности; 
♦ верификация на математическите модели-съвпадение на резултатите 

получени потях с резултатите от други модели и методи, за известни частни случаи, 
с непосредствено наблюдаваните характеристики на изследвания обект, процес , 
явление; 

♦ използване при анализа на моделите за апробация от научната 
общественост на логически закономерности, математическа формализация, 
изчислителни зависимости, пакети програмни продукти; 

♦ коректна статистическа обработка на резултатите от имитационното 
моделиране ; 

♦ качествено съответствие на получените резултати с аргументираните 
вербални очаквания; 

♦ съгласуваност на резултатите от творческия анализ с данните от 
експеримента-натурален, машинен или на физическия модел; 

♦ съвпадение на предсказаните от изчислението характеристики с работните 
характеристики на макета (опитния, промишления образец) на проектираната 
техника; 

♦ положителните резултати от практическото внедряване. 
Важно! Всички доказателства за достоверност на резултатите трябва да бъдат 

конкретни (обем на извадката, какво с какво съвпада и защо и т.н.). Компонентите на 
достоверността и тяхната относителна тежест се менят в зависимост от етапа на 
развитие на дадената наука. 

Новостта може да бъде пионерска (откриването на принципно нова 
възможност) или развиваща се, т.е. да е налице творческа новост. В последния 
случай трябва да бъде указано направлението на развитие: задълбочаване, 
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детайлизация, ефективна реализация, нови приложения. Обаче новаторството не 
трябва да бъде самоцел. 

Новостта задължително предполага полезност и не очевидност за 
специалиста. Съпоставянето се извършва с близки прототипи. Новостта трябва да 
бъде световна (както за патентите): нещо, направено “ за първи път в България” – 
не се приема. Затова докторантът трябва да проучи историята на въпроса по 
достъпната световна литература. 

 
2. Научен принос (научно-теоретичен принос) е достижение, оригинално 

развитие на проблема от научното направление и има достатъчно общ 
характер и валидност. Оригиналното развитие се изразява в получаване на нови 
непознати резултати (нови зависимости за изследвания обект,процес или 
явление;разкриване на неизвестни взаимовръзки между отделните елементи на 
обекта на изследване). 

 
3. Приложен принос е конкретно решаване натясно формулирана задача от 

дадено научно направление с непосредствена практическа приложимост, 
оригинални моменти в избора на метода на изследване и разработване и има 
важно значение за практиката. 

Практическите резултати( приложните приноси) могат да бъдат: 
♦ разработка на конкретни технически средства или техни макети; 
♦ разработване на организация на технологически процеси и тяхното 

внедряване; 
♦ методики за изчисляване на изследваните характеристики, процеси, 

устройства; 
♦ програми за тяхното изчисляване; 
♦ програми и методи за обучение на персонала, който ще използува ,изпитва и 

приема изделията и технологичните процеси; 
♦ полезен ефект, получен при внедряване; реализация) на резултатите на 

работа и потвърждаване на активи от реализацията. 
Научните и практическите резултати трябва да се намират в причинно-

следствени отношения. 
В текста на дисертацията трябва да се съдържат доказателства за 

полезността на резултатите с конкретно показани достигнати предимства. 
Практическата ценност на работата се определя с термини: намаляване на време, 
разходи за...; енергоемкост; маса; вредно въздействие върху околната среда и др.; 
повишаване на точност, бързодействие, производителност, достоверност, 
надеждност. Практическата ценност на резултатите най-добре се оценява с 
ефективността. 

 
4. Научно-приложен принос е оригинално решение или оригинално развитие 

на частен проблем в дадено научно направление ,доведено до конкретни 
резултати и с общност валидна за третирания клас частни проблеми.За 
получаване на научно-приложни приноси се използва научен метод с който се 
доказва някакъв практически резултат.  

 
5. Методичен принос е оригинално разработване на методични основи на 

определена научна или производствена област. 
Примери на ключови словосъчетания за формулиране на научните резултати, 
внасящи принос в науката: 
♦ теория (основни теории)...; 
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♦ теоретически положения по количествено обосновани...; 
♦ теоретически (методически) основи на оптималното построяване на ...; 
♦ постановка на задача за оптимизиране на действията на ...; 
♦ математически апарат за оценка на ефективността на ...; 
♦ методика за обосноваване (синтез) на рационална последователност на 

планиране...; 
♦ изчислително експериментална методика за оценка на надеждността 

(въздействията, свойствата, и т.н.)...; 
♦ формализирано описание на процеса на ... . 
Пред посочените словосъчетания може да се прибавят думи, които са 

причастия в минало време и свършен вид, които ще уточнят степента на приноса на 
новите резултати в науката, например: 

■ разработеният (усъвършенстваният от автора) математически апарат...; 
■ формулираните (обоснованите, предложените) теоретически положения...; 
■ разкритите (установените, за първи път описаните) закономерност... . 
Тези уточняващи думи е целесъобразно да се дават навсякъде, където това е 

възможно и уместно. Употребявайки ги, авторът на дисертацията, от една страна, 
излиза на нивото на най-ясно осъзнаване на степента на своя личен принос в 
науката, а от друга, съдейства за опростено и по-оперативно решаване на задачите 
на рецензентите и НЖ при оценка на приносите на докторанта. 

 
Как да се формулират новите резултати ( приносите)? 
♦ Разкрита е взаимовръзката между... или същността на процеса на ..., което 

позволява да се обясни...; 
♦ Изчисленията показват, че ...; 
♦ Експериментално е установено, че ...; 
♦ Открит е ефект, който се изразява в това, че при ..... се наблюдава...; 
♦ Сравняването на резултатите от изчисленията и експеримент позволяват да 

се заключи, че .....; 
♦ Разликата в резултатите от експеримента и аналитичните изчисления в 

интервала от... до ...обясняват... и т.н.; 
♦ Разработен е метод за..., който е приложен за ...; 
♦ Допълнен е теоретическият апарат за ... 
♦ Въз основа на изследването е установено, че факторът Х влияе върху... с 

което се обяснява ...;  
♦ Разкрита е ,че съществуват разновидности на вида “......” ....; 
♦ Синтезирано е ново съединение на ... и ...., което може да се използва за 

подобряване на износоустойчивостта на металните повърхности на ...; 
♦ Установено е сходство между задачите за оптимизиране на параметрите на 

.... и ...; 
♦ Доказана е необходимостта от ....; 
♦ Обосновано е ново научно направление в теорията на ...; 
♦ Въведени и обосновани са две хипотези за ..; 
♦ Предложен е рационален извод на формулата за ...; 
♦ Получени са нови зависимости за ..., които са използвани за обосноваване на 

... . 
Следователно, докторантът трябва в изводите и приносите да направи научно 

обобщение на изследването, да покаже не тривиалността на собствените 
изисквания и да представи пред научната общност ново научно знание, получено в 
дисертацията.  
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И обратно, да наречете изводите и приносите научни, ако в тях се съдържат 

само констатации, това показва, че в работата няма ново знание. Например: В 
дисертацията са проведени експериментални изследвания за да се...; Получен е 
патент за ....; Определен е икономическият ефект от... 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНА ДОСТОВЕРНОСТ  
В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
Михо Михов, Георги Тасев 

 
Критерии за научна достоверност са малко и прости, но идентифицирането им, 

се оказа най-трудната задача на науката.  
Първи са критериите за валидността на научните теории, а вторите – 

експериментите.  
Това се дължи на факта, че теорията е главният инструмент за интерпретация 

на резултатите от експериментите.  
Погрешна теория води до погрешни тълкувания на експериментите и създава 

невярна представа за същността на физическите явления и процеси.  
Затова критик, не притежава критерии за научна достоверност, неизбежно 

поставя себе си в смешно положение, което, разбира се, той не забелязва, уверен в 
своята интуитивна правота.  

Със сигурност може да заявим, че за повечето учени на ХХ век, основният 
критерий за автентичността на научни резултати са били постиженията на техните 
предшественици. Основният от тях е бил А.Айнщайн.  

Всички други учени направили значителни приноси в съкровищницата на 
научни знания на човечеството, са били в сянка и техните постижения почти не се 
обсъждат. 

Обаче далеч не всички са съгласни с това, че авторитетът на учения е 
надежден критерий за автентичността на научни резултати, получени за тях.  

Много от тях не могат да се съгласят с неправилни последици, произтичащи от 
така наречените научни постижения на А. Айнщайн, и критика по негов адрес бързо 
заема водеща позиция в научния свят.  

Това ни дава основание веднага да изключи от списъка на критериите за 
научна достоверност научен авторитет на всички бивши, настоящи и бъдещите учен 
да намерят истинските критерии за оценка на валидността на резултатите от 
научните изследвания.  

Основоположникът на формиране на критерии за оценка на надеждността на 
научните резултати е Евклид, творил научни знания през III век пр. хр.  

Той пръв объръща внимание на необходимостта от ясно дефиниране на научни 
понятия, тъй като без това е немислимо еднакво разбиране от всички изследователи 
същността на анализираното явление или процес. Евклид е въвел понятието 
аксиома и постулат, като критерии за оценка на надеждността на научните 
резултати.  

Аксиома, формулирани от Евклид и до днес са най-надеждните в основата на 
всички точни науки. 

През 1687 г. Исак Нютон публикува Математически начала на естествена 
философия, като се обръща специално внимание на критериите за оценка на 
научната достоверност.  

Жалко, разбира се, че нито Евклид, нито Нютон са дали определение на 
понятията аксиома и постулат.  

Освен това Исак Нютон влошава ситуацията, заявявайки, че той не издига 
хипотези.  

От това следва, че той веднага предлага научна истина, което по принцип е 
невъзможно, тъй като всеки теоретичен резултат получава статут на научната 
истина, след експериментална проверка и правилното тълкуване.  

Липсата на дефиниции на понятията аксиома и постулат доведе до това, че 
Нютон нарича своите закони аксиоми.  
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Това очевидно противоречи на мнението на Евклид за същността на аксиоми[1-
2]. За да се премахнат тези противоречия, е необходимо да се даде определение не 
само понятия аксиома и постулат, но и на понятието хипотеза.  

Необходимостта от това се дължи на факта, че всяко научно търсене започва с 
предположението за причините порождащи изучаваното явление или процес.  

Формулирането на това предположение има вид на научна хипотеза. 
И така, основните критерии за автентичността на всички научни резултати са, 

преди всичко, аксиоми и постулати.  
Аксиомата – очевидно твърдение, което не изисква експериментална проверка 

и няма да има изключения.  
От това определение следва да е абсолютна достоверност на аксиома.  
Тя самата я защитава от очевидна връзка с реалността. Научна стойност на 

аксиома не зависи от приемането й, така че пренебрегването на аксиома, като 
критерий за научна достоверност, се равнява на бесплодному научно творчество. 

Постулат – неочевидно твърдение, достоверността на което се доказва с 
експериментално изследване или - съвкупност от теоретични резултати, 
произтичащи от експеримента. Валидността на постулата се определя от нивото на 
признаване от неговата научната общност, така че ценността му не е абсолютна. 

Хипотеза – недоказанное твърдение, което не е постулат. Доказателство може 
да бъде теоретично и експериментално.  

И двете тези доказателства не трябва да бъде известен, всепризнат и 
общоприети постулати. 

Едва след това хипотетичните твърдения получават статус на постулати, а 
твърденията, обобщающията набор от аксиоми и постулати със статус на точна и 
достоверна теория. 

Разбира се, голяма роля играе точността на определяне на понятията.  
Тя отсъства в аксиоме на Евклид за паралелност на две прави.  
В резултат на тази аксиомата е била подложена на критика и всестранен 

анализ в средата на 19-ти век.  
Но критици, така и не сауспя да определят недостатъка на формулираните 

аксиоми от Евклид за успоредността на две прави и научната общност да се съгласи 
с факта, че две успоредни линии може да се пресичат в безкрайността.  

Въпреки пълната липса на очевидности за това твърдение, му е даден статус 
на аксиома,но в човечеството се е получило споразумение между учените.  

Всички теории, базировавшиеся на тази аксиома, са дълбоко погрешни.  
Основните сред тях бяха физически теории на ХХ век. 
За да се оправят в тази сложна ситуация, точни науки е трябвало да се върнат 

към известните аксиоми на Евклид и да ги допълнят.  
Оказа се, че сред аксиоми на Евклид няма аксиоми, които отразяват свойствата 

на основните първични елементи на вселената: пространство, материя и време.  
В природата няма явления, които биха могли да свият или разтегнат 

пространство,, така че пространството е абсолютно. Няма в природата и явления, 
които променят темпото на изменение на времето.  

То също на никого не е подвластно и затова имаме всички основания да се 
смята време абсолютно.  

Пространството, материята и времето съществуват само заедно и независимо 
едно от друго.  

Признаваме научните възгледи на проф. Канарев и вярваме, че е успял да 
намери удивително прости критерий за проверка на научна достоверност на 
физическите теории.  

Философската същност на аксиомата на Единството на всички е очевидна, 
въпреки това всички минахме покрай нея, без да забележи какъв силен заряд 
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съдържа за научен анализ.  
Това е забелязал само проф. Канарев.  
Аксиомата за Единството е ярко осветирла една от основните заблуди на 

съвременни физици за всесильной ролята на математиката при изучаване на 
физическите процеси и явления[1].  

Канарев, ясно показа, че ако пространствени координати и времето влизат в 
математически модели, като НЕЗАВИСИМИ параметри, то тези модели не могат 
адекватно отразят реалността, защото в реалността тези параметри винаги са 
свързани. В света няма движения с промяната на координатите без свързаните с тях 
промени на времето.  

Това е още един, и смело може да се каже, е най-убедителен аргумент срещу 
необмислено доверие към математизаците във физиката и други науки.  

Математиката е само ФОРМАЛЕН апарат (доста мощен, разбира се), мощно 
средство за научно познание [2]. 

Но математиката е само тогава добър и подходящ апарат, когато тя 
АДЕКВАТНО описва и моделира съответните процеси.  

Едно трябва да осъзнаем, че математиката не е в състояние да открие ново 
физическо явление, например, радиоактивност, или делене на ядрата на уран и т.н.  

Ето защо винаги трябва да се вземе предвид КАКВО е на първо място, и какво 
на второ място. В примера, физиката е на първо място, а математиката на второ.  

Проблемът за достоверност на научните резултати е в основата на смисълъла 
за актуалност, новост и полезност на резултатите от комплексното научно 
изследване. Ако резултатите не са достоверни то всичко губи смисъл,а 
изследването е безполезно за теорията на пракиката. 

За да определяме достоверността на получените резултати от изследването 
трябва да познаваме критериите за доказателност на научната информация, които 
се изразяват в следното [3,4]: 

1. Нивото на доказателност-зависи от типа на изследването. 
2. Методологическо качество-дизайн /план и програма/ на изследването. 
3. Сила на доказателността-статистически показатели за достоверност на 

различията. 
4. Големина на ефекта-размер и граници на колебание 
5. Актуалност/приложимост/практическа значимост на изучения процес или 

явление и т.н.  
Изискванията към достоверността на резултатите са: 
1. Използване на всички методи на научното познание при формулиране на 

теоретичните изводи:анализ, синтез,обобщения и т.н. 
2. Изложените идеи,аргументи, доказателства и тяхното потвърждение или 

отрицание. 
3. Обоснован избор на нормативната /количествена/ или интерпретивна 

/качествена/ методология /съответсвуващи извадки и адекватните методи /. 
Научният подход започва с прекарване на граница между достоверното и 

невъзможното /не достоверното/. Осъществяването на това позволява да се 
СТАБИЛИЗИРА науката:проверяемост на законите и съотношенията астават 
неизменни и следновото значително откритие или научвната революция:съгласно 
ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕ новата теория преминава при изпълнение на 
определени условия в известна, при които тя е била установена[3-5]. Между двете 
области:явленията, не предизвикващи съмнения, и тези, които противоречат на 
многогодишния опит, разположени в областта на неизученото, но възможно. Именно 
тук благодарение на научния подход и професионализъм на изследователя, е 
възможно да се формират нови знания.  

 



REPORTS - June 17,  2022,  Sofia 
 

 

- 110 - 

Достоверността и обосноваността на научните резултати от изследването се 
осигурява от: 

1. Представителността на броя на факторите, влиящи за решаването на 
научната задача. 

2. Използваните изходни данни,получени от практиката, а така също от 
полуватуралните модели и апробираните математически /физически/ модели. 

3. Обоснования избор на основните допускания и ограничения, приети като 
изходни при формулиране на постановката на научната задача. 

4. Съченавиено на теоретичните изследвания с голям обем емперически данни. 

Следователно: 
1. Критерии за оценка на достоверността на резултатите от 

ТЕОРЕТИЧНОТО изследване 
Резултатите от теоретичното изследване са теория,концепция или някакво 

теоретическо построение и трябва да отговарят на следните принципи-критерии: 
предметност; пълнота; непротиворечивост/ 

Съответствие на емперичните данни/; интерпретируемост; проверяемост 
/Съответствие при описание с известните явления/; достоверност; способност в 
предсказване на нови явления и процеси [5-7]. 

Трябва строго да се спазва един от законите на логиката-законът за 
достатъчност на основанията:всяка мисъл ,за да стане достоверна, трябва да бъде 
обоснована с други мисли,истиността на които е доказана или е очевидна. 

2. Критерии за оценка на достоверността нта резултатите от 
ЕМПИРИЧНО изследване 

- Критериите трябва да бъдат обективни /толкова, колкото това е възможно в 
дадената научна област. 

- Критериите трябва да бъдат адекватни, валидни,т.е. да оценяват именно 
това, което изследователят иска да оцени. 

- Критериите трябва да бъдат неотрални по отношение на изследваното 
явление . 

- Съвкупността от критерии с достатъчна пълнота трябва да обхващат всички 
съществени характеристики на изследваното  
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ОЦЕНКА НА РАВНИЩЕТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
Кр. Георгиева 

 
Основните критерии за оценка на нивото на проведеното дисертационно 

изследване са дадени на фигурата. 
 
1. Общи критерии 
1.1. Съответствие на дисертационното изследване на приоритетни 

направления на икономиката и техниката на страната: 
♦ съответствие на темата на дисертацията, а така също поставената цел и 

задачи на изследване на приоритетни направления и задачи на икономиката; 
♦ съответствие на методологията на изследване на стратегическите 

икономически направления на страната; 
♦ съдействие на предлаганите научни положения и разработените практически 

препоръки на решаване на актуални проблеми на социално икономическото 
развитие на страната; 

♦ в съответствие с приоритетните направления и задачи на икономическия 
просперитет на икономиката са обосновани важни мероприятия за по-татъшното 
развитие и повишаване на ефективността на производството в средносрочен и 
дългосрочен период. 

1.2. Съответствие на дисертационната работа на едно от следните изисквания: 
♦ решава се научен проблем, имащ важно народностопанско значение (за 

научна степен “Доктор на науките”); 
♦ разработване на теоретически положения, съвкупността на които може да се 

квалифицира като ново крупно достижение в развитието на перспективно 
направление в съответното научно направление на науката (за дисертация за 
“Доктор на науките”); 

♦ ново решение на актуална научна задача, имаща съществено значение за 
науката; 

1.3. Съответствие на структурата на изследването (глави, параграфи) и тяхното 
съдържание на темата на дисертацията, а така също на шифъра на научната 
специалност. 

 
2. Критерии за оценка на целта и задачите, обекта и предмета на 

изследването 
2.1. Обоснованост, теоретическа и практическа значимост на целта на 

изследването; 
2.2. Съответствие на задачите на изследването на поставената цел. Тяхната 

логичност и коректност. Пълнота и степен на обхват на необходимите задачи за 
достигане на поставената цел на дисертационното изследване. 

2.3. Степен на сложност на решаваните задачи, ранжиране на задачите на 
изследването, определяне на условията и ограниченията. 

2.4. Съответствие и обоснованост на избрания предмет и обект на изследване, 
поставената цел и задачи на дисертационното изследване. Ясно ограничаване на 
предмета на изследване в съответствие с целта на дисертацията, а така също 
научната специалност. 

2.5. Степен на из ученост на проблема. Анализ, обобщение и систематизация 
на научната и друга информация, имаща пряко отношение към разглежданите в 
дисертацията въпроси. Критичен анализ и систематизация на най-новите научни 
положения, практическите разработки и други материали по изследваните въпроси,  
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а така също обоснованост на авторските препоръки по тяхното използване в 
процеса на дисертационното изследване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Критерии за оценка методологията и методиката на изследване  
3.1. Методологично ниво на дисертацията. Обоснованост на принципите на 

изграждане на изследването. Съответствие на методологията на изследване на 
стратегически направления на развитие и реформа на националната икономика. 

3.2. Научнообосновано използване в работата на методически подходи и 
методи на изследване. Оценка на правилността на използването им за решаване, а 
така също степен на взаимозаменяемост на методите на изследване. 

3.3. Надеждност и достоверност на информационната база. Използване на 
официални статистически данни, отчети, аналитични и други материали. Използване 
на научно обосновани резултати от официални и авторски изследвания. Използване 
на апробирани резултати от монографически изследвания. 

3.4. Достоверност, надеждност и обоснованост на изводите и получените 
резултати в дисертацията, а така също всеки пункт на заключенията. Оценка на 
резултатите от анализа на тяхната логическа непротиворечивост, оценка на 
репрезентативността на използваните статистически извадки, резултатите на 
тестване на моделите и други. 

 
С тези критерии се оценява: 
● степен на новост и актуалност; 
● възможно практическо и теоретическо значение; 
● широта на обхвата и дълбочина на разработване на темата; 
 

 

Критерии за 
оценка на 

равнището на 
докторските 
дисертации 

Общи критерии 

Критерии за оценка 
целта, задачите, обекта 

и предмета на 
изследване 

Критерии за оценка на 
методологията и 

методите на изследване 

Критерии за оценка 
на научната новост  

Критерии за оценка 
на крайните 
резултати 

Критерии за оценка на публикациите 

Критерии за обща 
оценка на дисертацията 

Критерии за оценка 
 на творческите 
предложения 

Критерии за оценка 
внедряването на 

резултатите 

Технически критерии 

Заключение  на основа на 
критериите за равнището на 
дисертационото изследване 
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● структуриране на текста - размери и съотношения на частите, тяхната 

последователност, разпределение на материала, общ обем; 
● логика на изложението; 
● характер на изложението – еднозначност (прозрачност) на стила, неговата 

разбираемост, достъпност; 
● ясност на обосноваване на избраната тема, определяне на обекта и 

предмета, методите на изследване, целта и задачите на работата; 
● теоретическа основателност, научнопрактическа осигуреност на работата; 

истории графически обзор като концепция на автора; 
● самостоятелен анализ на конкретните явления и процеси при изследването; 
● концептуалност на работата, самостоятелност и обоснованост на изводите; 
● орфографическа и стилистическа грамотност; 
● култура на оформяне на библиографията,цитатите в работата. 
 
4. Критерии за оценка на научната новост 
4.1. Научна новост на дисертацията: 
♦ наличие на теоретически обобщения, концепции на развитие на теорията на 

научното направление; 
♦ нови знания за обекта на изследване, изложени във форма на завършени 

изследвания на конкретна хипотеза, закономерности, математически модели, имащи 
както съдържателно, така и формализирано описание; 

♦ нови методи на решаване на актуални научни проблеми и задачи; 
♦ нови или усъвършенствани критерии и показатели; 
♦ нова постановка на известен проблем или задача (отхвърлени допускания, 

приети нови условия). 
4.2. Научната новост трябва да бъде оценена в сравнение с методолого 

методическите подходи и практически препоръки на други автори в решаване на 
поставения проблем. 

4.3. Съответствие на основните резултати получени лично от докторанта на 
актуалните задачи на развитие на науката и практиката. 

 
5. Критерии за оценка на крайните резултати  
Оценка достиженията на поставената цел и решаване на поставените задачи. 

Пълноценност и обоснованост на изводите, научнопрактическите предложения и 
заключения, а така също тяхното съответствие на поставената цел. Апробация на 
научните резултати на дисертацията на национални и международни 
научнопрактически конференции. 

 
6. Критерии за оценка на публикациите 
Научно ниво, пълнота и брой на публикуваните работи: 
♦ в статиите трябва да бъдат разкрити теоретическата и методологическата 

същност на дисертацията. Трябва да бъдат анализирани, съпоставени с последните 
концептуални възгледи за развитие на разглеждания проблем; 

♦ в статиите по пътя на обективен и задълбочен анализ на текущата ситуация, 
а така също перспективните изисквания в изследваната област трябва да бъдат 
предложени научно теоретични, методологични и практически решения на 
поставените задачи; 

♦ в статиите трябва да бъдат изложени концептуалните възгледи и гледни 
точки, а така също практическите препоръки, които могат да имат перспективно 
развитие в бъдеще. 
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7. Критерии за оценка на внедрените резултати 
7.1. Внедряване на резултатите в практиката. Научните резултати се смятат за 

внедрени, ако те са намерили приложение в практиката, което се потвърждава със 
съответни актове или други документи на организациите, където са внедрени 
резултатите от дисертационното изследване. 

7.2. Научните препоръки и предложения, които ще способстват ново решение 
на актуален научен проблем и ще внесат значителен принос в развитието на 
националната икономика (за дисертации за “Доктор на науките”). 

7.3. Наличие на фактически или изчислен икономически ефект от внедряване 
на научните резултати. 

7.4. Внедрени научни резултати в сферата на интелектуалната собственост. 
Внедрени се смятат научните резултати: 

♦ издадени учебници и учебно-методични пособия, използвани в учебния 
процес; 

♦ монографии, издания по решения на научни съвети на висшите училища и 
научно изследователски учреждения; 

♦ патенти и авторски свидетелства; 
♦ лицензионни договори. 
7.5. Внедрени научни резултати във вид на конкретни управленски решения на 

органи за управление. Научните резултати се смятат за внедрени, ако са използвани 
при разработване на законодателни актове, постановления на правителството, 
програмни и нормативни документи, инструкции, методически указания, стандарти, 
норми и други документи на органите за управление. 

 
8. Критерии за оценка на творческите предложения: 
► актуалност на тематиката на представените материали; 
► тяхната действеност;  
► ниво на резултатите и изводите;  
► конструктивност и на изводите;  
► съответствие (вътрешна взаимосвързаност) на творческите предложения и 

изследователската част на дипломната работа. 
 
9. Критерии за обща оценка на дисертационната работа 
На общата оценка влияя: 
♦ качество, съдържание на встъпителното слово, отразяващо същността на 

основните положения на работата; 
♦ свобода на използване на основните теоретически понятия, термини, 

особено, на имащите отношение към темата на изследването; 
♦ познаване на основните научни източници, история на въпроса, умение в 

отговорите по определени позиции на учените и обосноваване на своята; 
♦ доказателственост на изводите и практическите резултати на изследването. 
 
10. Технически критерии 
Оформяне на работата в съответствие с изискванията на Правилника за 

приложение на закона за развитие на академичния състав в Р. България. 
Съответствие на автореферата на съдържанието на дисертацията. Логичност и 
яснота на излагане на дисертацията, а така също грамотност. Спазване на 
техническите изисквания по оформяне на дисертацията и автореферата. 
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ТИПОВИ ВЪПРОСИ, КОИТО СЕ ЗАДАВАТ НА ЗАЩИТИ НА ДИСЕРТАЦИИ 

 
Х. Иксов 

 
При подготовката за защита на дисертацията е добре да си отговорите 

предварително на тези въпроси (добре е да запишете въпросите и отговорите и да 
ги обсъдите с научния ръководител) като е желателно отговорите да бъдат кратки 
(10 до 40 секунди). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основните групи въпроси, който се задават най-често по време на защита на 

дисертации са групирани в три групи (фиг. 1) и това са въпроси, които по отделно 
или взаимосвързано обхващат основните етапи на дисертационното изследване 
(фиг. 2). 

 
1. Въпроси, свързани с теорията и методологията на дисертационното 

изследване 
В какво се изразява новостта на дисертационната работа (основните 

резултати)?  
Какво ново сте изследвали и получили Вие?  
По какво се отличава Вашите изследвания от известните резултати в...?  
Аналогични резултати са получени и от...  
По какво се отличават те от Вашите?  
В какво се изразява концепцията (основната идея) на Вашата работа?  
Какво ново Вие сте внесли в ...(теорията на управлението, практиката, теорията 

на вземане на решения, теорията на моделирането и т.н.)?  
Защо е нужно всичко това?  
Обосновете пълнотата на изследването на избрания предмет? 
Какви проблеми са останали не решени, каква перспектива Вие виждате? 
Каква техника за доказателство сте използвали (приложили)? 
 

 
Основни групи въпроси, които се задават на 

защита на дисертациите 

Въпроси, 
свързани с 
теорията и 

методологията 
на научното 
изследване 

Въпроси, 
свързани с 
практиката  

Въпроси, 
свързани с 
детайлни 

елементи от 
изследването 

Фиг. 1. Класификация на групите задавани въпроси по време на защити на 

дисертации 
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Какви предположения се въвели (съдържателни и формални)? 
Кое управление е оптимално? Какви са механизмите? 
Какви и как са използвани методите на ...(една или друга наука)? 
Какви са основаният за класификацията (причисляването)...? 
В какво се изразяват предимствата и недостатъците ... (предложения модел, 

метод на решение и т.н.), в това число и в сравнение с известните? 
Защо сте използвали концепцията ...(концепцията за равновесие, метода, 

стратегията, подхода и т.н.), а не ..., разглеждали ли сте...? 
Отчитали ли сте ... (произволна ключова дума, както от Вашата дисертационна 

работа, така и от теорията на управлението). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Въпроси, свързани с практиката 
2.1. Какво е практическото използване? Какво се получава? За сметка на какво 

е? 
2.2. Какво може да се предложи на практиката и какво може да се посъветват 

специалистите в практиката?  
2.3. Какво можете на препоръчате на практиците и може ли да им съдействате 

при внедряването и обучението на специалистите им? 
2.4. Не е ли възможно специалистите в практиката да се справят без Вашите ... 

модели,методи, резултати и т.н.?  
2.5. Как Вашите резултати може да се използват в... (другите раздели на 

теорията, други области на внедряване, в организацията, където е проведено 
изследването)? 

2.6. При управление на какви... (системи, обекти, организации и т.н.?) е 
целесъобразно Вашите резултати да се използват(във всички или не)? 

 

Фиг. 2. Схема на основните етапи на дисертационното изследване, които 
изразяват структурата на общата методика за провеждане на 

комплексно научно изследване 

Формулиране на 
проблема 

Избор на тема 

Формулиране на целта,обекта и 
предмета на изследване 

Анализ на състоянието на 
проблема 

Формулиране на задачите 
на изследване 

Проектиране на изследването / 
Теоретична постановка 

Методика на експерименталното 
изследване 

 
Основни 
етапи на 

дисертационн
ото 

изследване 
Анализ на 

резултатите от 
изследването 

Интерпретация 
на данните / 
Решение на 
проблема 

Информиране на 
научната  

общност и 
потребителите 
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2.7. В какво се състои спецификата на ... (управлението, оптимизацията, 

технологията и т.н.) с помощта на предлаганите от Вас модели и методи? 
2.8. Откъде ще се набира (взема) информация за използване (прилагане) на 

Вашите модели и методи? 
2.9. Какви програмни средства се използват, какви програмни продукти и има ли 

програмна реализация ? 
 
3. Въпроси, свързани с детайлни елементи от изследване 
3.1. Какво е това (определение, съдържание и интерпретация, оптимизационен 

модел, метод на крайните елементи , асурови групи и т.н.)? 
3.2. Разкажете по-подробно за ...(коя да е ключова дума от дисертационната 

работа или твърдение)? 
3.3. Какво означава съдържателно (се разбира под ... в общия случай и във 

Вашия конкретен случай)? 
3.4. В какво се изразява същността на ... (формула, теорема и т.н.)?  
3.5. Разяснете (Пояснете) в какво се изразява ...(постановката на задачата, 

сложността на ..., идеята за решаване на..., техниката на доказване на..., апарата на 
... за ... и т.н.)? 

3.6. Уточнете смисъла и съдържанието на... (термина, математическия модел, 
метода на решаване, влиянието на фактора Х върху параметъра У и т.н.)? 

3.7. Какво е влиянието на фактора Х върху параметрите на оптимизация на ...? 
Колко въпроса се задават на защита в НЖ? Регламент няма, но обикновено се 

задават по 7 - 10 въпроса (понякога и повече, но може и по-малко). Всички въпроси, 
като правило, се свеждат до следното: 

1. Въпроси, задавани за да уточни научната позиция на докторанта, отделни 
положения от научното изследване, определения, понятия, термини и т.н. 

2. Въпроси, задавани за да се подкрепи докторантът и да му се даде 
възможност да детайлизира най-силните страни на своето дисертационно 
изследване. 

3. Въпроси, предизвикващи не удовлетвореност в членовете на НЖ при 
слушане на доклада или при беглото прехвърляне на дисертационната работа по 
време на заседанието на НЖ. Въпросите от този тип лесно се отличават от другите 
по интонацията с която се задават, насочеността и т.н. И тук докторантът трябва да 
бъде особено внимателен, по възможност да дава изчерпателни отговори , а така 
също да е готов по тези въпроси и да очаква да се води бъдеща дискусия и да се 
правят критични бележки по време на изказванията и оценките. 

 
Отговорите на въпросите на членовете на НЖ и гостите в залата трябва да 

са: 
● кратки  
● ясни  
● добре аргументирани. 
При отговорите на въпросите /на рецензентите и на членовете на НЖ и 

слушателите в залата/ е необходимо да се избягват двете крайности: излишна 
краткост, която може да се изтълкува като опит да се отбегне от въпроса и излишно 
многословие, което уморява слушателите. В заключение отговорите трябва да 
бъдат лаконични и изчерпателни. Докторантът трябва да отговаря на въпросите 
така, че в неговия тон да се чувствува благожелателност към зададения въпрос, 
така че членовете на НЖ и слушателите да почувстват неговото искрено желание за 
пълно разкриване на съдържанието на работата и на нейните основни елементи. 
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А. Основни моменти на които трябва да обърне внимание докторантът 

при отговора на въпросите са: 
1. Отговорите на забележките на рецензентите трябва да бъдат групирани. 

Желателно е при отговорите, докторантът да покаже равнището на своите знания, 
спазвайки обаче, максимално възможна скромност и коректност. Може да се 
пропуснат редица малки забележки, например стилови и терминологически, обаче,, 
нито една съществена забележка не трябва да остане без изчерпателен отговор. 
Докторантът не трябва да скрива своето несъгласие с рецензентите, но това трябва 
да направи в коректна, строга форма. Ако рецензентите са открили грешка, то тя не 
трябва да се отбягва или прикрива, а трябва да се признае и да се поясни, как тя 
влияе на основните резултати на изследването. В случаите, когато докторантът 
получава забележки, които имат характер на предложения, то е уместно да каже, че 
“това ще бъде отчетено от нас в по-нататъшните изследвания по дадения проблем”. 

2. При отговора на забележките не е нужно да се повтарят /четат/, а само ясно 
да се напомни, към какво положение или въпрос на дисертационната работа се 
отнасят. 

3. Текстът на отговорите на рецензента е удобно да се напечата 
предварително, но при отговорите не трябва да се четат, нито да се държат в ръка. 

4. При отговорите на въпросите е целесъобразно да се използват и 
демонстрационни материали /табла, диапозитиви, макети и т.н., но при това трябва 
да се допълва и доразвива вече казаното в доклада, без да се повтаря 
съдържанието. Формата на отговора трябва да бъде пределно тактична, тона 
спокоен и сдържан. 

5. В никакъв случай не трябва да се ускорява темпото на отговора, да се 
повишава тона или да се започне спор със задаващия въпроса или с рецензента; 
нужно е да се слуша търпеливо и до края, да се отговаря изчерпателно и 
аргументирано; завършвайки отговора на въпроса не сядайте и не се оттегляйте от 
подиума /докато председателят на съвета не Ви покани за това/, а спокойно 
очаквайте следващия въпрос. 

6. Ако има възможност да се позовете на страни от дисертационната работа на 
авторитетни учени от научната област или на публикации в авторитетни списания от 
утвърдени учени, направете го задължително. Това придава на отговора най-голяма 
убедителност и едновременно позволява да се подчертае достоверността на 
резултатите от проведеното изследване и нивото на компетентност на докторанта. 

7. В НЖ докторантът не трябва да употребява личното местоимение "аз", а да 
говори в множествено число "ние", имайки предвид "аз и моя научен ръководител".  

8. Когато докторантът започне да отговаря на въпросите много на широко и 
продължително,следва да се очаква и такъв въпрос: Така, какво е новото, което се 
съдържа във вашето изследване? 

Сложността на отговора на този въпрос е в това, че новостта на изследването 
докторантът не може да прочете от автореферата, защото той вече е прочел 
основните изводи, където се съдържат новите моменти. Следователно, той трябва 
да има резервен вариант, т.е. отговор със същото съдържание, но изразен с други 
думи. 

9. Не благодарете на всеки зададен въпрос. Достатъчно е да кажете "Уважаеми 
проф. (ако го познавате или сте чули как се е обърнал Председателя на НЖ когато 
му е дал думата за въпрос; затова бъдете внимателен при задаване на въпросите!). 

10. Отговаряйте на поставения въпрос, а не това което си знаете. 
11. Отговаряйте кратко, но не повтаряйте фрагменти от доклада, тъй като 

доклада са го чули членовете на НЖ.  
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12. При отговора на въпроси може да се обръщате към слайдове или плакати, 

но само ако има пряко отношение към въпроса или са подготвени, но не са включени 
при докладването. 

13. По време на отговора на въпросите не гледайте непрекъснато вашия 
научен ръководител. Това може да създаде впечатление, че сте несигурен и 
очаквате одобрение с мимика или жест. 

14. Ако ви е зададен въпрос, който не е бил обект на изследване може да 
отговорите по два начина:  

 
Първо, "Това е много интересен аспект от проблема, но той не е обект на 

задачите на нашето изследване. В бъдещата ни работа ние задължително ще го 
отчетем. Благодаря Ви!".  

Второ, "Собствени данни за отговора на този въпрос нямаме, но анализа на 
литературата показва , че ...". 

З а п о м н е т е ! Отговорите трябва да са кратки, ясни, конкретни и 
аргументирани и да не надвишават една минута. Ако докторантът започне да 
отговаря дълго, това създава впечатление, че той сам не е наясно каква е 
същността на отговора. 

 
Няколко съвета, които ще ви бъдат от полза при отговаряне на 

въпросите:  
● Отговаряйте уверено и не създавайте впечатление за не сигурност; 
● Избягвайте многословието. Говорете по същество; 
● Не превръщайте отговора в четене на текстове от дисертационната работа 

или предварително подготвени отговори. Отговорът трябва да звучи като добре 
усвоен устен монолог; 

● До цитати от дисертационната работа прибягвайте само тогава когато трябва 
да подкрепите тезата си с конкретни факти; 

● С отговорите демонстрирайте (покажете) собствено мнение и логика в 
разсъжденията; 

● С начина на отговорите подчертайте и представете своята ерудиция, 
познаване на литературата по темата и познаването на различни мнения по 
проблема; 

● В тежка ситуация (дано са редки) когато не можете да отговорите на 
конкретния въпрос, леко изместете въпроса и отговорете на близък въпрос, т.е. "Не 
всеки въпрос заслужава отговор" - Публиций Сир; 

● Ако въпроса, който ви е зададен, над хвърля рамките на вашето изследване, 
не се притеснявайте и отговорете така: това не било обект на нашето изследване.  

При отговорите на въпросите трябва да помните, че е важен е езикът и 
стилът на отговаряне на въпросите. Затова ще си позволя да приведа най-
неподходящите изрази, които не трябва да допускате при отговорите: 

☻ "На мене ми се струва, че... "(това е допустимо когато разговаряте в 
коридора с колега); 

☻ "Ние се сблъскахме с това..." (сблъскване означава конфликт, по -добре е 
срещнахме се с ...); 

☻ "Това добре се стекова с нашите резултати..." (този термин е от 
космонавтиката и не е подходящ; по-добре: това се потвърждава и от нашите 
резултати...); 

☻ "По-горе ние говорихме... и както ще покажем по-долу..." (горе и долу са 
понятия, използувани при печатен текст, но не тук при разговор); 
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☻ "Това е еднозначно ..." (това е израз от телевизионните журналисти. По -

добре "точно" или " определено" по...); 
☻ "Динамиката на изменение на показателите..." (тавтология: динамика е 

тъждествено с изменение). 
 
Б. Типични грешки при докладване на резултатите от дисертационното 

изследване са:  

☺ Злоупотребява се с чужда терминология и понятия, които усложняват 

възприемането на главната мисъл; 

☺ Наличие на думи - паразити: "ето"; "значи"; "така да се каже" и др.; 

☺ Прекалено високо говорене: слушателите след 2-3 минути престават да 

слушат; 

☺ Използване на сложни изречения. Например, превишаващи 14-15 думи; 

☺ Монотонна интонация, без акценти на значимите моменти на 

дисертационните резултати. 
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ХАРАКТЕРНИ ГРЕШКИ НА ДОКТОРАНТИТЕ 
 

Г. Тасев 
 

Дисертацията като квалификационна работа има строго определена структура 
за разлика от научноизследователските проекти или монографиите. Тази структкура 
е предопределена от изискванията на нормативните документи за разработване и 
защита на докторски дисертации. Структурните елементи на дисертацията са: 

 Увод; 

 Глава 1. Анализ на състоянието на проблема. Задачи на изследването. Тук се 
установява какво са направили предшествениците, какво не ни харесва и може да 
доразвием, което го отразяваме в задачите на изследването; 

 Глава 2. Теоретична част на изследването. Тя е конкретна за всяка тема на 
изследване; 

 Глава 3. Методика на експерименталното изследване; 

 Глава 4. Анализ на резултатите от изследването; 

 Изводи и предложения; 

 Литература;           

 Приложения (ако има). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички посочените структурни елементи на дисертацията се намират в 

определена взаимовръзка, която е показана на фиг. 1. При изпълнение на всеки от 
тези елементи се допускат грешки. 

Фиг. 1. Контролна схема за проверка на съответствието на изпълнение при 
научното изследване на изискванията за докторска дисертация 

 

Наименование на темата 
на дисертацията Цел на 

изследването 

З а д а ч и   н а   и з с л е д в а н е т о 

Задача 1. 
(наименование); 

съответства на глава 2 

Задача N. 
(наименование); 

съответства на глава N 

Научен резултат 
(Изводи от глава 1.) 

Научен резултат 
(изводи от глава N) 

Основни изводи и 
предложения за 

практиката 

Основни 
приноси от 

изследването 

Решение (Какво е 
направено-формулира 

се заключението) 

Търсене от практиката 
(актуалност; потребност) 
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Целта на работата е да се анализират най-разпространените грешки, които се 
допускат от младите учени. 

Според нас класификацията на грешките, които допускат докторантите е най-
удобно да се направи по етапите на изпълнение на дисертационното изследване 
(фиг. 2), тъй като тя отразява процеса на натрупване на грешки по пътя на 
провеждане на дисертационното изследване. 

 
1. Грешки по време на предварителния етап. Тук може да отделим шест 

характерни грешки, които се допускат от докторантите при избора и обосноваването 
на направлението и целта на изследването: 

Неправилно е избран обекта или предмета на изследване. ”Обект на 
изследване е процес или явление, който поражда проблемната ситуация и е избран 
за изследване, а предметът на изследване се намира в границите на обекта на 
изследване. Обектът и предметът на изследване са категории на научния процес и 
се отнасят помежду си като общо и частно. Обектът се отделя тази част, която се 
избира за предмет на изследване. 

Например, обект на изследване е двигател с вътрешно горене, а предмети на 
изследване могат да бъдат: разхода на гориво; разхода на средства за резервни 
части; токсичност на отработените газове; параметрите на шума и вибрациите и т.н.  

Така, че обектът на изследване е двигателя, а предмети на изследване могат 
ад бъдат отделните параметри, които характеризират обекта на изследване. Или с 
други думи може да се разработят няколко дисертации с един и същ обект и 
различни предмети на изследване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обектът и предметът на изследване не са нови. Традиционността на обекта 

и предмета на изследване правят изследването безсмислена. 
 Неконструктивно поставена цел на изследването. Целта на изследването е 

планирания резултат. Резултатът трябва да бъде конструктивен, т.е. да позволява 
да се произведе обществено полезен продукт (технология, методика, устройство и 
т.н.) с по-добри показатели на качеството на продукцията или процеса, отколкото е 
било преди това. 

 
Грешки на докторанта 

По време на 
предварителния 

етап 

На етапа на 
изпълнение на 
изследването 

На етапа оформяне 
и защита  

В теоретичната част 

В експерименталната  
част 

В публикациите по 
дисертацията  

При излагане  
на научните 
резултати  

При подготовка на 
доклада и 

презентацията 

Фиг. 2. Класификация на грешките на докторантите 
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 Планираните научни резултати не се отнасят към избраната научна 
специалност или научното направление. Това може да създаде проблеми при 
защитата на дисертацията, ако се окаже, че докторантът няма фундаментална 
научна подготовка в това научно направление. Например, научната му 
квалификация е инженер,а работи дисертация по философия или педагогика.  

 Утвърдената тема (наименованието на дисертацията ) не съответства на 
предполагаемите научни резултати. Изискването за наименованието на 
дисертацията е да съдържа обекта и предмета на изследване,укрупнено име на 
решаваните задачи, а понякога и областта на приложение. Наименованието трябва 
да бъде по възможност кратко, да отговаря на избраната научна специалност и 
същността на решавания научен проблем (задачи), да показва целта на 
изследването. Много често се казва, че предметът на изследване определял темата 
на изследването. И друго - наименованието на дисертацията не трябва да има 
повече от 5-7 думи. 

 Анализът на литературата (Глава 1) е написана не по проблема, а по автори. 
Основните задачи на анализа на литературата са: 1) да се запознае докторантът с 
материалите по темата на дисертацията, с фундаменталните работи; 2) да разкрие 
най-интересните направления на изследване, недостатъчно изследваните въпроси, 
които може да станат обект на изследване на дисертацията; 3)да се формулират 
задачите на изследване. 

Анализът на литературата се пише първи и последен, т.е. след завършване на 
изследването и формулирането на изводите и предложенията за практиката 
докторантът се връща и преработва Глава 1 за да има синхрон между критиките, 
резултатите от изследването и т.н. 

Анализът на състоянието е написан правилно, когато докторантът може да го 
публикува като самостоятелна статия. 

 
2. Грешки на етапа на изпълнение на теоретичната част на дисертацията 
Характерните грешки, извършвани от докторантите при работата върху 

теоретичната част на дисертацията са: 
 Във Глава 2 повторно се прави обзор на литературните източници; 
 Няма постановка на общата задача на изследването от типа: ”Дадено е .....; 

Необходимо е ....”; 
 Няма декомпозиране на общата задача на изследване на частни (локални) 

задачи; 
 Направена е само съдържателна постановка на задачата,а след това без 

формална (математическа) постановка се преминава към формални модели. 
Всяка глава се посвещава на една задача на изследване. Всяка задача 
трябва да има съдържателна (физическа) и математическа постановка; 

 Не са формулирани изходните допускания върху които се гради по-
нататъшното изследване; 

 Подробно се описва известен математически апарат; 
 Получените аналитични зависимости не се визуализират; 
 В резултат на изпълнената теоретична част не се формулират задачите на 

експерименталното изследване; 
Реферативен характер и кратки изводи по главите вместо да се даде 

същността, новостта, достоверността и практическата значимост на научните 
резултати, т.е. повтаря се описанието на проведената работа. Препоръчителна 
структура на кратките изводи по глави е: ● Същността на научния резултат е ...; 
● Новостта на научния резултат се изразява в....; ● Достоверността на научния 
резултат показва,че....; ● Практическата значимост на научния резултат е в....; 
● Резултатът е публикуван в [   ]; 
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3. Грешки на етапа на изпълнение на експерименталната част. 
Характерните грешки се изразяват в следното: 
 В явен вид няма целта на изследване; 
 Няма описание на метода на изследване; 
 Не е указан или не е обоснован обем на експеримента; 
 Няма изисквания към системата за отчитане на резултатите; 
 Няма формулирани изисквания към измерителната и /или в спомагателната 

апаратура; 
 Не е оказано какви параметри ще се измерват в хода на изследването , в 

какви граници и с какви стъпки; 
 Резултатите от изследването не са представени в табличен или графичен вид; 
 Не са сравнени получените данни с вече известните; 
 Не е указана степента на участие на други лица в експеримента 

(помощници;аспиранти;сътрудници); 
 Не са сравнени експерименталните и теоретичните резултати. 
 
4. Грешки, които са свързани с публикациите 
Характерните грешки се изразяват в следното: 
 Работите са публикувани в списания, които не са централни; 
 В едно издание са публикувани повече от една работа; 
 Един и същ резултат е публикуван в различно време с различно 

наименование на статията; 
 Публикувани са само част от защитаваните резултати; 
 Работите са написани в съавторство; 
 Докторантът няма самостоятелна работа; 
 В списъка на публикациите са включени тезиси; 
 Има съвместни работи с рецензентите; 
 В списъка е включено авторско свидетелство и статия по един и същ резултат. 
 
5. Грешки при излагане на научните резултати 
Характерните грешки, които се допускат от докторантите се изразяват в 

следното: 
 Актуалността на проблема не е обоснована ,а е декларирана. На какво се 

базира актуалността? Това е въпросът на който трябва да се даде отговор, а 
именно:на необходимостта да се разреши противоречие, което е възникнало на 
практика и трябва да се направи нещо (да се построи, да се реши, да се изучи и т.н.) 
или няма инструмент, технология, метод и т.н. А в дисертацията такова 
противоречие не се обсъжда!. Това е недопустимо; 

 Формулировката на актуалността е не ясна и некоректна; 
 Нито в дисертацията, нито в автореферата докторантът не казва какви 

научни резултати изнася на защита. Научния резултат е най-важното понятие в 
дисертацията. Научният резултат е ново знание, получено в процеса на 
фундаменталното или приложното научно изследване и фиксирано на носител на 
научна информация във формата на научен отчет, научен труд, научно съобщение, 
монографично изследване, научно откритие. 

 Новостта на научния резултат се подменя с актуалността на темата, нейната 
практическа и теоретическа значимост; 

 В дисертацията вместо да се обосновава новостта се утвърждава,че 
даденият въпрос не е изучен, че той е важен за практиката, че темата в конкретните 
условия не е изследвана; 

 Няма връзка между по-рано получените резултати и новите,т.е. няма 
обоснована приемственост. С други думи, не е указано, че авторските резултати се 
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отличават от резултатите, получени по-рано от други изследователи; 
 Изводите в главите имат констативен характер и представляват очевидни 

твърдения, за които действително не може да се спори; 
В заключението вместо да се формулират получените теоретични и 

практически резултати се повтарят в друга форма изводите по главите.В 
действителност в заключението е нужно да се укаже, какви задачи са решени в 
дисертацията и с какви резултати е завършило решението им, т.е. трябва да се 
формират обобщените изводи от гледна точка на:  

● теорията и методологията;  
● разработения инструментариум (методи; начини; алгоритми);  
● практиката (експеримент; технология; методики). 
 
6. Грешки в доклада и презентацията по темата на дисертацията 
Основните грешки, които се допускат от докторантите при защитата на 

дисертацията се изразяват в следното: 
 Не са формулирани научните положения, т.е. защитаваната теза. Тезата 

трябва да бъде кратка, разбираема за специалисти и съдържаща главните 
резултати от изследването. Като правило тезиса се формулира в едно изречение. 

 Докладът е изграден не на принципа за защита на научните резултати, а като 
реферат на извършената работа; 

  В началото на презентацията не е показан обекта и предмета на 
изследването; 

 не са визуализирани задачите на изследването и логическата схема на 
тяхното решение; 

 Не са визуализирани елементите на научните резултати; постановката на 
задачите; модела на изследване; метода на решаване; резултатите от решението; 
достоверността; 

Заключение. Грешките са много и са най-разнообразни, но тези са основните и 
най-често срещаните. Запознаването с тях ще обърне внимание на докторанта и 
научния ръководител и по такъв начин тези грешки ще бъдат избегнати. Не случайно 
се казва, че “умните се учат от грешките на другите, а простите – от своите”. 
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АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ. 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО 

 
Красимира Георгиева, Георги Тасев 

 
Реферат е кратко изложение на съдържанието на научен документ. 
Под автореферат разбираме реферат, написан от автора на първичния 

документ (дисертацията). 
Автореферата на практика не се редактира и така докторантът се явява автор и 

редактор на текста на автореферата. 
Рефератите се разделят на типове в зависимост от редица класификационни 
признаци и те са дадени в таблица 1. 

Таблица 1. 
Класификационни признаци на автореферат на дисертационно изследване 

 

Класификационен 
признак 

Характеристика 

Информативен  Доминиращите свойства на автореферата са 
информативност, съдържателност; в него се излага 
основното съдържание на дисертацията, дават се сведения 
за научните факти 

Индикативен  Автореферата има свойството индикативност - показва 
такива важни аспекти, като: новост, научна и практическа 
значимост и др. 

Едноисточников  Предмет на рефериране в автореферата е единственият 
първоизточник- дисертацията 

Общ  Автореферата се съставя с отчитане на всички основни 
елементи на дисертацията и е адресиран към този кръг 
потребители (специалисти), за които е предназначена 
дисертацията. 

Разширен  Авторефератът на дисертацията, като правило, е с обем 10-
15% от обема на дисертацията. 

Текстов Автореферата на дисертацията се представя в текстова 
форма, където наред с текста (той служи за основното 
изложение) има таблици, фигури и формули. 

 
Както и в всички научни автореферати, автореферата на дисертацията е 

многофункционален документ. Функциите на автореферата са дадени в таблица 2 и 
в съвкупност пълно характеризират неговото целево предназначение. 
 

Таблица 2 
Функции на автореферат на дисертация 

 

Функция Характеристика 

Информативна Представя в цялостност и пределно точно, семантически в 
адекватен вид съдържанието на дисертацията и изложените в 
нея научни факти  

Индикативна  Отделени са в текста на автореферата важни смислови 
аспекти, съдържащи сведения за актуалността на работата, 
нейната практическа и научна ценност, методите на 
изследване и т.н. 
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Оценъчна  Допускането на дисертационната работа до защита 
свидетелства за предварително проведена експертиза, за 
наличие в нея на актуална и ценна информация 

Прогностична  Материалът на дисертацията и автореферата са 
систематизирани, което позволява специалистите да дадат 
своята оценка за перспективността на представеното научно 
направление, да се проведе поставяне на допълнителни 
класове задачи за решаване в бъдеще 

Комуникативна  Разпространението на автореферата е специфичен канал за 
професионална комуникация. Автореферата е посредник 
между неговия автор (производителя на знания) и 
специалистите (потребители на тези знания). Той спомага да 
се формират научни контакти. 

Справочна  Автореферата съдържа библиографски материал, сведения 
за общия обем на работата, степен на апробация, брой на 
илюстративния материал 

Търсеща  Материалът на автореферата дава основа за документално 
(библиографическо) и факто графическо (свързано с 
описание на конкретни факти и явления) търсене 

Индексираща  Автореферата съдържа указания за отрасъла на науката и 
специалност, които съответстват на съдържанието на 
дисертацията. Освен това, наименованието на дисертацията 
определя ключовите думи, по които е възможно по-нататък да 
се класифицира работата за информационните издания и 
системи. 

Сигнална и 
адресна  

Автореферата информира за предстоящата защита на 
дисертацията, времето и мястото на защита, мястото на 
съхранение на дисертацията, научния ръководител 
(консултант), официалните рецензенти, научната организация 
и членовете на научното жури, пред което е защитена 
дисертацията. 

Правова  Излизането на автореферата от печат означава, че 
докторантът е допуснат до официална защита пред Научно 
жури 

Персонално-
репрезентативна 

Отразява нивото на лингводисциплинарната компетентност 
на автора, неговото владеене на собствения език и приема на 
вербалното описание на новите резултати в конкретната 
научна специалност на работата. 

 
Естествено, че главната функция на автореферата е да служи за източник на 

научна информация. Както следва от табл. 2, съдържанието и факта на издаване на 
автореферата са призвани да реализират и редица други функции индикативна, 
комуникативна, прогностична, оценъчна, справочна, индексировъчна, търсеща, 
сигнала и адресна. Невъзможно е да се защити дисертация без наличието на 
автореферат.  

Езикът и стилът, а особено (поради по-голямата достъпност) езика и с тила на 
автореферата се разглеждат като показатели на общата и професионалната култура 
на докторанта, които иска да получи научна степен. Затова с разработването на 
автореферата докторантът трябва да се отнесе с особено внимание към 
персонално-репрезентативна функция (табл. 1). 
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Съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото приложение, в автореферата трябва да бъдат отразени 
основните идеи и изводи на дисертацията, да бъде показан приноса на автора в 
проведеното изследване, степен на новост и практическата значимост на 
резултатите на изследването. 

Авторефератът на дисертацията за научната степен “Доктор на науките” трябва 
да формира представа и да покаже стегната информация за дисертационното 
изследване като научно-квалификационна работа, съдържаща крупен принос в 
съответния отрасъл на знанието. Както се подчертава в ЗРАСРБ и ПП, в 
дисертацията за научната степен “Доктор на науките” авторът е длъжен да 
разработи теоретични положения, съвкупността на които може да се класифицира 
като ново крупно научно достижение, или да е решен научен проблем, който има 
важно социално-културно или стопанско значение, или са изложени научно 
обосновани технически, икономически или технологически решения, внедряването 
на които ще внесе значителен принос в развитието на икономиката на страната. 

Съответно автореферата на дисертацията за образователно-научна степен 
“Доктор” е предназначен ясно да отрази спецификата и съдържанието на научно-
квалификационната работа, в която се съдържа решение на задачи, имащи 
съществено значение за съответния отрасъл на знанието, или излагане на научно 
обосновани технически, икономически или технологически разработки, които имат 
съществено значение за икономиката на страната. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ на състоянието на проблема; избор на обект и предмет  на 
изследване; формулиране на целта и задачите на изследване; избор и 

обосноваване на методите за изследване 

1. Постановка на задачите 

2. Положения и резултати, 
предлагани за защита 

Кратко изложение на достиженията на докторанта при 
провеждане на комплексното научно изследване 

3. Верификация на 
получените резултати 

Обосноваване на достоверността, научен приоритет, 
теоретическа и практическа значимостта 

предлаганите за защита предложения и резултати 

Фиг. 1. Схема на представяне на резултатите от научното 
изследване при защита на дисертация 
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В информационно отношение авторефератът на дисертацията е призван да 

замени първоизточника - дисертацията, т.е. в цялостен вид за се отрази главното в 
нейното съдържание, при това в съответствие с жанра на дисертационната работа в 
автореферата трябва да бъде изградена логична верига от доказателства за 
истинността на получените в работата нови резултати и да са формулирани на 
тяхна основа положения, които се предлагат на защита за научна степен. Като 
оптимален начин за решаване на този проблем е призвано така нареченото 
поаспектно рефериране. 

Редът на представяне на рубриките поаспектно, характеризиращи работата не 
са произволни и следват от общата методология на провеждане на научното 
изследване и представяне на резултатите от научното творчество. Схематично тази 
методологическа концепция е представена на фиг. 1 в три окрупнени блока и 
отразява триединството на процеса:  

а) постановка на задачите; 
б) достижения и демонстрация на тяхното решение и  
в) доказателства за новостта и истинността на получените резултати. 
В авторефератите на защитаваните дисертации се срещат различни, а 

понякога и противоречиви подходи в представянето на резултатите от изследването, 
което често води до съществени недостатъци на авторефератите. 

 
Ето някои от тези недостатъци: 
♦ структурните раздели на автореферата са разменени, няма логика и 

последователност в представянето на резултатите от дисертационното изследване; 
♦ излишно много място се отделя на анализа на състоянието на проблема; 
♦ много място се отделя на общия раздел на автореферата: актуалност на 

проблема; обект и предмет на изследване; теоретична и методологична основа на 
изследването; цел и задачи на изследването; научна новост и практическа 
значимост; апробация и т.н.; 

♦ след представяне на гледните точки на авторите, предшественици, не се 
вижда гледната точка на докторанта, неговото виждане, получените резултати и т.н.; 

♦ неясно се формулира новостта на проведеното изследване. Често се описват 
определените резултати без да се посочи точно в какво се изразява новостта, по 
какво се различават от известните и какъв е приноса в научното направление; 

♦ безпроблемно се излагат положенията, които се предлагат за защита на 
дисертацията, които се представят с терминологията не на продукта, който е 
получен, а на процеса на работа; 

♦ в много автореферати няма общи изводи и предложения за практиката или те 
не отразяват резултатите на дисертационното изследване, не отговарят на задачите 
на изследването 

♦ много често в автореферата вместо обосноваване и развитие на 
положенията, които се предлагат за защита, се наблюдава описание на 
съдържанието на главите на дисертацията. 

 
В тази връзка смятаме, че е необходимо да се предложат методичните 

указания за разработване на автореферат, където да се дадат основните 
изисквания, които са заложени в нормативните документи и наложилата се практика 
при защита на дисертационни работи. 

Наличието на два документа - първичен (дисертация) и вторичен 
(автореферата) са целесъобразни, преди всичко, с експертна и информационна 
гледна точка. 
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Авторефератът (реферат, подготвен от автора) е предназначен в лаконична 

форма, семантично точно да отрази съдържанието на дисертацията или образно 
казано, това е визитната картичка на докторанта и дисертацията. Именно по 
съдържанието на автореферата преди всичко се съди за качеството на самата 
дисертация и за професионалната квалификация на учения. По същество, 
автореферата от информационна гледна точка е източник за изучаване на 
дисертацията, и в това се състои неговата главна функция. 

Структуризацията на текста на реферата и по конкретно изпълването със 
съдържание рубрики на автореферата в голяма степен се основават на наложила се 
практика и вече са станали като норми. И както е казал Сенека: .. Някои неписани 
закони са по-твърди от всички писани...”. 

 
Предложения за оформяне и изисквания към авторефератите: 
● Във всеки ВУЗ да има единна утвърдена форма на автореферата и неговите 

елементи, т.е. структура. 
● Да се приеме обем, например за доктор - 24 страници; за доктор на науките; 

34 страници. 
● В автореферата да се запишат научните трудове по темата на дисертацията, 

отразяващи основната част от приносите в дисертацията. Описанието на трудовете 
да бъде такова, че да могат да бъдат открити в библиотеката. 

● Да има резюме минимум на два езика. Например, английски език и руски език. 
● Да не се прави списък на използвана литература. Ако се налага това може да 

се направи като вътре в текста се изпише името на автора, чиято идея или метод е 
използван. 

● Фигурите и таблиците да бъдат четими. При намаляването се стига до 
необходимост да се четат с лупа. 

● Комплектът документи за защита на дисертация за доктор на науките да е 7 
броя на хартиен и електронен носител за членовете на НЖ и 1 екземпляр за отдела 
за РАС., а ОКС “Доктор”-5 броя за членовете на НЖ и 1 – за РАС. 

● Един комплект се предава в НЦИД, друг в НБ ”Св. св. Кирил и Методий”, един 
в библиотеката на ВУЗ-а, един за н. ръководител (или катедрата) и един за 
докторанта 

● Към комплекта документи в НЦИД се представя и Информационни карти на 
български и английски. Това е задължение на ВУЗ-а. 

● Автореферата да се отпечатва в тираж 50 броя след положителен отзив от 
един от рецензентите. 
 

Литература 
1. Сидякин В. Г., Д. И. Сотников, А.М. Сташков. - Основы научных 

исследований. -Киев, 1988. 
2. Тасев Г. Справочник за докторанти. Как се разработва докторска 

дисертация?. -С., 2007. 
3. Johnson G. Research Methodology for Economics: Philosophy and Practice., New 

York, 1986. 
4. Nielsen H., Methodes of Natural Science:An Introduction, N-Y,1967. 
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АКТУАЛНОСТ, ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ НА  

РЕЗУЛТАТИТЕ В ДИСЕРТАЦИОНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

Генадий Петров 
 

При провеждане на експертизите (обсъжданията) на дисертационните работи 
на различните етапи (първично звено; защита пред НЖ) е необходимо да се дават 
оценка на нивото на научното изследване, т.е. всеки експерт (участник в 
обсъждането) трябва да даде оценка за нивото на проведените изследвания, за 
научната и практическата ценност на резултатите и т.н.  

 
За характеризиране на теоретичната значимост на резултатите от 

изследването се отчита новостта(а), концептуалността и доказателствеността (б), 
перспективността (в). Всеки от показателите може да бъде аранжиран. В зависимост 
от научната специалност и тематиката, даденият критерии се напълва с конкретно 
съдържание. Тук ще посочим примерни варианти, които характеризират 
теоретическата значимост на дисертационното изследване. 

 
1. Теоретичната значимост е много висока: 
а) резултатите от изследването обосновават съвършено нов теоретически 

подход, концепция, идея в научната област, които по-рано не са имали място в 
научната област и съществено променят традиционната представа за дадената 
научна област; 

б) разработена е цялостна теория, определени принципи, приложения на 
теоретични положения в практиката, на тяхна основа са дадени препоръки, изводи, 
които са теоретически обосновани и експериментално потвърдени; 

в) открива се ново научно направление в дадената област на дисертационното 
изследване, перспективи за приложни изследвания. 

 
2. Теоретичната значимост е висока: 
а) резултатите от изследването допълват, развиват, внасят нови елементи в 

съществуващи концепции, идеи, подходи в научната област; 
б) разработена е теория, определени принципи, приложени са теоретически 

положения в практиката, а изводите са ги потвърдили; 
в) открива се перспектива за приложни работи в дадената научна област. 
 
3. Теоретичната значимост е удовлетворителна: 
а) резултатите от изследването уточняват и конкретизират отделни положения 

от теорията на научната област; 
б) издигат се отделни теоретични положения, изводи, които са частично 

потвърдени; 
в) открива се перспектива за решаване на отделни, частни въпроси в границите 

на дадената област, тема, проблем. 
 
4. Теоретичната значимост е ниска (отсъства): 
а) резултатите от изследването повтарят съществуващи теоретични положения 

в дадената област без каквито и да било уточнения и допълнения; 
б) научната концепция не е формулирана, противоречи на известните факти, 

дадена е без всякакво обосноваване; 
в) перспективи за по нататъшна работа няма. 
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Практическата значимост на резултатите от изследването зависи от броя и 

състава на ползвателите, които са заинтересовани от резултатите от изследването, 
мащаба на внедряване (област, страна); степента на готовност на резултатите за 
внедряване (начална, основна, завършена); предполагаемия социално-
икономически ефект от внедряването. 

1. Практическата значимост на изследването е много висока: 
а) резултатите от изследването са важни за цялата област на научната 

специалност; 
б) от резултатите на изследването са заинтересовани широк кръг от 

ползватели; 
в) внедряването на резултатите в практиката е икономически целесъобразно; 
г) резултатите от изследването са готови за внедряване, разработени са 

нормативни документи. 
 
2. Практическата значимост на изследването е висока: 
а) резултатите от изследването са важни за решаване на общо методически 

въпроси в научната област; 
б) от резултатите на изследването са заинтересовани голям брой ползватели; 
в) внедряването на резултатите е икономически целесъобразно; 
г) резултатите от изследването са готови за внедряване. 
 
3. Практическата значимост на изследването е удовлетворителна: 
а)резултатите от изследването са важни за решаване на частно методични 

въпроси в отделни направления на научната област; 
б) от резултатите на изследването са заинтересовани определена група 

ползватели; 
в) внедряването е икономически целесъобразно. 
г) резултатите от изследването в основата си са готови за внедряване. 
 
4. Практическата значимост на изследването е ниска: 
а) резултатите от изследването са важни за решаване на частични методични 

въпроси, т.е. такива които имат второстепенен интерес за практиката; 
б) от резултатите на изследването са заинтересовани тесен кръг лица; 
в) внедряването на резултатите в практиката е икономически нецелесъобразно; 
г) резултатите от изследването не са готови за внедряване. 
 
Актуалността на изследването се характеризира с необходимостта и 

своевременността на изучаване и решаване на проблема за по нататъшното 
развитие на теорията и практиката в дадената научна област. 

От гледна точка на научната и практическа актуалност на резултатите от 
изследването оценките може да са следните: 

1. Високо актуални изследвания: 
а) съществува остра нужда от решаването на избрания проблем. Решението 

може да повлияе за налагане на нови теории и практики ; 
б) темата в науката не е разработена или е разработена, но много слабо. Има 

само отделни публикации по проблема; 
в) разработката съответства на теорията и може съществено да измени 

наложилите се представи по основни въпроси от научната област; 
 
2. Актуалност на изследването: 
а) практическата потребност от решаването на проблема е достатъчно изразена. 
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Решеният проблем ще повлияе положително на различни страни на практиката; 

б) темата в науката е слабо разработена. Има много противоречиви подходи в 
дисертацията; 

в) разработената тема може да допълни представите ни по редица теоретични 
въпроси. Открива перспективи за приложни изследвания в научната област. 

 
3. Малко актуално изследване: 
а) практическата потребност от изследването е незначителна; 
б) темата е достатъчно разработена и са публикувани значителен брой 

публикации по нея; 
в) от разработената тема може да се конкретизират някои теоретически 

положения, които представляват интерес за тесен кръг лица. 
 
4. Неактуални изследвания: 
а) за практиката този проблем е незначителен. Има много работи, които са го 

решили удовлетворително; 
б) изучаването на дадената тема, проблем с нищо не променя теорията. 

Получените резултати са само потвърдителни, т.е. аналогични на известните в 
научната област; 

в) проблемът (темата) има конюнктурен характер и се базира на остарели, 
схоластични представи за неговата същност и необходимостта от изследване. 

 
Литература 
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оформление результатов научной деятельности. -М., 2003. 
2. Белоев Хр., Г. Тасев Наръчник на докторанта, Част 2, Русе, 2008. 
3. Василенко П. М., Л. В. Погорелый. Основы научных исследовоний- 

Механизация сельского хозайства. - Киев, 1985. 
4. Колесникова Н. От конспекта к диссертации. -М., 2003. 
5. Кузин Ф. Диссертация. -М., 2001. 
6. Кузнецов И. Диссертационные работы. -М., 2003. 
7. Ройзберг Б. Диссертация и ученная степень. -М., 2004. 
8. Тасев Г. Методични основи на научните изследвания, С., 2004. 
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11. Тасев Г., В. Брезин, Д. Иванова Как се разработва дипломна работа. -С., 
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12. Тасев Г., Кр. Георгиева, Сн. Антонова Как се разработва магистърска теза. -

С., 2018. 
13. Тасев Г., Д. Георгиева, Ст. Ковачева Как се разработва докторска 

дисертация. -С., 2009. 
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АПРОБАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
Теппер Леонид Н. 

 
Докторантът трябва да се погрижи за апробацията на текущото изследване 

веднага след одобряването на темата на дисертацията. Със сигурност може да се 
каже, че успешното изпитване е ключът към успеха на самото проучване. За 
съжаление, доста често докторантите поставят апробацията и внедряването на 
резултатите от своите изследвания на едно ниво. Въпреки че тези понятия не могат 
да се нарекат синоними.  

Често в текстовете на автореферати и дисертации те пишат, например, така: 
„Апробацията и внедряване на резултатите от изследването са извършени чрез 
публикации, участие на автора в работата на конференции, практическа работа като 
преподавател в университета...”.  

Чрез публикации може да се осъществи разпространение на резултатите, чрез 
участие в работата на конференции е възможно и обсъждане на резултатите и 
разпространение. И само чрез действителната практическа работа е възможно да се 
изпитат резултатите, но това все още трябва да бъде обосновано.  

Апробация е дума от латински произход, буквално означава "одобрение, 
обсъждане, установяване на качества." В съвременния смисъл апробацията е 
установяване на истината, компетентна оценка и конструктивна критика на основите, 
методите и резултатите от изследването. Апробацията е тест (одобрение) на 
разработените материали в условия, които са най-близки до реалността, и 
приемането решения за прилагането им в масовата практика. 

 
Апробация на резултатите от научни изследвания е вид научна дейност, 

която се състои в проверка на резултатите от научни изследвания за установяване 
на пригодността им за постигане на конкретни цели.  

Апробацията на резултатите от изследването може да се извърши под формата 
на: 

– обсъждане на докладите на кандидата на научни конференции, срещи; 
– публикуване на научни резултати във водещи рецензирани списания; 
– изпращане на бележки-предложения до ръководните държавни и обществени 

органи; 
– получаване на рецензии от реномирани организации или учени; 
– разговори с практикуващи, колеги и др. 
 
Като съдии, критици и рецензенти действат компетентни учени и практици, 

научно-педагогически екипи и публика. Именно в този кръг може да се получи 
откровена и обективна оценка на текущите изследвания, изводи и практически 
препоръки. Апробацията стимулира учения да задълбочава изследванията, да търси 
нови източници за това.  

 
Изказванията на конференции и други научни форуми играят и друга 

положителна роля - помагат на изследователя да се утвърди, да придобие опит в 
научна дискусия, полемика, да се подготви за докладване и обсъждане (дискусия и 
защита) и да отговори на въпроси на най-важната научна среща за дисертант - НЖ. 
при защита на дисертация. 
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ГЛАГОЛИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ  
ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ 

 

Дечо Маречков 
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решаване 

синтезиране 

смятане 

сортиране 

тълкуване 

търсене 

увеличение 

усъвършенстване 

четене 
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ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 
Пламен Кангалов 

 
Дълбоко погрешно е да се смята, че НЖ [Белицики В.И.] е «Щастливо 

пристанище за кораба на докторанта». 
 
1. Действия до защитата 
♦ Докторантът подготвя 5 екземпляра дисертации: 1 за НЦИД(Национален 

център за информация и документация); 1 за библиотеката на ВУЗ, 1 за Първичното 
звено; 1 за научния ръководител и 1 за докторанта; 

♦ Докторантът подготвя 3 екземпляра автореферат на формат А4 (2 за 
рецензентите и 1 за ФС);  

♦ Докторантът подготвя информационните карти (на български и английски 
език); 

♦ Докторантът се запознава с рецензентите и се договаря с тях кога да се 
срещнат отново и да получи от тях предварителния отзив, за да може да 
предприеме действия по размножаване на автореферата; 

♦ След получаване на предварителните отзиви деканът на факултета издава 
писмо-разрешение за размножаване на автореферата; 

♦ Докторатът изпраща авторефератите на членовете на НЖ; 
♦ Авторефератът се отпечатва в тираж 50 броя, формат А5, оформен съгласно 

изискванията на ППЗРАСРБ; 
♦ Авторефератите се разпределят по следния начин: 5 броя за членовете на 

НЖ; 3 броя за НЦИД; 10 – 15 броя за членовете на първичното научно звено; 25 
броя за членовете на ФС и останалите за подаряване на колеги, докторанти и 
приятели; 

♦ Рецензентите трябва да подготвят рецензиите в рамките на срока, предвиден 
от ЗРАСРБ (3 месеца) и да ги предадат във ФС. Рецензиите трябва да са датирани и 
подписани от рецензентите; 

♦ Научният ръководител подготвя преценка за дисертацията и докторанта. 
Преценката трябва да съдържа следните елементи: 

- обща характеристика на докторанта; 
- научна и педагогическа дейност на докторанта; 
- актуалност на темата на дисертацията; 
- научна новост, обоснованост и достоверност на научните положения, изводи и 

препоръки, формулирани в дисертацията; 
- практическа ценност на получените резултати; 
- значимост на резултатите за науката и производството; 
- заключение за съответствието на дисертацията на изискванията на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и ПВУЗ; 
 
2. Подготовка до деня на защита 
♦ Докторантът се запознава с рецензиите и подготвя писмени отговори по 

забележките. Отговорите на забележките на рецензентите се оформят заедно като 
може да се комбинират забележките на двамата рецензенти, ако има еднакви 
забележки; 

♦ Докторантът подготвя доклад за защитата пред НЖ. В текста на доклада 
трябва да се включат ключовите моменти от дисертационното изследване. Времето 
за доклада е 20 минути; 
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♦ Докторантът подготвя плакати или слайдове за PowerPoint представяне. На 

първият плакат задължително трябва да е темата на дисертацията, целта на 
изследването, обекта и предмета на изследване, а на последния – основни изводи и 
приноси, съдържащи се в дисертацията. Грамотно подготвените плакати скрито 
съдържат в себе си плана на доклада на докторанта и много облекчават работата на 
докторанта по време на докладването. Броят на плакатите трябва да бъде 14 – 18, 
т.е. те трябва да са толкова, че да отразят пълно ключовите моменти от 
дисертационното изследване. 

Забележка: За предпочитане е онагледяването да е с плакати, тъй като те през 
цялото време на защитата са на разположение на членовете на НЖ и много често са 
повод за задаване на въпроси. А какво по хубаво режисиране на защитата от 
докторанта може да има: на плакатите е дадена най-важната информация, 
докторантът е подготвен за отговора на всеки един въпрос по изнесеното на 
плакатите.  

♦ Деканът подготвя присъствен лист за членовете на НЖ, където е указана 
научната специалност на докторанта, трите имена на докторанта, темата на 
дисертацията. В списъка трябва да има четири колони: № по ред; име и фамилия на 
членовете на НЖ; научно звание и академична длъжност; колона за подпис на 
членовете на НЖ. 

 
3. Защита на дисертацията 
♦ В деня на защитата на дисертацията докторантът трябва да има следните 

материали  
- един екземпляр на дисертацията; 
- текст на доклада за представяне на дисертацията; 
- плакати за онагледяване на резултатите от дисертационното изследване или 

Power Point материал на Flash payment;  
- списък със забележките в рецензиите; 
- отговор на забележките в рецензиите; 
- присъствен списък за членовете на НЖ,  
- протокол от заседанието на предварителната защита; 
- преценка от научния ръководител на докторанта; 
- видеокамера или диктофон за протоколиране на защитата; 
- дървена показалка или показалка със светлинно показване по плакатите; 
♦ Заседанието на НЖ при защита се води от председателя на НЖ. Председател 

на НЖ не може да бъдат научният ръководител на докторанта. 
♦ Заседание на НЖ се провежда при присъствие на всички членове; 
♦ Защитата се провежда в следния ред: 
- председателят открива заседанието на НЖ, съобщава за защитата на 

дисертацията, името и фамилията на докторанта, и темата на дисертацията. Накрая 
председателят съобщава организацията, където е проведено изследването, 
научната степен и академичната длъжност на научния ръководител и рецензентите; 

- председателят запознава присъстващите с материалите на докторанта и 
съобщава, че те са подготвени съгласно изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 
приложението му и ПВУЗ; 

- председателят пита имали въпроси към членовете на журито; 
- председателят отговаря на въпросите, ако има такива; 
- председателят дава думата на докторанта за представяне на основните 

резултати от дисертационното изследване; 
- председателя дава думата последователно на двамата рецензенти за 

запознаване на присъстващите с рецензиите си; 
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- председателят дава думата на останалите членове на НЖ за запознаване със 

становищата си; 
- председателят дава думата на докторанта да отговори последователно на 

забележките на рецензентите и на забележките в становищата; 
- председателят дава думата на рецензентите и членовете на НЖ да вземат 

отношение по отговора на забележките по рецензиите и становищата на докторанта; 
- председателят дава думата за въпроси към докторанта; 
- членовете на НЖ и гостите задават въпроси, а докторантът отговаря 

последователно на въпросите (в някои НЖ председателят дава думата за въпроси, 
докторантът ги записва и накрая отговаря на въпросите); 

- някои от членовете на НЖ прави предложение да се прекрати с въпросите; 
- председателят с явно гласуване прекратява задаването на въпроси и се 

преминава към изказвания; 
- членовете на НЖ и гостите се изказват и по предложение на член на НЖ с 

явно гласуване председателя прекратява изказванията; 
- председателят на НЖ и членовете се оттеглят за гласуване; 
- след завършване на гласуването на НЖ, председателят на НЖ обявява 

резултата от гласуване; 
- за да бъде решението положително за докторанта трябва да гласуват 50 плюс 

един от членовете на НЖ; 
- в случай на успех председателят поздравява докторанта; 
- в противен случай защитата се приема за не успешна и на докторанта се 

връщат всички материали по защитата; 
- председателят дава думата на докторанта при успешна защита за 

заключително слово; 
- в заключителното слово от докторанта се очаква само да благодари на 

научния ръководител, рецензентите, членовете на НЖ и учените който са му указали 
съдействие при разработването на дисертацията; 

 

Полезно е да се знае, че защитата на дисертацията може да премине и не 
съвсем по сценарии, т.е “патологически”.  
Това е възможно в следните случаи: 
♦ недостатъчна пълнота на публикацията на резултатите от дисертационното 
изследване към момента на защитата (Основните приноси по дисертацията трябва 
да бъдат публикувани, т.е. да са достояние на научната общност); 
♦ не достатъчна е значимостта за науката и практиката; 
♦ докторантът е обвинен в плагиатство. В този случай независимо на кой етап от 
обсъждането е защита се прекратява и докторантът няма право да защитава 
същата дисертация; 

 

Ако в резултат на гласуването на докторанта не е присъдена образователна и 
научна степен “Доктор”, той може да се яви повторно на защита със същата 
дисертационна работа, но:  
► в рамките на една година; 
► след внасяне на подобрения в дисертационната работа; 
► при смяна на състава на рецензентите. 

 
4. Действия след успешна защита 
♦ Докторантът подготвя екземпляр от дисертацията на хартиен и електронен 

носител; 
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♦ Докторантът подготвя 3 броя автореферати; 
 
5. Действия след неуспешна защита 
♦ Докторантът получава от Декана на факултета всички документи; 
♦ Докторантът започва работа по подобряване на дисертацията, отразявайки 

направените забележки; 
♦ При успешна втора защита се извършват действията предвидени в т. 6.4. 
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СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА УВОДА НА ДИСЕРТАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 

Васка Сандева, Катерина Деспот 
University Goce Delchev - Stip, Department of Architecture and Design, Macedonia 

vaska.sandeva@ugd.edu.mk 
 

Уводът е едно от най-важните елементи на дисертацията, нейната “визитна 
картичка”. Уводът следва да се включи изцяло в автореферата. В увода се 
обосновава изборът на темата на дисертацията, актуалността на научния проблем, 
разглежда се степента на разработеността му в литературата. 

Изхождайки от актуалността на темата и състоянието на разработката 
определяме целта и задачите на изследване, решението на които ще позволи да се 
реализира целта, посочва се предмета и обекта на изследване, с отчитане на целта 
и задачите, предмета и обекта на изследване се установява кръга от източници, 
формулират се положенията, които характеризират новостта на проведеното 
изследване, дава се оценка на неговата практическа значимост, обосновава се 
достоверността на изследването, характеризира се неговата апробация. 

Както се вижда, уводът включва въпроси, едни от които може да се формулират 
още в самото начало на работата (актуалност, обществена, научна значимост на 
темата, състоянието на разработката на научния проблем, което се определя от 
резултатите на анализа на историографията, отнасяща се към темата на 
дисертационното изследване, цел и задачи, предмет и обект, източници, 
методология на изследване, хронологични периоди), а други се формулират само 
след завършване на изследването (новост, апробация, достоверност, теоретическа 
и практическа значимост, използване на резултатите от проведеното изследване, 
направените в него изводи и обобщения, предложените препоръки, научни изводи, 
които се предлагат за защита на дисертационното изследване) (фиг. 1). 
Следователно работата върху увода продължава през целия период на провеждане 
на дисертационното изследване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Елементи на увода на 
дисертационното изследване 

Актуалност на проблема 

Същност на проблема 

Цел на изследването 

Обект на изследване 

Предмет на изследване 

Методи на изследване 

Място на изследването 

Благодарности  

Фиг. 1. Елементи на УВОДА на ДИ 
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Трябва с увереност да кажем, че по качеството на разработване на увода, 

убедителността на обосноваване на темата и представянето на самото изследване 
читателят (особено рецензентите, членовете на научното жури) в голяма степен 
съдят за цялата работа. 

Анализът на уводите на дисертациите, защитени в различни научни области и 
получили отлични отзиви, показва, че най-логична е структурата на увода, дадена на 
фиг. 1. 

Необходимо е да отбележим, че всички характеристики на дисертационното 
изследване трябва да бъдат свързани с темата на дисертацията, а също и по между 
си. 

 
Актуалността на дисертационното изследване, от една страна 

характеризира съвременното състояние на изследвания в дисертацията въпрос и 
необходимостта от решаване на назрял проблем, а от друга страна характеризира 
автора като изследовател, способността самостоятелно да покаже и формулира 
същността на изследвания проблем и неговата практическа значимост за теорията и 
практиката. Актуалността е основа за формулиране на целта и предмета на 
изследване, а така също задачите на изследване и последователността на 
решаването им. 

Обикновено в процеса на обосноваване на актуалността на проблема се върви 
по пътя от общото към частното, обвързвайки това с наименованието на 
дисертацията. Това означава, че отначало се дава кратка характеристика на 
отрасъла, за който се решава научната задача и се отделят, по мнение на автора, 
най-значимите въпроси, характеризирайки ги с ефективността при успешното 
решение на дадения проблем, разглеждайки причините за възникване на проблема, 
а след това се прави извод за актуалността на решаваните въпроси. По такъв начин, 
в резултат с изпълнение на анализа на актуалността на темата на дисертационното 
изследване се определя обекта и предмета на изследването, които трябва да 
бъдат в унисон с темата на дисертацията. 

 
Целта на дисертационната работа практически повтаря наименованието на 

дисертационното изследване с добавяне в началото на фрази от вида 
”разработване на“...; изследване и оптимизиране на ...” и т.н., или в края фраза от 
вида ”осигуряващо ефективността на ...” и т.н. 

 
За определяне на задачите на изследването се провежда анализ на научните 

работи на учените от страната и чужбина, посветени на темата на дисертацията. 
Изследователите се групират по групи на разглежданите въпроси, които по 
мнението на автора са недостатъчно разработени в техните трудове, след което се 
формулират задачите, които трябва да се решат за да се постигне целта на 
комплексното научно дисертационно изследване. 

При формулиране на задачите на изследване е необходимо да се има ясна 
представа за етапите на изследването и на всеки от тях да се постави точно и ясно 
формулирана задача. При формулиране на задачите на изследване трябва да се 
използват изрази от вида: Да се разкрие същността на ...; Да се обосноват и 
формулират ....; Да се разкрият факторите, които ...; Да се изучи....;Да се 
разработи...; Да се определи мястото на ....в проблема; В края на формулировката 
трябва да се укаже целта на решаваната задача. Освен това трябва да се помни, че 
формулираните задачи определят наименованието и съдържанието на основните 
глави и параграфи на дисертацията . 
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По нататък в увода се характеризират с няколко изречения теоретичната и 

методологическата база на изследването, където се дава списък на използваните 
методи в разглежданото научно направление, а така също се характеризират 
използваните научни методи и източниците на информация за провежданото 
изследване. 

 
Обект на изследването. Обектът е това, към което е насочена човешката 

научна или практическа дейност. Обектът е тази част от практиката или научното 
знание, с която се е заел изследователят. Обектът се определя в самото начало на 
изследването. 

 
Предмет на изследването. Предметът на изследването е страната, аспекта, 

гледната точка, от която изследователят познава цялостния обект, отделяйки при 
това главните, най-съществените признаци на обекта. Един и същи обект може да 
бъде предмет на различни изследвания. 

 
Методи на научното изследване. Този елемент основно се разработва в 

методиката на експерименталното изследване, но тук се формулират основните 
методи, които докторантът има идея да използва при решаване на задачите на 
изследването, а именно: методите на описателната статистика(основни числени 
характеристики, закони на разпределение) и методи на анализа, оптимизиране и 
прогнозиране (дисперсионен и регресионен анализ, планиране на пълен факторен 
експеримент, маркови случайни процеси, динамика на средните, теория на масовото 
обслужване, вземане на управленски решения в условия на риск, имитационно 
моделиране и др.) 

 
Литература: 

1. Хр. Белоев Тасев Г., (2008) Наръчник на докторанта, ч.11, Русе, 184 с. 
ISBN 978-954-712-427-1 

2. Тасев Г., Д. Георгиева, С. Ковачева (2009) Методология на научното 
изследване. Как се разработва докторска дисертация. -С., 180 с. ISBN 978-
954-323-527-8. 

3. Тасев Г., В. Брезин, Д. Иванова (2009) Как се разработва дипломна работа. 
С., 300 с. ISBN 978-954-332-058-5. 

4. Тасев Г. (2009) Тълковен речник на научни термини.-С., 58 a ISBN 978-954-
323-585-8. 
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REPORTS - June 17,  2022,  Sofia 
 

 

- 144 - 

КУЛТУРА НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДОКТОРАНТА 
 

Димчо Иванов 
 

Има бариери, които понякога са непреодолими за комуникация с колеги. Те са 
свързани с грешките на младите учени. 

Например: 
- Не осъществявате контакт. Изглеждат мрачни, не се усмихвайте. Отнасят се с 

колегата си, сякаш е обект или празно пространство; 
- Говорят монотонно, неясно, без емоции и без паузи. 
- Говорят само за това, което е интересно и изгодно за вас. 
- Прекъсват събеседника. 
- Нападат, критикуват, обвиняват. 
- Говорят с груб тон. 
- Не признават грешките си и не се извиняват. 
- Неуспешно започват комуникация, разбирайки, че не са в състояние да водят 

диалог и спират разговора; 
- Говорят, без да разбират събеседника. 
Установяването на взаимоотношения от катедрата, където се намира 

докторанта не е толкова трудно! 
Просто трябва да се помисли за чувството на такт. Тактът е чувство за мярка, 

което показва на докторанта кое е подходящо и кое не е подходящо при дадени 
обстоятелства, какво може да се каже или направи и в каква форма, какво не трябва 
да се казва или прави. Тактът не може да бъде чисто външен. Той е подсказан от 
вътрешната култура на докторанта, неговата чувствителност, умението да се 
приближи до някого по такъв начин, че да не обиди, да не докосва болните места, да 
се опита да помогне, да излезе от трудна ситуация. Разбира се, тактът не може да 
се „научи“ - той се придобива под влияние не само на околната среда и 
възпитанието, но и от характера на човек - но със сигурност е възможно и 
необходимо да се развие. 

 
ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА И ПРОПУСКИ 

 
Светлана Георгиева 

 
1. Докторантът не анализира връзката и уместността на ключовите резултати 

от своето изследване. В резултат на това заглавието на дисертацията не отразява 
пълноценно нейното съдържание, обект и предмет на изследване. Не са ясно 
формулирани обектът, предметът и целта на изследването, не е отговорено на 
всички задачи в заключенията, има заключения, но не всички отговарят на задачите 
и т.н. Разбира се, опитни рецензенти и членове на НЖ ще забележат всички тези 
несъответствия и ще обвинят докторанта. Но самият той би могъл да направи това, 
ако беше съставил матрица на структурно-логическото свързване на резултатите от 
изследването и на тази основа би направил необходимите корекции. 

2. Докторантът не е проучил предварително трудовете на членовете на НЖ, не 
ги е опознал лично, не им е дал своите трудове, не ги познава по име и фамилия. 

3. Докторантът не присъства на заседанията на НЖ, не знае какви въпроси най-
често задават членовете му и не е подготвен да отговори на тези въпроси. 

4. Докторантът не направи списъци с най-трудните въпроси, които могат да му 
бъдат зададени за дисертацията му (кой познава спорните моменти в работата му 
по-добре от него?). Много, дори прости въпроси, на заседание на НЖ могат да го 
объркат, да не отговори по същество. 
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5. Докторантът подценява важността на организационните „малки неща“ за 

заседанието на НЖ: техническото състояние на диктофона, видеокамерата, 
качеството на плакатите, раздаваните материали, видео презентациите и т.н. Тези 
„малки неща“ могат да анулират неговото дългогодишно усилие за изготвяне на 
дисертация. 

6. Докторантът подценява значението на предварителната подготовка за 
доклада си за защита. В резултат на това той говори много тихо (или твърде високо), 
бързо и неразбираемо (бърбори заради очевидно големия обем текст), бавно и 
много тихо, поради което никой не го разбира и не го слуша . 

7. Докторантът не се е подготвил психологически за защитата: оттук страхът, 
треперенето, нервите, несигурността, страхът от членовете на НЖ. Всичко това по 
правило членовете на НЖ приписват на неговата професионална неподготвеност. 

8. Замяна на най-значимата научна позиция, предложена за защита, както и 
заключението върху част от дисертацията с добре известно или очевидно твърдение 
или само споменаване на получения научен резултат (като „нещо е било направено 
(получено, донесено)“ или чрез рекламиране на ефекта (като „предложеното от 
автора позволява…“, „проектирано осигурява…“ и т.н.), без да се посочват признаци 
на новост на предлаганото. 

9. Отсъствието във формулировката на най-значимия нов научен резултат, 
предложен за защита, който има аналог, на основните отличителни черти на 
новостта, умишлено подчертани с думи като „различен (от известното)“, както и 
уточняване конкретен случай на пълна новост, която заслужава внимание от гледна 
точка на „за първи път се предлага (разглежда, обосновано и т.н.)“, „няма да има “. 
еквивалент”, „неизползван преди” и т.н., или специален случай на ясно подчертана 
частична новост по отношение на „подобрен”, „модифициран”, „оригинал” и т.н., 
както и при формулирането на резултат, който няма аналог, - липсата на ключови 
характеристики на новостта (на какво се основава). 

10. Окончателното заглавие, съдържанието (категоризацията) на дисертацията, 
целта, краткото формулиране на общо научната задача (проблема) на 
дисертационното изследване, заключенията по разделите на дисертацията и 
представените за защита резултати се характеризират не с общо научна, но със 
специфични термини или твърде общи, далеч от конкретни понятия, като „научно-
методически подход” и „научно-методичен апарат”, подходящи само за 
предварителни формулировки, или съдържат не съвпадащи (или дори 
противоречиви) ключови думи. 

11. При представяне в дисертационната работа на информация за 
изпълнението за всеки факт, няма индикации къде е реализирана (сфера на дейност 
и/или организация), в каква форма е изпълнена (документ), както и подробности за 
акта за изпълнение. 

12. Отсъствието в първия раздел на дисертацията на изводи за състоянието на 
развитието на научно-методическия апарат в разглежданата предметна област и 
актуалността на решаваната обща научна задача (проблема). 

13. Замяна на признаците на новост с характеристика на значимост (наличието 
на изрази като: „Новостта се крие във факта, че ... позволява ...” или „различава се 
по това, че предоставя ...”). 

14. Замяна на заключения в раздели и в заключение на дисертацията чрез 
изброяване на извършените процедури 

15. Фалшива новост, когато предложените решения се сравняват само с тези 
добре познати, които не съдържат признаците на новост, които заявителят твърди, 
докато тези на добре познатите научни публикации, които съдържат решения, които  
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поставят под въпрос или дори изобщо не се забелязва отхвърляне на новостта на 
предложеното от заявителя. 

16. Фалшива мотивация, когато докторанта смята, че ръководителят и 
служителите на НЖ са длъжни да доведат дисертацията му до необходимото ниво. 

17. Слабо взаимодействие между група докторанти, подготвящи се за защита в 
едно НЖ. Помощта им един на друг през този период може да бъде много значима. 

 
 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМ 
 

Пламен Кангалов 
 
Получаването на диплома за “Доктор” е от Ректора на ВУЗ. Дипломанта е по 

предварително одобрен образец с подписи на членовете на НЖ и Ректора на ВУ. 
“Научна степен човек получава винаги незаслужено и в продължение на три – 

пет години трябва упорито да се труди, за да достигне действително майсторство. 
Повтаряйте си тази фраза всеки път, когато ви се поиска да кажете, че ВИЕ сте – 
„доктор”. 

Непосредствено след защитата докторантът може да се радва, но трябва: 
♦ да помни, че това не е само негов празник; 
♦ да “извлича корен квадратен” от чутите похвали. 
Докторантът трябва да разбере, че помощта на научния ръководител, 

поддръжката на катедрата и благосклонността на НЖ – това е авансово и 
порядъчният човек трябва да отработи на своето място в научната организация това 
доверие и помощ. Много млади хора след защита слагат кръст на научната кариера 
и отиват на по-високо платена работа. В този контекст трябва отделно да се 
обърнем към “новопостъпилите” доктори: 

1. Не бъркайте професионалния ръст и служебната кариера. Те са различни 
неща. 

2. Изкачването по йерархическата стълбица, както и излитането на самолета, 
се нуждае от хоризонтален участък за набиране на скорост и височина. 

3. Повишаването на научната квалификация и използването й в учебния процес 
(а това е висша радост за учения) е по-леко в колектива, където сте я придобили 
(образователната и научна степен “Доктор”). Преминаването в друга научна 
организация или друг научен колектив ще ви трябва време на адаптация и 
доказване в новите условия. 

4. Научният ръководител и колективът на научното звено се надяват, че след 
защитата ще се включите в научноизследователската работа на колектива, ще 
разработите нови научни дисциплини. Оправдаете техните надежди в продължение 
на един разумен срок (може 3 – 5 години) – това е Ваш морален дълг. 
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10. Тасев Г., Кр.Георгиева Как се разработва докторска дисертация. -С., 2016. 
11. Тасев Г., В. Брезин, Д. Иванова Как се разработва дипломна работа. -С., 
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12. Тасев Г., Кр. Георгиева, Сн. Антонова Как се разработва магистърска теза. -

С., 2018. 
13. Тасев Г., Д. Георгиева, Ст. Ковачева Как се разработва докторска 

дисертация. -С., 2009. 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА 

 
Даниела Георгиева 

 
Предварителна експертиза (доклад или заключение на вещи лица по известен 

въпрос) се прави от ФС по доклад на Зам.-декана. В някои ФС се определят трима 
учени, които са специалисти в дадената научна област и те докладват пред ФС 
готовността за разкриване на процедура за защита в НЖ. 

 
1. Подготовка на документите за предаване на дисертацията в НЖ 
♦ Докторантът изпълнява следната подготовка на документи: 
- подготвя протокола от заседанието на предварителната защита. Той трябва 

да бъде подписан от председателя на заседанието и протоколира; 
- предварително (обикновено 2 – 3 дни) заявява в отдел “Докторантури” да му 

бъде изготвено удостоверение за положените изпити от докторантския минимум( в 
два екземпляра); 

♦ Докторантът си подготвя автобиография и я подписва; 
♦ Докторантът си подготвя ксерокс копие на дипломата за висше образование 

(два екземпляра) и ги заверява във факултетната канцелария по установения ред 
или нотариално; 

♦ Докторантът подготвя ръкопис на автореферата (формат А4), съгласува го с 
научния ръководител и го привежда във вид за отпечатване (тираж 50 броя); 

♦ Докторантът подготвя заявление до председателя на ФС и представя 3 
комплекта документи, които съдържат: 

- дисертация подвързана с твърда подвързия (3 броя); 
- автобиография ; 
- диплома за висше образование (2 броя заверени и 1 ксерокс копие); 
- автореферат (3 броя); 
- протокол от заседанието на предварителната защита (3 броя); 
- решение на първичното звено за предложения за членове на НЖ; 
- удостоверение за положени изпити (2 броя оригинални и 1 ксерокс копие); 
- комплект научни трудове по темата на дисертацията (1 брой оригинали и по 2 

ксерокс копия); 
- документ за внедряване на резултатите от дисертационното изследване (1 

брой оригинал и 2 ксерокс копия); 
- сертификати или удостоверения за завършени курсове по време на 

докторантурата и свързани с разработката на дисертацията. 
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Забележка: 1. Предложението за членове на НЖ се прави от първичното звено 

след обсъждане по време на предварителната защита. То трябва да бъде оформено 
по следния начин: Трите имена на предлаганите членове, научни степени и звания, 
научната специалност, месторабота. 2. При обсъждането на вариантите за членове 
на НЖ трябва да се обърне внимание и на следното: предлаганите учени да са 
утвърдени специалисти в научната област; да нямат съвместни научни работи с 
докторанта и да имат научна продукция през последните пет години. 3. Член на 
журито трябва да бъде и научния ръководител 4.Членовете на НЖ трябва да са 
учени с научна степен (доктор на науките или доктор) и да работят в различни 
научни организации. 

 
2. Предварително разглеждане на работата в НЖ 
♦ Всички посочени по-горе документи се комплектуват в три папки – дело и се 

предават във ФС за предварителна експертиза. Зам.-деканът на факултета се 
запознава с материалите и в случай на несъответствие на изискванията ги връща на 
докторанта за доработване. Трябва да се знае, че той не се запознава със 
съдържанието на дисертацията и автореферата и не взема решение за допускане 
до защита в НЖ. Той проверява само оформлението на дисертацията и 
автореферата (заглавните страници, общата характеристика, основните резултати, 
заключението и списъка на използваната литература), наличието на всички 
документи и правилното им оформление (подписи, печати, изходящи номера, дати и 
т.н.); 

♦ След като Зам.-деканът е приел документите той ги предава на Декана на 
факултета и той заедно със зам.-декана се запознават със същността на 
дисертационната работа или възлагат на трима учени от ФС, които работят в 
същото научно направления да се запознаят и да докладват пред ФС готовността на 
дисертацията за откриване на процедура, т.е. избор на жури; 

♦ Решението на ФС е окончателно; 
♦ Поводите за отказ да се разкрие процедура може да са два: 
- равнището на работа е много ниско или има груби нарушения в оформянето 

или се използват чужди материали без да се позовава на първоизточниците (в този 
случай работа се отклонява без право на защита); 

- специалността на дисертационната работа не отговаря на научната 
специалност по която е зачислен докторанта в докторантура. 

Забележка: 1. Акт отклоняване на дисертация от обсъждане в НЖ е рядко 
събитие и то се случва, когато докторантът е проявил не сериозно отношение към 
изискванията за оформяне и представяне на дисертацията и останалите документи 
или когато първичното звено не е обърнало достатъчно внимание и не е 
проконтролирало отстраняването на всички забележки по подготовката на 
документите. 2. Акт на отклоняване на дисертацията има и когато научната 
специалност на дисертацията не съответства на научната специалност, по която е 
зачислен докторанта, т.е. не е налице взаимовръзката обект и предмет на 
изследване и научна специалност. 

 
3. Действие след успешно допускане до защита в НЖ 
♦ В случай, че ФС вземе положително решение за откриване на процедура за 

защита, той на свое заседание утвърждава състава на НЖ и прави предложение за 
дата на защитата; 

♦ препис извлечение от протокола на заседанието на ФС, като правило, се 
изготвя от инспектор, на съответния факултет. 
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В решението се указва следното: 
- решение на ФС с посочване на научната специалност по която се защитава 

дисертацията; 
- сведения за утвърдения състав на журито (трите имена; научна степен и 

звание; длъжност и месторабота; научната специалност, дата на раждане, домашен 
адрес и телефон за връзка); 

♦ Препис – извлечението се подписва от Декана на ФС. 
 
4. Действие след неуспешно допускане до защита в НЖ 
♦ ФС излиза с мотивирана обосновка за отклоняване на разкриването на 

процедурата; 
♦ Докторантът и научния ръководител се запознават с обосновката на ФС и 

вземат решение за по-нататъшни действия, които може да се изразят в следното: 
- отстраняване на допуснатите нарушения. Ако тези нарушения са по 

оформянето на дисертацията и документите всичко е ясно, но ако нарушенията са 
по същество, тогава може да се наложи допълнително проучване на литературата, 
провеждане на допълнителни опити и т.н.; 

- ако се налага допълнително провеждане на експерти-ментални изследвания 
или проучвания, то новият вариант на дисертацията се обсъжда отново в 
първичното звено и след положително решение се изпраща отново в ФС за 
откриване на процедура; 

♦ Действията на докторанта трябва да са активни и целенасочени!!! 
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Подготовката за защита включва: 
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- предварителна експертиза на дисертацията в катедрата (първично научно 

звено); 
- представяне на дисертацията във Факултетния съвет /ФС/; 
- предварително разглеждане на дисертацията във ФС; 
- авторска подготовка за защита. 

Докторантът представя на ръководителя на катедрата текста на дисертацията и 
автореферата, всички научни работи, в които са публикувани резултатите от 
дисертационното изследване. 

Научната новост е особена и важна част на дисертацията. Докторантите много 
често дават неясни, мъгляви определения за новостта, което понижава общото 
впечатление за дисертационното изследване. Понякога новостта се подменя с 
актуалността на темата, нейната практическа или теоретическа значимост; 
привеждат се без доказателствени твърдения, че даденият въпрос се изучава за 
първи път (или са постигнати нови резултати, дадени са нови формулировки) макар, 
че това не е съвсем така. 

Признаците за новост се отнасят до: 
♦ поставянето на нов научен проблем; 
♦ въвеждането на нови научни категории и понятия; 
♦ разкриване на нови закономерности на протичане на естествените и 

обществените процеси; 
♦ прилагане на нови методи и апаратура за изследване; 
♦ разработване и научно обосноваване на предложения за обновяване на 

обектите, процесите и технологиите, използвани в икономиката, производството и 
управлението; 

♦ развиване на нови научни представи за околния свят, природата и 
обществото. 

Формулиране на изводите. Към изводите се поставят следните изисквания: 
● да са резултат само от данните, които пряко произтичат от изследването. Ако 

се надхвърлят резултатите от изследването, изводите нямат научна убедителност и 
не са оправдани. Ако са такива, че не покриват целия наличен материал, това 
говори за слабости в мисленето на изследователя; 

● да очертават ясно преносните моменти в изследването; 
● да съответстват на целите и съдържанието на изследването; 
● да включват само недвусмислено установени и доказани положения, без 

необходимост от допълнителни уточнения; да се избягват общоизвестни неща, а ако 
това е невъзможно, да се подчертае, че става дума за верификация им; 

● да са еднородни по стил и в логическа връзка и последователност; 
● да не са двусмислени, да не съдържат не интерпретирани термини; 
● изводите се пишат в утвърдителна форма и представляват просто 

подреждане на тезиси, без повторение, доказателства и обосновки. 
Система от критерии за оценка на качеството на научното изследване. 

Системата от критерии за оценка на качеството на дисертационните изследвания е: 
А. Универсални (основни) критерии: 
● научна значимост; 
● актуалност; 
● новост и приоритет; 
● практическа значимост; 
● методика и техника на изследването (за емпиричните изследвания). 
 
Б. Допълнителни критерии: 
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● концептуалност и доказателственост (за фундаменталните изследвания); 
● готовност за внедряване (за приложните); 
● мащаб на внедряването (за разработките). 

1. Действия до предварителната защита 
♦ Докторантът представя дисертацията на своя научен ръководител. Научният 

ръководител се запознава със същността на дисертацията: структурата, 
съдържание, увод, изводи, приноси и начина на оформяне и ако прецени, че 
отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му (ППЗРАСРБ) и Правилника на 
ВУЗ (ПВУЗ) взема решения да бъде допуснат до предварителна защита; 

♦ Ако научният ръководител е преценил, че работа може да се допусне до 
предварителна защита, то докторантът отстранява направените забележки. След 
това по предложение на научния ръководител, ръководителят на първичното научно 
звено (катедра, секция) насрочва дата за предварителна защита и един или двама 
рецензенти, из между членовете на първичното звено, които са учени в същата 
научна област. 

Забележки: 1. Съгласно ППЗРАСРБ предварителна защита може да се 
провежда в научни звена, където има най-малко 1 хабилитирано лице с научна 
степен в дадената научна област. В противен случай се формира обединено научно 
звено със заповед на Ректора (Директора) на ВУЗ или НИИ, като се включват учени 
от други научни звена. 

2. Съгласно ЗРАСРБ и другите нормативни документи не се изисква вътрешни 
рецензенти, но практиката показва, че е по-добре да има един или двама учени да 
се запознаят задълбочено с дисертацията и по време на обсъждането да изложат 
аргументирано своето становище. 

♦ Ако научният ръководител е преценил, че дисертационната работа не 
отговаря на изискванията на нормативните документи, той я връща на докторанта с 
конкретни забележки и указания за допълване и преработване и му поставя срок за 
изпълнение. 

♦ Рецензентите трябва да представят до деня на предварителната защита 
писмени рецензии или становища със забележки и заключения. 

♦ Научният ръководител също представя за предварителната защита преценка 
за дисертацията и за докторанта. 

♦ Рецензиите и преценката на научния ръководител не са официални 
документи и не се представят предварително и не се завеждат в канцеларията на 
научната организация. Те се представят в деня на предварителната защита. 

♦ Допуска се рецензентите и научният ръководител устно да изразят 
становищата си, т.е. без да ги оформят писмено. Те се записват в протокола от 
предварителната защита. 

 
2. Предварителна защита 
♦ В деня на предварителната защита докторантът трябва да има: - един 

екземпляр от дисертацията; - автореферат (формат А4); 
- плакати (слайдове ) и текст на доклада; - показалка; - видео камера за 

записване в хода на защитата въпроси, изказвания, препоръки и т.н.; - бутилка вода 
и чаша. 

♦ Предварителната защита се ръководи от Ръководителят на катедрата или 
назначен със заповед на ректора (директора) учен от Университета или НИИ; 

♦ Редът на предварителната защита е следният: 
- председателят обявява дневния ред; 
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- докторантът докладва основните моменти от дисертационното изследване; 
- задават се въпроси от членовете на научното звено и докторантът отговаря; 
- научният ръководител прочита или съобщава устно своята преценка; 
- рецензентите прочитат или съобщават устно своите забележки, препоръки и 

предложения за решение; 
- в открита дискусия се обсъждат основните моменти на дисертацията и се 

правят предложения за решение; 
- въз основа на направените предложения за решение председателя предлага 

решение; 
- решението се приема с явно гласуване; 
♦ В резултат на предварителната защита се взема едно от следните решения: 
- дисертацията е напълно готова, не се нуждае от доработване и може да бъде 

представена за защита пред Научно жури (НЖ) (това е много рядко срещано 
решение); 

- дисертацията може да бъде представена за защита пред НЖ, но е нужно да 
се доработи по съществените забележки и полезните предложения (най-често 
срещан случай); 

- дисертацията не може да бъде представена за защита, нуждае се от сериозна 
доработка, след което отново може да бъде представена за предварителна защита 
(такъв случай, също не е рядкост). 

 
3. Действия след успешна предварителна защита 
♦ Дисертацията се доработва по забележките на рецензентите и другите 

участници в заседанието на предварителната защита. Това, като правило, е най-
сложният период за докторанта, тъй като мненията на рецензентите, научния 
ръководител и докторанта рядко съвпадат напълно и често трябва доста да се 
поработи, за да се отстранят противоречията. В резултат на това доработката се 
удължава във времето, а в някои случай структурата и целостта на дисертацията се 
нарушава. В такъв случай докторантът се натоварва много: психически и физически. 
Затова най-добре е рецензентите, научният ръководител и докторантът да направят 
съвместна среща, където всички противоречия да се изгладят. На докторанта е 
необходима ясна и точна, не противоречаща схема на доработване на 
дисертацията, в противен случай доработването ще се измести във времето, а 
последствията са неизвестни. Освен това, полезно е да се поиска от рецензентите 
да посочат кои забележки, според тях, трябва задължително да се отстранят и кои 
са по желателни. 

♦ След доработването на дисертацията по забележките на рецензентите, 
научното звено подготвя заключение (решение), което се оформя в протокола от 
обсъждането по време на предварителната защита. 

♦ Най-добре ще бъде, ако научното звено се събере отново и докторантът 
докладва кои забележки е отстранил и как ще се приеме решение за допускане до 
защита с явно гласуване. 

♦ В решението на протокола трябва да бъдат отразени следните елементи: 
- актуалност на темата; 
- лично участие на докторанта; 
- научна новост на изследването; 
- практическа значимост на резултатите от изследването; 
- достоверност на научните положения; 
- брой на публикуваните работи по дисертацията; 
- в публикуваните работи отразени ли са основните изводи и приноси; 
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- автореферата отразява ли същността на дисертационното изследване; 
- предложение до ФС за откриване на процедура за защита на дисертацията; 
- предложение за състав на НЖ. 
 
4. Действия след неуспешна предварителна защита 
♦ Докторантът трябва да събере забележки, които са му направени по време на 

защитата; 
♦ Докторантът трябва много внимателно да осмисли забележките и да реши с 

кои е съгласен и с кои не; 
♦ Докторантът трябва да подготви аргументирани отговори на забележките и да 

поиска среща с научния ръководител и двамата след като обсъдят състоянието да 
решат по-нататъшните действия; 

♦ Докторантът трябва с подготвените отговори на забележките да се срещне с 
учените, които са ги дали на обсъждането. В дискусията ще се роди истината и 
подходът за отстраняване на забележките; 

♦ Докторантът в никакъв случай не трябва да се отказва. Така се прави 
истинска наука. Има и моментни провали. Младостта и неопитността понякога 
подвежда. 

♦ Докторантът преработва дисертацията и отново я представя за обсъждане; 
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РАБОТА ВЪРХУ РЪКОПИСА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
 

Румяна Димитрова 
 

Въз основа на анализа на работата с докторанти може да отбележим следните 
забележки, свързани с работата на докторантите при работата по текста на 
дисертацията: 

• заглавието на темата на дисертационния труд надхвърля разумните граници в 
своята широта, не позволява на кандидата ясно и конкретно да провежда 
изследвания, да формулира получените от него научни резултати; 
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• теоретичните положения са формулирани спекулативно или дори просто 

извадени „от нищото”, липсва им достоверност, валидност, страда и логическата 
страна на изложението; 

• докторантите не могат ясно да формулират резултатите от изследването, да 
представят новите знания, които авторът на дисертацията е получил; 

• заявителят изброява обектите или проблемите, които са били изследвани, без 
да каже и дума за резултатите: какви нови научни положения и идеи са изтъкнати, 
какви нови факти са открити и др.; 

• надценяване на достойнствата на изследванията и получените резултати на 
фона на явно безсмислени твърдения; 

• грешки на докторанта при формулиране на същността и значението на 
резултатите от неговото изследване; 

• съдържателните характеристики на резултатите от изследването се заменят с 
описателен списък на извършените в хода му работи; 

• оценка за степента на новост и достоверност на заключенията на докторанта 
е дадена без достатъчна аргументация; 

• характеризирането на научната стойност на резултатите от изследванията 
често се свежда до просто деклариране на тяхното „голямо теоретично значение; 
изследвания” - без посочване на нови области на приложение, специфични, 
попълване и обогатяване в резултат на проучване на „ниши” в съществуващото 
научно познание; 

• слабо обосноваване на актуалността на изследването (задълбочено 
разбиране на изследователския проблем от автора), в което следните точки не са 
достатъчно разписани: 

предпоставки за обучението; 

 отразяване на проблема в официални документи; 

 социални потребности, задоволени от решението на проблема; 

 теоретично отразяване на проблема; 

 научни проблеми, свързани с решаването на изследователския проблем; 

 степен на научно развитие; 

 практически потребности, които се задоволяват с решаването на проблема. 
• формулирането на проблема напълно дублира формулирането на темата на 

изследването; 
• научният проблем на изследването се свежда до проблема на практиката; 
• не е показано съответствието на резултата със съществуващите представи за 

структурата на този тип резултати; 
• не са определени границите на приложение на резултата; 
• не е предписано съответствието на темата, целта, обекта, предмета на 

изследване с получените научни резултати; 
• слабо обоснованост на теоретичната значимост на резултатите – влиянието 

на резултатите върху съществуващите концепции, подходи, идеи, теоретични идеи в 
изследваната област, същността на прираст на знания; 

• новостта на резултатите не е достатъчно ясна: ниво на конкретизация: 
изясняване на известна теоретична или практическа позиция; 

 ниво на добавяне: разширяване на познатите разпоредби; 

 ниво на трансформация – предлага се принципно нов подход за решаване на 
проблема, който няма аналози. 

• слаба обоснованост на практическата значимост на резултатите – наличието 
на реални измествания, които са настъпили или могат да настъпят в резултат на 
изпълнението; 
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• не са посочени признаци от практическо значение: брой потребители, 

интересуващи се от получените резултати; 

 мащаб на изпълнение на резултатите; 

 икономическа и социална ефективност; 

 готовност за изпълнение; 
• анализ на достоверността и валидността: има формални формулировки, които 

могат да бъдат въведени в друг автореферат без промяна; 
• анализ на текста на дисертацията: най-често методологическите и 

теоретичните основи се излагат самостоятелно, независимо от предмета на 
изследване, или връзката им се посочва не задълбочено и аргументирано и 
впоследствие не играе никаква роля в доказателствената система; 

 когато се описва новостта на резултатите от изследването, често се казва за 
важността на темата за науката и практиката, че тя все още не е разгледана, но тези 
обстоятелства не характеризират резултата от изследването, а по-скоро се отнасят 
до обосновка на темата; 

 при формулиране на новост - повторение на известни положения, които вече 
са възприети от науката, доказателство за вече доказано; 

 проблемът на изследването е субективен проблем на практиката, вече решен 
в науката и проверен в рамките на други практики; 

 несъответствието между поставения проблем и непосредствените задачи на 
изследването в някои случаи се проявява във факта, че дисертацията не съдържа 
ясно обяснение защо този проблем не може да бъде решен на базата на 
съществуващите знания; наред с директното дублиране на добре познати 
теоретични положения е характерно за изследванията да се получават добре 
познати резултати, изложени в нова терминология; 

 характеристиките на достоверността и надеждността на научните резултати 
често се намаляват поради факта, че методите на изследване са неадекватни на 
неговите задачи и логика, не отчитат естеството на обекта, който се изследва; често 
този изследователски параметър просто се копира от една дисертация в друга; 

 връзките между фактите, условията на тяхното възникване и функциониране, 
причинно-следствените връзки между условията и резултатите от изследването не 
винаги се анализират задълбочено; 

 понякога експертните оценки се заменят с обикновена партньорска проверка 
или авторитетна преценка на компетентни лица; 

 оценката на диагностичните възможности на избраните единици за 
наблюдение не винаги се извършва, а математическата обработка на такива 
единици често се извършва без предварителната им проверка за хомогенност 
(еднородност). 

• научната работа се извършва некачествено, изследването често се имитира, 
резултатът от това е известно замъгляване на получените резултати; 

• дисертационните работи са написани небрежно, без необходимото внимание 
към езика, начина и логиката на представяне, естетиката и др.; 

• използвани са неинформативни форми на представяне на материала.; 
• формално описание на такъв параметър на изследване като достоверност и 

валидност. Често клишетата се копират от едно изследване в друго, което може да 
се приложи към всяко изследване и не е свързано с тази работа; 

• в дисертационните работи има недостатъчно логически и теоретично 
обмислено разбиване на текста на изречения и абзаци; 

• в условията на свободен достъп до чужди източници започнаха интензивно да 
се въвеждат чужди термини, които изместват утвърдения български научен речник; 
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• докторантите често посочват голям брой използвани подходи, като авторът не 

обяснява как ги е използвал; 
• доста често докторантите поставят тестването и прилагането на резултатите 

от своите изследвания на един ред. Въпреки че тези понятия не могат да се нарекат 
синоними. Често в текстовете на автореферати и дисертации те пишат например 
така: „Апробацията и прилагането на резултатите от изследването са извършени 
чрез публикации, участие на автора в работата на конференции, практическа работа 
като преподавател в университета”. Чрез публикациите може да се осъществи 
разпространение на резултатите, чрез участие в работата на конференции или 
обсъждане на резултатите и разпространение. И само чрез действителната 
практическа работа е възможно да се тестват резултатите, но това все още трябва 
да бъде обосновано. 

Освен това много учени отбелязват и други недостатъци, срещани в 
дисертации: 

• високо ниво на плагиатство; 
• дребнавост и наивен емпиризъм; 
• невъзможност за последователно и системно разработване натемата на ДИ, 

за компетентно изграждане на научна дискусия; 
• доминирането на безсмисленото теоретизиране; 
• ниско ниво на идентификация на изпълнените произведения със 

съществуващите традиции в науката, научни школи и подходи; 
• подмяна на понятия и терминологичен хаос; 
• необуздано „създаване на концепция”, далеч от клона на знанието, който се 

изследват в дисертацията; 
• ниски познания по основни статистически процедури и математически методи 

на изследване; 
• измисленост и баналност на поставените проблеми; 
• тясна перспектива и липса на реален методологически изследователски опит 

на авторите; 
• неграмотност по отношение на българския език; 
• слаба предсказуемост на резултатите от пилотните разработки, тяхната 

актуалност, валидност, дълбочина и ефективност на въздействието, коректността на 
използваните методи, възможността за тяхното възпроизвеждане на практика; 
изолиране на изследванията както от теорията, така и от практиката 
 

 
РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕПУТАЦИЯТА НА 

РЕЦЕНЗЕНТИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИ РАБОТИ 
 

Гриша Иванков 
 

През последните години все повече внимание, както от държавата, така и от 
българското общество, се обръща на проблема с репутационната отговорност на 
различни нива и в различни области на националната икономика. Този проблем се 
обсъжда особено остро в областта на обучението и сертифицирането на научни 
кадри. Участието на учените в процесите на атестиране на научни и научно-
педагогически кадри, включително рецензирането на дисертации, се разглежда в 
съвременните условия като важно направление на тяхната обществена и научна 
дейност. Съгласно ЗРАСРБ научните организации (ВУ; НИИ на БАТ и ССА) 
назначават рецензенти на дисертация измежду компетентните в съответната област 
на науката учени, които имат публикации в съответната област на научни 
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изследвания и са дали своето съгласие за това. Рецензентите трябва да имат 
научни постижения и задълбочени професионални познания в специалността, на 
която отговаря дисертацията, за да даде обективно заключение, като демонстрира 
висока научна почтеност и взискателност. Изпълнението на тези изисквания от 
членовете на НЖ е професионално задължение на всеки активно работещ учен. При 
оценяване на дисертация, която се рецензира, ученият трябва да говори за 
проблемите и недостатъците в нейната структура и съдържание, за мястото, което 
заема тази работа сред другите, да оцени съвестността на учения, изготвил 
дисертацията. 

В областта на качеството на рецензиране на дисертации обаче има сериозни 
проблеми и оплаквания от страна на научните организации [3, 4, 14]. По-специално, 
коментарите включват следното: 

- рецензиите не отговарят на изискванията, предвидени в съответните алинеи 
от Правилника за съответствие с критериите за дисертации; 

- има случаи, когато рецензиите се получават извън срока; 
- ученият, който рецензира дисертацията, практически не носи отговорност за 

рецензиите, които понякога имат формален характер; 
- има дори потресаващи случаи на идентични прегледи или техните структурни 

части от различни рецензенти. Можем да кажем, че дейността на други рецензенти 
се характеризира с репутационна безотговорност [5, 6, 7]. Назначеният от Научната 
организация рецензент не винаги може да потвърди високото ниво на своята 
компетентност по разглеждания проблем, няма значими публикации и не винаги 
може да бъде представен със своята слава и положителна репутация в научната 
общност. 

И въпреки че официалните рецензенти трябва да имат последната дума в 
процедурата за оценка на качеството на дисертационните работи, за никого не е 
тайна, че кандидатите рецензенти се подбират по причини, които са много далеч от 
научната почтеност. За НЖ, както и ръководителите на бъдещи доктори и научни 
ръководители на докторантите, едно е съществено важно: дали рецензентът ви 
„подвежда“ или „не ви подвежда“. При този подход много рецензии на дисертации 
съдържат, меко казано, предубедена, изкривена оценка. Отрицателните рецензии се 
превърнаха в изключение от правилото, въпреки че е известно, че за съжаление има 
много изследвания, които дават всички основания за това [17]. 

Както е известно, за докторска дисертация се назначават трима рецензенти с 
докторска степен. Рецензенти не би трябвало да бъдат Министри, Ректори, зам.-
ректори, декани и зам.-декани на факултети и съответно директории и зм.-директори 
на НИИ на БАН и ССА. Това изискване съгласно нашия Закон и Правилник не се 
санкционира и сме свидетели, как отговорни ръководители на научни организации се 
задъхват от писане на рецензии, макар много често да не са компетентни в научното 
направление на защитаваната дисертация. 

Рецензентите трябва да са служители на различни организации, ако извършват 
трудова дейност. Всички тези изисквания към рецензентите имат смисъл, ако в 
резултат на тяхното спазване НЖ получат обективни заключения по дисертацията 

В рецензията си рецензентът трябва да оцени следните аспекти на работата по 
дисертацията: 

- актуалност на избраната тема, 
- степента на валидност на научните положения, заключения и препоръки, 

формулирани в дисертацията, 
- достоверност и новост на резултатите от изследването, 
- съответствие на дисертацията с критериите за присъждане на научни степени. 

Въпросът за професионализма на експертите, които са опоненти на защитата 
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на дисертации, продължава да е актуален. 
Според резултатите от проучването е установено, че при назначаването на 

рецензенти научните организации се ръководят от следните критерии [8]: 
- специалността на рецензента трябва да съответства на специалността на 

дисертацията (81,9% от анкетираните); 
- рецензентът е известен специалист по проблема (89,8% от анкетираните). Но 

в 22,6% от случаите ръководителят на докторанта е участвал в подбора на 
рецензентите. 

Целесъобразността и размерът на заплащането за работата на рецензентите 
понякога се установяват въз основа на субективното мнение на ръководителя на 
организацията, в която се обучава докторантът, субективното мнение на 
ръководителя на организацията и традициите, които са се развили в организацията. 
Говорейки за възнагражденията на рецензентите, председателите на НЖ 
отбелязаха, че само в 86% от висшите учебни заведения и изследователските 
институти възнаграждението за работата на рецензентите се извършва редовно. 
89,3% от председателите на анкетираните НЖ отбелязаха, че размерът на реалното 
заплащане за работата на рецензентите по докторски дисертации е недостатъчно, 
тъй като отговорността е много голяма и съответно положения труд за разработване 
на качествена рецензия, в която да се оцени качеството на дисертационната работа, 
а не да се разкаже какво е направил докторанта и да му се признаят научните и 
научно–приложни приноси (смятайте да се препишат от неговата справка за 
приносите). 

За да се подобри качеството на оценка на дисертациите е необходимо: 
- Рецензентът трябва със своята академична степен, списъкът с публикувани 

трудове и естеството на работата да отговарят на научната специалност и 
проблема, по който се защитава дисертацията; 

- За подобряване на качеството на защитените дисертации може да се 
препоръча избор на един рецензент за докторски дисертации от електронната база 
данни на външни експерти, покана на втория и третия от различни организации ; 

- Рецензентите трябва да се избират и назначават при условия на 
безпристрастност и от съображения за научна целесъобразност без участието в този 
процес на „заинтересовани страни“ – ръководител или консултант; 
 

Литература: 
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РОЛЯТА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ 
 

Яница Иванова 
 

В нашето изследване е разкрито, че един от значимите фактори, определящи 
високата ефективност на докторантското обучение, е високото ниво на лична 
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отговорност на научните ръководители за качественото на обучение на 
докторантите в университета и НИИ на БАН и ССА и наличието на постоянен 
мониторинг на ниво на научния потенциал на докторантите и техните ръководители. 
Що се отнася до нивото на научния потенциал на ръководителя, ежегодно се следи 
ефективността на научно-педагогическата им дейност - наличие на публикации във 
водещи научни списания, изготвяне на учебници и др., включително и работа с 
докторантите. Това обаче са общите изисквания към преподавателския състав. 
Съществуващата практика за прикрепване на един или повече докторанти към всеки 
учен с научна степен и академична длъжност в специализирана катедра до известна 
степен е остаряла поради следните причини: първо, няма достатъчно престижно 
отчитане на натоварването на научния ръководител в часове, включени в учебната 
програма на ръководителя за водене на докторант, второ, в повечето университети 
няма изисквания, на които трябва да отговаря ръководителят. Не са редки случаите 
когато учени поемат ръководството на двама, трима и повече докторанти, но не ги 
извеждат до защита и ги отчисляват с право на защита. Голяма част от тях никога не 
защитават, но в определен момент от развитието на научния ръководител, той 
отчита тази бройка и обогатява своя научен коефициент на активна 
научноизследователска работа. Но тези ръководители в продължение на срока на 
обучение на докторантите си отчита натоварване в часове към своето учебно 
натоварване. 

 
Последните години докторантското обучение се води дистанционно. 
В система за дистанционното обучение първият проблем е доста просто решен, 

тъй като автоматично се проследява както самия график, така и времето на 
комуникация между ръководителя и докторант. Вторият проблем ни се струва по-
сложен. Научният ръководител няма как да контролира пряко работата на 
докторанта в научната лаборатория и провеждане на експериментите. 

Редица университети са разработили или разработват наредби за научния 
ръководител, които определят изискванията, на които трябва да отговаря научният 
ръководител за докторанти. 

По-специално, в редица водещи университети към ръководителя се налагат 
следните изисквания: 

Научният ръководител: 
• осигурява общо управление на изследователската програма, нейната ясна 

организация, планиране и отчитане на резултатите; 
• утвърждава календарния план за работа в рамките на научно-

изследователската програма, дава съгласие за допускане на докторанта до 
научноизследователска дейност и провеждане на конкретни изследвания; 

• извършва подбор на бази за научни изследвания; 
• оказва научно-методическа помощ на докторанта; 
• ръководи работата на докторанта, посещава катедри или институти, в които 

участва докторанта по време на провеждане на изследване, взема мерки за 
отстраняване на недостатъци в организацията на изследванията; 

• дава препоръки на докторанта относно програмата и методиката на 
изследването под формата на научна статия, относно представянето на резултатите 
от изследването на семинара; 

• организира прегледа на представения от докторанта научен текст; 
• анализира и оценява резултатите от изследването, дава окончателна обратна 

връзка за резултатите от изследователската програма; 
• обобщава учебно-методическия подход към изследователската програма, 

прави предложения за неговото усъвършенстване” 
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В ЗРАСРБ е записано: „Ръководителят на докторанта, трябва: 
- да имат степен доктор или доктор на науките (включително научна степен, 

присъдена в чужбина и призната в Р. България); 
- да има академична длъжност доцент или професор; 
- да извършват самостоятелна изследователска дейност (участват в 

изпълнението на такива дейности) по направление (профил на обучение на 
докторанта); 

- да имат публикации въз основа на резултатите от посочените 
изследователски дейности във водещи местни и (или) чуждестранни рецензирани 
научни списания; 

- да имат възможност да представят резултатите от изследователската дейност 
на национални и международни конференции” 

Изпълнението на формалните изисквания за ръководител в системата за 
обучение обаче не гарантира успеха на подготовката на докторанта за защита. 

Проблемът с предаването на знания, умения, навици, формирането, 
дефинирането и осъществяването на обратна връзка при усвояването на 
предаваната информация е изправен пред човечеството от момента, в който всеки 
човек осъзнава своето Аз. 

 
В заключение, обучението на докторанти е двустранен процес: научен 

ръководител – докторант. И успешната защита зависи от двете страни. Може 
научният ръководител да е учен на високо научно равнище, да провежда много 
научни изследвания, но докторантът да извършва покрай него само техническа 
работа и да не вниква в същността на процеса на експериментиране, получените 
резултати и техния анализ. Затова когато се разглежда процеса на обучение на 
докторанти трябва да се анализира работата на двете страни и тогава може да се 
препоръчат ефективни мерки за подобряване на обучението. 
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ТИПИЧНИ ГРЕШКИ В АВТОРЕФЕРАТИТЕ 
 

Георги Тасев, Красимира Георгиева 
 

Ще обърнем внимание на типичните съдържателни и формални грешки, 
допускани от докторантите при оформяне на своите работи. 

1. Докторантите често неправилно записват на първите страници на 
автореферата професионалното направление и научната специалност, по която 
защитават дисертация. 

2. Не се посочва научната организация и /или организации, където са 
проведени научните изследвания, катедрата. Тази информация е полезна п ри 
контролиране на коректността на процеса на защита на дисертацията. 

3. Често в произволен порядък и неточно се посочва научният ръководители и 
/или научният консултант. Посочват се тези ръководители или консултанти, които са 
посочени в Заповедта за зачисляване на докторанта в докторантура. 

4. Не се записват научните организации от които са рецензентите и членовете 
на НЖ., техните научни степени и академични длъжности. 

5. Разпространена грешка е актуалността на проблема да се дава много 
подробно, едва ли не да се започне от Адам и Ева, та до наши дни. Тук е 
необходимо кратко да се даде актуалността на проблема, да се стъпи на актуалния 
научен проблем за да се формулира обекта, предмета и целта на изследването., 
които се отразяват във формулировката на темата на дисертационното изследване. 

6. В рубриката “Цел и задачи на изследването” докторантите не рядко обявяват 
целта на някакво изследване, но не формулират крайната точка на научния 
маршрут, т.е. собствената цел, а много общо пишат ”Изследване на процеса 
(технологията) на ....”. 

7. В положенията (при носните моменти), които се предлагат за защита се 
срещат необосновани структури на аспектите характеристики на приносите, като се 
пише определени (какви именно?), за стойностите на параметрите се пише: 
значителни (какъв именно?; колко са значителни?) или резултатите са ефективни 
(В какво се изразява ефекта?; Какъв е ефекта?) и т.н. 

8. В раздела“Научна новост” докторантите грешат като говорят неоправдано (от 
гледна точка на фактическото съдържание на дисертацията) за голяма степен на 
обобщеност и некоректни формулировки. Не трябва да се стремим към 
глобализация, трябва да избираме формулировки на новостта, намиращи се в най-
голям унисон с получените резултати, и не различаващи се от положенията, които се 
предлагат за защита.  

9. В рубриката ”Научна и приложна значимост” са не допустими декларации от 
вида: Резултатите представляват крупен принос в ....”; ”С разработената дисертация 
се решават глобалните проблеми на ...”. Заявката за научна и приложна значимост 
трябва да се направи, но в деликатна, безлична форма. Например, Според автора, в 
работата са решени проблеми, съществени за...”. 

10. В рубриката “Личен принос”, която е много важна за идентификация на 
докторанта като изследовател в дадената научна специалност, не се вижда в какво 
точно е приносът на докторанта. Трябва да се направи анализ на своя принос в 
съответствие с приоритетите на научната специалност. 

11. В раздела “Достоверност на резултатите” докторантите често пишат общи 
неща за прилагания математически апарат и установените закони на природата, при 
което никога не показват, как тези закони и математически методи се 
трансформират в защитаваните резултати. При формулиране на достоверността на 
резултатите е необходимо да се обоснове на основата на какъв обем извадка или 
брой проведени опити се базират получените резултати и т.н. 
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12. Основни изводи и резултати и Положения предлагани за защита, 
независимо, че са сходни по формулировки, представляват различни 
характеристики на дисертацията. Понякога докторантите отъждествяват тези 
понятия и пишат така “Изводи, положения и резултати, представяни за защита. 

13. При излагане на съдържанието на дисертацията в автореферата понякога 
не се отразяват някои важни аспекти, например не се прави обосновка на границите 
на прилагане на разработените методики, диапазона на достоверност на получените 
изводи, коректността на изчислителната процедура, точност (грешка; 
средноквадратична неопределеност на резултатите) на проведените експерименти и 
т.н. Всичко това предизвиква законни въпроси в активните читатели на 
автореферата и се правят съответни забележки или се поставят въпроси. 

14. Ето и някои езикови грешки в авторефератите. 
● Научният текст е наситен със специална терминология, която по някога се 

използва неточно; 
● За съкращения на записа се използват абревиатури. Някои от тези 

съкращения са измислени от самия докторант, но в текста на автореферата не са 
разшифровани; 

● Нерядко в авторефератите се срещат и непонятни обозначения, тясно 
професионални термини, некоректни англоезични понятия и т.н. 

15. При съставяне на списъка на научните работи по темата на дисертацията 
много докторанти, представят по две или три работи, които са под печат, т.е. не са 
публикувани и научната общност не е запозната с тях. 

 
При подготовката на автореферата трябва да се обмисля всяка фраза, тъй като 

броя на лицата, които ще четат автореферата, ще бъде няколко десетки по-голям от 
тези, които ще четат дисертацията. Това е продиктувано от различния брой 
екземпляри: дисертацията – 5 броя, а автореферата - 50 броя. 

Ограниченият обем на автореферата изисква да се включат най-важните и 
необходими сведения за работата и да се получи пълна представа за дисертацията, 
при това той трябва да отговаря на всички изисквания предявявани към научна 
работа. В автореферата не трябва да има излишни подробности, а така също 
информация, която я няма в дисертацията. 

Подготовката на автореферата на дисертацията е завършващ етап от работата 
над дисертацията. В автореферата не трябва да се дава информация, която не 
съществува в дисертацията. Това се смята за грубо нарушение. Тук са 
недопустими орфографически грешки, жаргони и кабинетни изрази, не съгласувани 
по между си фрази. Автореферата трябва да има строго определена структура и 
последователност, която не трябва да се нарушава. 

Текстът на автореферата се пише на компютър с интервал 1,5 на едната 
страна на листа (формат А4) (210x297 mm). Как правило, шрифтът е Times New 
Roman 14. 

 
Препоръчителни изрази за използване в автореферата  
1. Изрази за поставяне на задачите на изследване и формулиране на 

резултатите от изследването 
 
«Да се обоснове.....” – “Обосновано е, че ....”; 
“Да се разкрие....” - Разкрито е....”; 
“Да се систематизира...” - Систематизирани са ....”; 
“Да се предложи....” - “Предложен е ...”; 
“Да се конкретизира....” - “Конкретизирано е ....”; 
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“Да се представни....” - “Представено е ....”; 
“Да се оптимизира ...” - “Оптимизирани са ...”; 
“Да се постави проблемът ....” - “Поставен е проблема...”; 
“Да се предложи и реализира принципа....” - Предложен и реализиран е 

принципа ...”; 
“Да се разкрие механизма на ...” - “Разкрит е механизма на ...”; 
“Да се разкрие ролята на ....” - “Разкрита е ролята на ....”; 
“Да се оцени влиянието на фактора...” - “Оценено е влиянието на фактора ...” 

или “Изследвано и установено е влиянието на фактора ....”; 
“Да се определи възможността за...” - “Определена е възможността за ...”; 
“Да се разкрие същността на ...” - “Разкрита е същността на ...”; 
“Да се разкрият причините за ...” - “Разкрити са причините за ...”; 
“Да се обясни феномена...” - “Обяснен е феномена...”; 
“Да се проследи връзката ...” - “Проследена е връзката...”; 
“Да се набележи път за ...”-Набелязан е път за ...”; 
“Да се изгради класификация на ...” - “Изградена е квалификация на ...” или 

“Разработена е класификация на ...”; 
“Да се разкрие и охарактеризира структурата за ....” - “Охарактеризирана е 

структурата за ...”; 
“Да се извърши съпоставяне на ...” - “Извършено е съпоставяне на ...”; 
“Да се въведе понятие за ....” - “Въведено е понятие за ...”; 
“Да се формулира определение за ...” - “Формулирано е определение за ...”; 
“Да се намерят границите на ...” - “Намерени са границите за...”; 
“Да се издигне хипотеза за...” - “Издигната е хипотеза за ...”; 
“Да се обоснове извода за ...” - “Обоснован е извода за ....”; 
“Да се развият аргументите за...” - “Развити са аргументите за ...”; 
“Да се предложи периодизация на ...” - “Предложена е периодизация на ...”; 
“Да се документират положенията за ...” - “Документирани са положенията за...”; 
“Да се апробират предложенията за ...” - “Апробирани са предложенията за ...”; 
“Да се намери и обоснове градация на...” - “Намерена и обоснована е градация 

на ...”; 
“Да се намерят изключенията за ...” - “Намерени са изключения за ...”; 
“Да се въведат условия за подобие на...” - “Въведени са условия за подобие 

на...”; 
“Да се изясни зависимостта ...” - ”Изяснена е зависимостта ...”; 
“Да се даде оценка...” - “Дадена е оценка ...”; 
“Да се въведат критерии за оценка ...” - “Въведени са критерии за оценка ...”; 
“Да се установи приоритета на...” - “Установен е приоритета на ...”; 
“Да се създаде база данни...” - “Създадена е база данни...”; 
“Да се разкрие закономерността на ...” - Разкрита е закономерността на ...”; 
“Да се разработи нов концептуален подход...” - Разработен е нов концептуален 

подход...”; 
“Да се оцени варианта за ...” - “Оценен е варианта за ...”; 
“Да се построи модел...” - “Построен е модел за...” или “Разработен е модел за 

...”; 
“Да се определи областта и границите на приложение ...” - “Да се определи 

областта и границите на приложение ...”;  
“Да се уточнят базовите термини ...” - “Уточнени са основните (базовите) 

термини...”; 
“Да се обоснове и предложи типология за ....” - “Предложена и обоснована е 

типология за ...”; 
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“Да се обоснове правилността на аналогията ...” - “Обоснована е правилността 

на аналогията ...”; 
“Да се разкрият необходимите и достатъчни условия за решаване на п 

роблема...” - “Разкрити са необходимите и достатъчни условия за ...”; 
“Да се предложи нова трактовка за ...” - “Предложена е нова трактовка за...”; 
“Да се обобщи фактическия материал ...” - Обобщен е фактическия материал за 

... и е установено...”; 
“Да се обобщят и сумират резултатите от изследването на ...” - “Обобщени и 

сумирани са резултатите от изследването на ...”; 
“Да се разработи програма за ...” - “Разработена е програма за ...”; 
 
2. Изрази за характеризиране на новостите в дисертационното изследване 
 
За характеризиране на новостите в дисертационното изследване е 

целесъобразно да се използват следните наречия и глаголи: 
“за първи път”; 
“по новому са...”;  
”нетрадиционно...”;  
”в систематизиран вид...”;  
”уточнено е ...”; ”допълнена е ...”;  
”развито е ...”;  
”открито е ...”;  
”предложена е нова трактовка на...”;  
”детайлизирана е картината ...”; 
”конкретизирана ...”;  
”систематизирана е...”;  
”въведено е понятие...”;  
”въведен е принцип...”;  
”установени са по-рано не известни положения (факти)...”;  
”усъвършенствана е методиката....”; 
”разработена е концепция 
 
Литература 
1. Тончев Г. Методични основи на научните изследвания. -Русе, 1974 (Записки-

непубликувани). 
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дисертация?. -С., 2007. 
3. Тасев Г., В. Брезин, Д. Иванова Как се разработва дипломна работа. -С., 

2009. 
4. Sternberg D. How to Complete dmd urvive a Doctorai Dissertstion., New York, 
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5. Gibaldi J. MLA Handbook foe Writers of Research Papers, New York, 1999. 
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Dissertations in the Social and Behavioral Sciences, Syracuse, 1988. 
 

  



REPORTS - June 17,  2022,  Sofia 
 

 

- 165 - 

СТРУКТУРА И ЕЛЕМЕНТИ НА РЕЦЕНЗИЯ И  
СТАНОВИЩЕ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ 

 
Х. Иксов 

 
Думата «рецензия» (отзив, становище, критичен разбор и оценка на 

художествено или научно произведение) се налага в литературния език в края на 
XVIII - началото на XIX век (от лат. Recensio - разглеждане, обследване). 

Рецензията е жанр на литературната критика, в същото време справедливо я 
смятат и за жанр библиография (тя възниква от библиографското описание на книги 
и други произведения). Едновременно в рецензията се дава библиографско 
описание на обекта на рецензиране, информация за неговото съдържание, 
композиция, повдигнатите в него проблеми и начина на решаването им. В 
рецензията, също така, присъства и критичен разбор и оценка на обекта, нейната 
тема, идейното съдържание, език и стил, указва се значението на редица други 
източници, неговата роля на процесите в обществото.Всичко това приближава 
рецензията до критичната статия, но е по-малка по обем. 

Условно ще разделим рецензиите на следните видове: 
- неголяма критична или публицистична с татия (често с полемически характер), 

в която разглежданото произведение е повод за обсъждане на актуални обществени 
или научни проблеми; 

- есе, това е в голяма степен лиричесеко размишление на автора на 
рецензията, което е подсказано от прочитането на произведенинето (най-често при 
литературни произведения, но не п ри научни); 

- разширена анотация,в която се разкрива съдържанието на произведението 
(литературно или научно), особеностите на композицията, езика и стила и се прави 
оценка; 

- авто-рецензия, включваща няколко литературни или научни произведения на 
автора. 

Критериите за оценка на дисертациите са: 
1) актуалност на темата, цел и задачи на изследване; 
2) умение да се представи същността и особеностите на проблема, да се 

извърши анализ и да се изведат обобщения; 
3) обоснованост на резултатите и изводите; 
4) обоснованост на препоръките по решаването на изучавания проблем; 
5) личен принос на докторанта; 
6) възможности за теоретично и практическо използване на получените 

резултати. 
 
Системата от критерии за оценка на качеството на дисертационното 

научно изследване е: 
1. Универсални (основни) критерии: 
● научна значимост; 
● актуалност; 
● новост и приоритет; 
● практическа значимост; 
● методика и техника на изследването (за емпиричните изследвания). 
2. Допълнителни критерии: 
● концептуалност и доказателственост (за фундаменталните изследвания); 
● готовност за внедряване (за приложните); 
● мащаб на внедряването (за разработките). 
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Задължителните елементи на всяка рецензия са: 
Актуалност или новост; 
Оценка на съдържанието на произведението; 
Положителни отличителни страни на рецензираното произведение; 
Практическо значение на изследването и препоръките по внедряване в 

практиката; 
Недостатъци и забележки по рецензирания материал (този елемент е 

задължителен!); 
Препоръчителна оценка на извършеното изследване. 

 

Защо докторантите е необходимо да знаят структурата и елементите на 
рецензията и становището? 

Това е необходимо за да знаят какво се изисква от рецензентите и членовете 
на научното жури при защитата на дисертационната работа, т.е. да знаят 
показателите по които се оценява тяхното изследване. Затова даваме структурните 
елементите на рецензия и становище на докторска дисертация. 

 
Р Е Ц Е Н З И Я 

 
от ………………………………………..............................................................………. 

(Име, фамилия, н.с. и академична длъжност, висше училище, научна организация) 
 

на дисертационен труд на тема” ......................................................................................., 
представен за защита на образователна и научна степен ”Доктор”/научна степен 
“Доктор на науките” по професионално направление ...…….............................……….., 
специалност ………………….........…………........….......................................................….. 

 
Защитата на дисертацията е обявена в сайта на ........................ университет на 

докторанта .................................................................................................(Име, презиме и 
фамилия на докторанта) от катедра” ....................................................” към факултет 
“…………….......................................................…..”. 

Докторантът е представил дисертационен труд, автореферат и .... броя научни 
трудове по темата на дисертацията. 

1. Оценка на качеството на дисертационния труд и представените научни 
трудове, правилността и обосноваността на изводите и предложенията 

1.1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и 
научно приложно отношение. Степен и мащаб на актуалността на проблема и 
конкретните задачи на изследването, разработени в дисертацията. 

1.2. Познава ли докторантът състоянието на проблема и оценявали ли 
творчески литературния материал при анализа на състоянието на проблема?. 

1.3. Избраната обща методика и методиката на експерименталното изследване 
може ли да даде отговор на поставената цел и задачите на дисертационния труд? 

1.4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на 
достоверността на материала, върху който се градят приносите на дисертационния 
труд. 

1.5. В какво се заключават научните, научно приложните или методични 
приноси на дисертационния труд? 

 Формулиране и обосноваване на нов научен проблем(област); 

 Формулиране и обосноваване на нова теория (хипотеза); 

 Доказване с нови средства на съществени нови страни в съществуващи 
научни проблеми и теории; 
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 Създаване на нови класификации, методи на изследване, нови конструкции, 
технологии, препарати, схеми за лечение, програмни продукти и т.н.; 

 Получаване и доказване на нови факти; 

 Получаване на потвърдителни факти. 
 
1.6. Какъв е характерът на приносите за внедряване: методи, конструкции, 

препарати, технологии, програмни продукти, схеми и т.н.? 
1.7. Каква е, конкретно, значимостта на приносите за теорията и практиката? 
1.8. Може ли да се оцени в каква степен дисертационния труд и приносите 

представляват лично дело на докторанта? 
1.9. Съответсва ли дисертационния труд на професионалното направление и 

специалността? 
1.10. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на 

изданията (международни, национални, ведомствени и т.н.), в които са отпечатани. 
Публикациите към дисертацията могат да бъдат класифицирани както следва: 

По вид (студии; статии; доклади; популярни публикации); по значимост (статии в 
издания с Импакт-фактор; пленарни доклади; наградени публикации); по място на 
публикуване (статии в реферирани международни списания: статии в трудове на 
международни научни конференции в чужбина; статии в национални списания; 
доклади в трудове на международни научни конференции в България; доклади в 
научни трудове на университети; доклади в трудове на национални научни 
конференции, сесии и семинари); по език, на който са написани (на български; на 
английски; на друг чужд език); по брой на съавторите (с един,двама, трима и повече 
съавтори); рецензирани преди публикувани. 

1.11. Какво е отражението на научните трудове по темата на дисертацията в 
науката - използване и цитиране от други автори, в други институти, страни и т.н.? 

 Общо - Х цитирания; 

 От български автори - Х цитирания; 

 От чужди автори - Х цитирани. 
1.12. Резултатите от дисертационното изследване използвани ли са в теорията 

и практиката? 

 Има ли постигнат икономически ефект? 

 Има ли постигнат социален ефект? 

 Има ли постигнат технически или технологически ефект? 

 Има ли постигнат естетически ефект? 

 Има ли постигнат екологически ефект? 

 Има ли постигнат ергономически ефект? 

 Има ли постигнат методически ефект? 
Документи , на които се основава посоченият ефект. 
1.13. Яснота,точност, последователност и обоснованост на изложението. 
1.14. Ниво на оформяне на постановките, изследването, анализите и 

резултатите от изследването (обща грамотност; стил на изложението; качество на 
илюстрациите) 

1.15. Използваните материали и концепции от публикуваната научна 
литература и други източници (включително от Интернет) имат ли позовавания в 
дисертацията и научните трудове, представени по темата? 

1.16. Има ли мотивирани препоръки за бъдещото използване на научните и 
научно приложните приноси: какво от дисертационното изследване и къде да се 
внедри? 

1.17. Авторефератът направен ли е съгласно изискванията, правилно ли 
отразява основаните положения и научните приноси на дисертационния труд? 
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1.18. Информационната карта (на български и английски език) правилно ли е 
попълнена, съгласно изискванията на НЦИД? 

1.19. Други въпроси, по които рецензентът счита, че следва да вземе 
отношение. 

 
2. Критичини бележки 
Критичните бележки трябва да са по: Постановката на проведените 

изследвания; Методика на експерименталното изследване; Анализа и обобщението; 
Методическото равнище; Използваните методи и подходи за научно изследване; 
Достоверност, точност и пълнота на резултатите; Обоснованост на изводите и 
предложенията за теорията и практиката; Литературна осведоменост; Език и стил на 
научния текст; Начин на оформяне на илюстративния материал. 

 
3. Заключение 
Заключението да е с ясно становище за присъждане или не присъждане на 

образователна и научна степен “ДОКТОР” или “ДОКТОР НА НАУКИТЕ” по 
професионалното направление ........................................................................................, 
специалност.............................................................................................................. . 

 
хх. хх. 20 хх г.       Рецензент: 

/……………...…../ 
 
Забележки: 
1. Обемът на рецензията трябва да бъде 5-7 стр. 
2. По усмотрение на рецензента към съдържанието на рецензията могат да 

бъдат добавяни и други точки, но в никакъв случай биографични данни, тъй като в 
документите е приложена автобиография на докторанта. 
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