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МЕНИДЖМЕНТ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ДИСЕРТАЦИЯ 

 
Георги Тасев 

 
Резюме 
В доклада се разглеждат основните въпроси, свързани с мениджмента на 

разработване на дисертация, а именно: избор на научната специалност, университет 
или институт за обучение и провеждане на научни изследвания, избор на научен 
ръководител, проблем, обект и предметна изследване и изискавния към хипотезата 
на изследване. 

 
Ключови думи: дисертация, проблем, научен ръководител. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Георги Тасев 
 

Аннотация 
В докладе рассматриваются основные вопросы, связанные с управлением 

диссертационной работой, а именно: выбор научной специальности, вуза или 
института для обучения и проведения исследований, выбор научного руководителя, 
проблема, объект и предмет исследования и требование к гипотезе исследования. 

 
Ключевые слова: диссертация, проблема, научный руководитель. 
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АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНАТА АГРОНОМИЯ В СВЕТА (ЧАСТ 1) 

 
проф. д.т.н. Г. Тасев 

 
Историческият подход във всяка наука е от голямо значение. Няма наука без 

история. По същество историята на агрономията и историята на земеделските 
експериментални дейности са неразделни. Изучаването на всяка агротехническа 
техника, всеки метод за подбор винаги трябва да започва с историята на проблема, 
с критично обсъждане на него, за да се избегнат отдавна известни „открития“. 
Опитът в земеделието е толкова стар, колкото и самото земеделие.  

Подобно на всяко научно познание, експерименталната работа произтича от 
изискванията на производството. По това време знанията са от тясно емпиричен 
характер, не е имало правилно разбиране за определени методи за отглеждане на 
растения. Всеки е работил според традицията, както са правели дядовците и 
бащите. Този древен опит е обобщение на прости наблюдения на явленията в 
земеделието. И все пак той е бил единственият източник на земеделски знания. 

 
Агрономията е една от най-старите науки, възникнала в процеса на човешката 

практическа дейност, развива се в тясна връзка с растежа на производителните 
сили на обществото, промените в социално-икономическите отношения и успеха на 
естествената наука. Зачатъците на агрономията се появяват, когато хората започват 
да опитомяват диви растения. Съвети за отглеждане има в древни писмени 
източници. Произходът й датира от древни времена.  

Хиляди години пр.н.е. хората се занимавали със земеделие. В ерата на 
робовладелството вече е натрупано голямо количество материал под формата на 
агрономически правила и инструкции за земеделието (Древен Египет, Месопотамия, 
Древна Гърция, Китай, Индия и Рим). Средна земя - най-старото огнище земеделие 
в Африка. 

 
 

 

 

 

  

 

Аристотел; Катон Старший; Варон Марк Теренций; Колумел Луций Ю.Модерат 
Учени от авничнияя свят, занимаващи се със систематизация на знанията 

в земеделието 
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Отглеждането на зърнените култури е продължителен процес, 

който изисква преживяването на едно място. С възникването на 

земеделието хората са преминали към отседнал начин на живот. 
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През 1753 г. гениалният руски учен М. В. Ломоносов (1711 - 1765) за първи път 

изразява идеята, че „въздухът, изтеглен от листата, доставя храна на растенията“. 
По-късно, през 1771 г., английският химик Д. Пристли (1733-1804) експериментално 
показва, че ако мишка и горяща свещ се държат под стъклено покритие без растящо 
зелено растение, мишката умира и свещта угасва. През 1779 г. холандският 
естественик Ингенъс Ян (1730-1799) установява, че „замърсеният” въздух може да 
се пречиства само от зелени растения и на светлина.[1.14] Обяснение на това 
явление като процес на хранене на растенията е дадено от женевския ботаник Ж. 
Сенебе (1742-1809). Развитието на физиологията на растенията като наука е 
улеснено от изобретението и усъвършенстването на микроскопа от англичанина Р. 
Хук (1635-1703) и холандеца А. Левенгук (1632-1723). Микробиологичните 
наблюдения значително ускориха развитието на ботаниката и зоологията. През 1735 
г. изключителният шведски натуралист К. Линей (1707-1778), със своята работа 
„Системата на природата“, изглежда е свършил огромната работа на ботаниците и 
зоолозите от първата половина на 18 век. и е предложил хармонична таксономия на 
флората и фауната. През 1760 г. германският ботаник И. Кьойлрйоитер (1733-1806) 
получава първия изкуствен хибрид на тютюна и започва хибридизация на 
растенията. Френският химик А. Лавуазие (1743-1794) установява закона за 
опазване на материята, определя състава на въздуха и процеса на образуване на 
въглероден диоксид, прави редица други важни открития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 1563 г- френският естествоизпи тател- 
самоук Бернар Палисси е писал, че солите 
са в основа на живота и растежа на посевите. 
 
Причината за изтощаването на почвата, той е 
смятал, че е отделянето от нея на соли, а 
ползата от внасяне на торове в почвата е 
виждал във възстановяването на баланса на 
соли в почвата. Но, в крайна сметка, той не е 
можал да каже, за какви соли става дума 
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Хумусовата теория за хранене на растенията-хумусът е единственото 
вещество в почвата,което може да служи за храна на растенията. Тази 

теория е била разпространена в Западна Европа в края на 18 и в 
началото на 19 век. 

 
Автор на първата 
книга по основи 
на земеделската 
химия 

През 1761 г.шведския химик Иганом  
Валериус е изказал мисъл за хране 
не на растенията с хумос. Най-виден  
стороник на тази теория е немският 
 учен Албрехт Даниел Теер, който е  
говорил за хумоса по следния начин: 
”плодородието на почвата зависи  
особено от хумуса,тъй като, освен  
водата,той представлява единстве 
ното вещество в почвата, което може да служи за  
храна на растенията”  

 

 

 

Първият известен вегетационен опит е 
заложен през 1629 година в Брюксел от 
холандеца Йоханес Ван Гелмонт. 
Резултатите от експеримента изследова 
телят е обяснил с изключителното 
поглъщане от растенията на вода. Така 
възниква водната теория за отглеждане на 
растенията. 

Гениалната догатка за въздушното 
хранене на е изказано от 
основоположника на химията 
М. В. Ломоносов (1753)  
 
В своят труд ”Слово о явлениях 
воздушных” той е написал: ”Пре 
изобилният растеж на тучните 
дървета, чиито корени са се впили  
в безплодния пясък, тогава е ясно 
тлъсти те зелени листа са такива, 
защото се хранят от въздуха” 

 

 

Грешката в изводите на Ван Гелмонт  е била 
доказана през 1699 г. от Джон Вудворт-
професор по медицина в лондонския Грасхем-
колеж (Англия). 
Изводът на изследователя е, че за растенията 
само вода не е достатъчна. В почвата се 
съдържа нещо, способстващо растежа на 
растенията: ”растенията се развиват не от 
вода, а от някакъв почвен материал”. 
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Научната агрономия възниква много по-късно, през 18-19 век, в резултат на 

успехите на естествената наука, въз основа на експерименталното изследване на 
растенията, законите на тяхното хранене, изучаването на почвата, върху която те 
живеят. Експериментът бил широко използван във физиката и химията, а след това 
и в агрономията, където се превърнал в основен метод на изучаване. От времето, 
когато човекът започва да отглежда растения, частичните наблюдения за растежа на 
растенията и добивите им постепенно започват да се натрупват, това, което сега 
наричаме практически опит, който дълго време е бил единственият източник на 
земеделски знания[10-17]. 

Експериментът в земеделието е бизнес, превърнал с в отрасъл на 
агрономията, който изучава земеделието, като намира начини за повишаване на 
неговата производителност и добива на земеделските култури, както и подобряване 
на качеството на техните продукти въз основа на прогресивно подобряване на 
плодородието на почвата. Идеята за необходимостта от провеждане на 
експерименти в Русия се засилва в края на 18 в. и началото на 19 век, когато 
крепостната икономика е в криза. През 1765 г. в Санкт Петербург се формира 
Свободното икономическо общество, а през 1818 г. - Московското земеделско 
дружество, обединяващо най-образованите земеделци по това време. Тези 
общества са издавали списания, вестници, които предлагали полезна за фермера 
информация.Един от влиятелните членове на Свободното икономическо и 
московско общество на земеделието е Андрей Тимофеевич Болотов, когото наричат 
първият руски учен агроном и върху неговите произведения са възпитани много 
поколения напреднали фермери от края на 18 и началото на 19 век. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

През 1834 г. Жан Батист Бусенг е 
започнал да провежда опити на 
поле то в своята ферма в Бехел 
броне (Елзас).  
Това е втори етап от развитието на 
полските експеримен ти в 
агрономията. 

 

 

Ан. Т. Болотов за 
първи път на руски 
език публикува 
книгата ”Об 
удобрении земель”, 
която е издадена 
през 1770 г. и там 
той е написал: ”, че 
храната за 
растенията в почвата 
се състои от вода и 
някои особенни 
почвени или повече 
мини рални частици”. 

Андерей 
Тимофеевич 

Болотов 

 
Много учени 
смятат, че 
земеделието е 
започнало с 
обаротката на 
почвата. 
Н.И.Вавилов е 
предложил 
полицентрическа 
концеп ция за 
произхода на 
световното 
земеделие. 

 

Николай 
Иванович 
Вавилов 
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Професор И. П. Комов (1728-1792) многократно  е изтъквал необходимостта от 
многогодишни полеви експерименти. Голямо значение имат експериментите на В.А. 
Леувишин със сеитбата на трева. В.А. Левшин е един от основателите на домашното 
отглеждане на трева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Иван Михайлович Комов 

 

„По-доре е с малко да 
получиш много, отколкото с 
много - малко” И.М.Комов 

 
Албрехт Даниел Теер                 Юлиус фон Либих                     Артур Юнг 
Учени от Западна Европа, занимаващи се с систематизация на знанията в 

земеделието 
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АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНАТА АГРОНОМИЯ В СВЕТА (ЧАСТ 2) 
 

Тасев Г. 
 
През втората половина на 18 век се появяват първите земеделски 

образователни институции. През 1770 г. в Московския университет е създадена 
катедра по агрономия. В края на 18 век в близост до града  

А. Т. Болотов и И. М. Комов се смятатат за първите агрономи в Русия, които са 
допренесли за развитието на агпрарната изследователска практика. 

Павловск е открито Петербургското практическо училище по земеделие. По 
това време обаче експерименталната работа не е получила широко развитие. 
Първото руско експериментално опитно поле е създадено около 1830-1840. Това е 
експериментално поле към висшето агрономическо училище в Горки. Управлението 
е поверено на известния руски учен-химик Д. И. Менделеев с най-близките си 
сътрудници - физиолог К.А. Тимирязев и химикът Т.Т. Густавсон. Д. И.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
През 1869 г. започва експериментална работа в Петровската селскостопанска 

академия. По това време професор А. Н. Енгелхард в смоленската провинция 
доказа, че смлените евтини фосфорити, използвани като торове на празни 
подзолисти почви, могат да дадат високи добиви. Експерименталната станция за 
обработка на полета е израснала на базата на експерименталното поле на 
Петровската селскостопанска академия, създадено през 1867 г. от изключителния 

 
Советов Ал.Василевич   Енгелгард Ал. Николаевич Докучаев В.Василевич 

 

Дмитрий Иванович Менделеев е поставил и провел 
през периода 1867-89 г. полски опити за изучаване на 
влиянието на дълбочината на оран, и действието на 
торовете в СмолянскаыПетербургска, Московска и 
Симбирска губерния. 
Диплом за почетен  
член на Петровската  
земеделска и горска 
 академия с който е 
 удостоен Д.И.Менде 
 леев за заслуги в 
научната агрономия. 
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учен-агроном И. А. Стебут. Това е едно от първите експериментални полета в Русия, 
а неговият организатор е един от основателите на руското висше агрономическо 
образование, научно земеделие и земеделска експериментална работа в страната. 
И. А. Стебут е инициатор на образованието за жени в земеделието. в Русия. В края 
на 19 век той създава в страната висше агрономическо училище за жени - 
земеделски курсове на Стебутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 1885 г. по инициатива на А. А. Измилски е организирано 
експерименталното поле в Полтава. Пламенен пропагандист и поддръжник на 

 

 

Енгелгард  Александр Николаевич през 1866-70 г. е 
професор в Петербургския земеделски институт. Той 
е издигнал идеята за създаване на опитни ста нции 
при висшите земеделски училища. Организирал е 
лаборатория за изследване на погмата, торовите и 
растенията.В своето имение в Батищево е въвел 
сейтбообръщение,сеяне на треви, изследва не на 
ефективността на  минералните торове. Предложил е 
реорганизация на своето имение в опитна станция. 

Ермолов Алексей Сергеевич е ученик на Енгелгард, 
саратник на Костычев. Занимавал се е с изследване 
на фосфорните торове. Министър на земеделието от 
1893 до 1905 г. Преобразувал е министерството, при 
съпил е към организиране на мрежа от държавни, 
местни и обществени опитни станции в основните 
почвено-климатични зони на Русия. 

 

 

Стебут Иван Александрович  е проф. в Петровската 
земеделска академия, по чиито проект през 1865 г. е било 
заложено опитно поле, където през 1868 г. е изследвана 
ефективността на изпол зване на суперфосфат и костно 
брашно. 
Тимирязев Климент Аркадевич е основоположник на 
руската научна школа  по физиология на растенията. Той е 
защитавал необходимостта от организация на научно-
полеви изследвания по агрохимия, агрономия и физиологи 
на растенията върху специални опитни стенции и първи в 
Русия е внедрил в практи ката на научните изследвания-
вегатационния метод. 

 
Вегетационен дом ( парник) от  1873г. 
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експерименталните полета в развитието на земеделската наука и 
експерименталната работа е руският учен К. А. Тимирязев. Той организира 
специална физиологична лаборатория и първата оранжерия в Русия за провеждане 
на експерименти. В оранжерията за отглеждане на растения са провеждани 
едновременно експерименти в 6 хиляди съда, инсталирани на 160 колички. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вегетационният опит създава най-добрите условия за идентифициране на 

ролята на различни фактори от живота на растителнията - отделни хранителни 
вещества и техните комбинации, влага, светлина, температура, за по-задълбочено 
изследване на тяхното влияние върху растежа и развитието на растенията. помощ, 
за организиране на масова експериментална работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Николаевич Прянишников (1865-1948) изиграва огромна роля в 
развитието на земеделската наука и експерименталната работа. През 1895 г. Д. Н. 
Прянишников организира изследователска лаборатория към отдела, която заедно с 
вегетационната оранжерия е основата за създаването през 1908 г. на агрохимичната 
експериментална станция, наречена тогава „Станция за хранене на растенията“. 
Това е първата институция в страната, която системно се занимава с въпросите на 
торене [125]. 

Вътрешен вид на парника с 
фотография на К.А.Тимирязев 

 

Вегитационна къща (парник) на К. А. 
Тимирязев-експонат на Всерусииското 

Нижегородско изложение. Външен вид на 
парника с фото графия на К.А.Тимирязев 

 

 

През 1919 г. заедно със съществуващия  от 1916г. Обществен комитет по 
използване на торове в земеделието е бил създаден Научен институт по 

торене (НИУ), а след това и мрежа от негови опитни станции (Долгопрудная 
агрохимическая опытная станциия (САОС), Люберецкое опытное поле). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основатели на научния институт 
по торене (НИУ) са академиците 
Д.Н. Прянишков (ръководител 
на агрохимическия отдел) и Э.В. 
Брицке (ръководител на 
технологическия отдел) 
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Тук за първи път са разработени методи за получаване на торове като 
суперфосфат и други от местни суровини.  
Едва след катастрофално слабата тодина ( 1891-1892г.) през последното 
десетилетие на 19-ти век по проекта на И. А. Стебут, А. С. Ермолов и П. А. Костичев 
е организирана широка мрежа от експериментални институции и към началото на 
20-ти век в Русия вече има около 80 експериментални институции. 
Експерименталните станции са постигнали известен успех в изучаването на 
методите за обработка на почвата и торене. Но тези постижения са недостъпни за 
малките селски стопанства и са използвани само от няколко големи частни ферми. 

Сред светилата на науката за руското почвознание и земеделие трябва да се 
отбележат имената на В. В. Докучаев, П. А. Костичев, В. Р. Уилямс. В. В. Докучаев е 
руски почвовед, създател на генетичното почвознание като независима 
природонаучна наука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

За изучаване на ефективността на 
използване на торове в растение 
въдството в Русия в периода 1926-30 г., 
под ръководството на НИУ, в 317 научни 
учреждения са проведе ни около 4000 
полски опита. 
Голяма роля в това голямо изследване 
имат Д.Н. Прянишков и Александр 

Никандрович Лебедянцев 

 

В.В. Докучаев е геолог и 
почвовед, основател на 
руската школа почвоведи и 
географи на почвата; 
разработил е начините за 
възстановяване и 
повишаване на почвеното 
плодородие 

Василий Василиевич Докучаев 

 

 

Петр Самсонович Коссович е ученик на 
К.А.Тимирязев и е провел редица изследвания по 
развитие и усъвършенстване на методиката на 
вегетицион ните опити и методите на химическия 
анализ на почвите и торовете. През 1890 г. тези 
работи са заложени в основата на разработване на 
първото в Русия пособие по методика на 
вегетационни опити. 
През 1912г. на опитното поле на Тимерязевската 
академия по  инициатива на Димитрия Николаевича 
Прянишников е бил заложен стационарен, полеви, 
многофакторен опит, в който се е изследвала 
ефективността на 11 и 9 варианта на използаве на 
торове в 6 пълен сейтбооборот. 
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Василии 

Робертович Вилямс 

 
Шатиловска опитна станция, 1902 г. Третият 

във втория ред, който е седнал е В.В. Винер 

 
Алексей 

Григориевич 
Дояренко 

Василий Р. Уилямс, разчитайки в своите трудове на 
постиженията на В. В. Докучаев и П. А. Костичев, създава 
учението за почвата и земеделието като система за ливадно 
(тревно) земеделие. Той пръв развива научните основи на 
ливадното земеделие и създава тази дисциплина като 
наука.  

Важно е да се отбележи, че В.Р. Уилямс непрекъснато 
е изисквал методологично правилна формулировка на 
експеримента и е изтъквал: „Без експеримент 
агрономическата наука не е възможна“. 
 

 

През 1903 г. в Средноволжския регион под ръководството на агрономите И.Н. 
Клинген и Я.М. Жуков, е организирана земеделска станция Безенчуская, а голямо 
значение за развитието на експерименталната работа е работата, издадена през 
1908 г. от МЗ на Русия, 
която е била дело на 
изключителния организатор 
на експерименталните 
изследвания В.В.Винер "За 
регионалната организация 
на експерименталните 
учрездения в Русия." Той е 
предвиждал организи-
рането на големи сложни 
експериментални станции, 
една за 2-3 провинции, и 
регионални експеримен-
тални станции и полета. 

Творбите на Алексей Григориевич Дояренко са от 
изключително значение в методологията на полския 
експеримент. Той разработва методи за разузнавателна сеитба, 
определяне на площта на участъка и повторенията, в зависимост 
от разнообразието на почвеното плодородие на даден парцел, 
математическа обработка на данните от полевите експерименти, 
обяснява значението на защитните зони в полевия експеримент. 
През 1910 г. Алексей Григориевич организира експериментално 
поле и скоро е назначен за ръководител на това 
експериментално поле. 

Учените В. В. Докучаев, П. А. Костичев, А. А. Измаилски, А. И. Душечкин, А. Г. 
Дояренко, Д. Н. Прянишников и много други са допринесли много за 
експерименталната работа [53, 125]. Особено активен в областта на 
експерименталните изследвания е А. Г. Дояренко, който през 1918, 1919, 1921. 
организирани общоруски конгреси на експерти. За първи път започва да чете през 
1907 г. курс по експериментални изследвания в Петровска земеделска академия и 
приложението на математическата статистика в научните изследвания, редактира 
научно-агрономическия вестник. Първият отдел по индустриална практика в Русия е 
организиран от П. Н. Константинов, който е написал фундаменталната работа 
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Чл.-кор.проф. Борис 

Александрович Доспехов 

„Основи на експерименталните изследвания в агрономията“. 
Н. Ф. Деревицки, В. Н. Перегудов, П. Г. Найдин, А. С. 
Молостов и много други са известни методисти на 
експериментални изследвания. Но специално място в 
усъвършенстването и развитието на методологията през 
последните 50 години принадлежи на Б. А. Доспехов, 
ръководител на катедра „Земеделие и техника на 
експерименталните изследвания“, автор на учебника 

„Методология на полевия 
опит“, преминал през пет 
издания през 1965-1985 г. 

Литература: 
1. Краткая история развития агрохимии и почвоведения: учебное пособие / Ю. 

И. Ермохин, Л. М. Лихоманова, Ю. А. Азаренко, Н. В. Гоман. – Омск : 2018. – 
103 с. ISBN 978-5-89764-736-1. https://e.lanbook.com/book/136146 

2. Платонова, С. И. История, логика и методология науки. Ижевск , 2015.169 с. 
https://e.lanbook.com/book/133973 

3. Кирюшин Б. Д. Основы научных исследований в агрономии (методика 
опытного дела). -М.: Изд-во МСХА, 2006. 

4. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической 
обработки результатов исследований) [Текст] / Б.А. Доспехов. - 5-е изд., доп. 
и перераб. - Москва : Агропромиздат, 1985. - 351 с. 

5. Драчев, Н. А. История и методология научной агрономии : учебное пособие / 
Н. А. Драчев. – Липецк: Липецкий ГПУ, 2019.278 с. ISBN978-5-907168-16-9.: 
https://e.lanbook.com/book/126975 

6. Баров В., Шанин И. Методика на полския опит. С.,1965. 
7. Бекетова О.А. История и методология научной агрономии, Методические 

указания для практических занятий и самостоятельной работы, 
Красноярск 2016 

8. История и методология научной агрономии/ Ю.Н. Зубарев, С.Л. Елисеев;. -
Пермь: 2012. – 251 с. 

9. История развития агрономии в России, Краснодарск, 2018 
10. Кирюшин Б. Д. Методика научной агрономии. -М.: Изд-во МСХА, в 2-х 

частях, 2004, 2005. 
11. Литтл Т., Хиллз Ф. Сельскохозяйственное опитное дело. Планирование 

анализ / Т. Литтл, Ф. Хиллз. - М.: Колос, 1981. 320 с. 
12. Моисейченко В. Ф., Заверюха А. X., Трифонова М. Ф. Основы научных 

исследований в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. — М.: 
Колос, 1999. 

13. Моисейченко, В. Ф., М. Ф. Трифонова,А. Х. Заверюха, В. Е. Ещенко Основы 
научных исследований в агрономии., М., 1996 

14. Несмиян А.Ю.История механизации земледелия, Зерноград – 2019 
15. Наука и жизнь.История науки-http://library.fa.ru/exhib.asp?id= 415 
16. Зарождение истории науки в античности-https://www.ozon.ru/ 

product/zarozhdenie-istorii-nauki-v-antichnosti-3739382/?sh= K78UWAAAAA 
17. Исследования по истории науки, литературы, общества - https:// www. 

wildberries.ru/catalog/35981851/detail.aspx 
18. Уильям Байнум: Краткая история науки https://www.labirint. ru/books/696855/ 
19. Тасев Г., Св. Маджов, П. Ангелова, Ст. Станчев Основи на научните 

изследвания в растениевъдството. -С., 2022. 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 03 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

18 

АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНАТА АГРОНОМИЯ В Р. БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ 1) 
 

Тасев Г., М. Михов 
 

Следи от земеделска дейност са открити по българските земи от 
праисторическо време – още когато основният поминък на хората по другите части 
на Европа и света били ловът, риболовът и събирателството, тук са били 
отглеждани опитомени растения и животни. Редица намерени артефакти в различни 
части на днешна България разкриват, че отглежданите домашни животни 
осигурявали храна, кожи, вълна, костен материал за земеделски сечива. От 
опитомените животни най-голямо значение за човека имали говедото, свинята, 
овцата, козата – те били отглеждани на стада, извеждани на паша. През неолита 
започнало отглеждането на двузърнестия лимец и на шестредния гол ечемик, през 
енеолита – на плевестите пшеници. Пред бронзовата епоха се използвали и бобови 
растения – леща, грах, фий, бакла; за първи път по българските земи се среща 
културният вид лоза. През целия праисторически период се отглежда конопът.  

Били използвани, разбира се примитивни оръдия на труда, които обаче са 
далечни прототипи на употребявани дори и до днес земеделски машини. Жътвата се 
извършвала със сърпове от еленови рога, вършитбата – чрез утъпкване и очукване, 
постепенно се преминало и към употреба на първобитна диканя. Тежкият 
земеделски труд налагал да се усъвършенстват оръдията на труда и начините на 
обработка на почвата. Добиването на желязо и създаването на железни оръдия на 
труда спомагат за развитие на земеделието. Овощарството още не било развито – 
срещали се само единични дървета.  

Траките и прабългарите използвали говедото предимно за работа, като 
източник за храна и като разменно средство. Добре развито било коневъдството. 
Овцевъдството било основен поминък на голяма част от населението. Развивала се 
търговията с вълна, мед и восък. Съвременната българска археология и историята 
на нашето  земеделие свързват отглеждането на свине с поминъка на траките – те 
развъждали бялата дългоуха свиня, по-късно и източнобалканска свиня. Траките и 
славяните били изкусни пчелари – произвежданите мед и восък се използвали както 
за храна, така и в медицината. Писмени сведения за развито по нашите земи 
бубарство има още от 7 век. 

След създаването на българската държава като основен поминък за българите 
се очертало отглеждането на редица култивирани растения, предимно зърнени 
култури – пшеница, ечемик, ръж, овес, просо.  

В по-ново време развитието на агрономическите изследвания и създаването на 
съвременно аграрно земеделие е в създадените институти и опитни станции за 
целево изследване на различни проблеми на аграрната наука[1-7,9,10,11]. 

Образцов чифлик, край град Русе е най-старото огнище на земеделската 
култура и просвета в България. Създаването му, преди век и половина, е 
изключително събитие, не само за земеделието в България, но и за развитието на 
Опитното дело в Европа.[1,2] 

В далечната 1865 г., известният турски реформатор и управител на Туна 
/Дунавски/ вилает, със седалище Русе, Митхад паша, воден от идеята да се изпитват 
нови земеделски култури, сортове и машини, както и да се произвеждат семена за 
посев, а и чрез опит, да се установи какъв е доходът от земята в този край, за да се 
налагат и съответните данъци на населението, създава държавното стопанство 
“Нумуне чифлик” /Опитен чифлик/. 

Малко преди създаването на стопанството, такива са открити в три страни: 
Франция през 1835 г. – Опитната станция на Бусенго в Алзас, Англия през 1843 г. – 
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 Проф.д-р Александър 
Караиванов 

на Лоаз и Джилбърт в Ротамстед и Германия, в Мьокерн през 1852 г. 
След Освобождението на България, с Указ № 374 от 13.12.1879 г. е отворено 

първото практическо земеделско училище с двегодишен курс на обучение. “Нумуне 
чифлик” е преименуван в “Образцов чифлик”. През 1883 г. то е преобразувано в 
средно, с тригодишен курс на обучение. Директорът на училището Иван Саранов 
през 1887 г. урежда Опитно поле, първото в освободена България. В него е 
включена първата у нас ботаническа градина, наречена “Сортимент”, в която се 
изпитват редица нови култури. 

От 1896 г. ръководството на опитното поле се възлага на Константин Малков, 
един от най-видните представители на агрономическата мисъл в България, смятан 
за баща на опитното дело у нас. 

Д-р Козаров, нейният първи управител е учен с богата ерудиция и 
разностранни интереси, изключително образован и интелигентен. Той е един от 
първите фитопатолози, поставили началото на статистиката за болестите по 
културните растения у нас, събрал и изпитал голям брой местни и чужди сортове от 
различни култури. Площта на опитното поле, получена от училището е 37, 5 дка, 
през втората година е разширена на 55 дка. Скоро достига 100 дка и асортимент от 
376 сорта различни земеделски растения. 

Значителни са успехите на станцията в областта на селекцията през периода 
1912-1920 г., когато неин директор е проф. Иван Иванов.Той за пръв път в 
страната, прилага метода на междусортовата хибридизация и повторенията при 
извеждане на конкурсните сортови опити.От 06.06.1923  г. директорския пост заема 
проф. Гаврил Пройчов, който пръв в страната разработва агротехниката на 
царевица, пшеница и други култури. Селекцията на царевицата се активира от 1950 
г., след създаването на колектива по царевицата, под ръководството на проф. К. 
Киряков, включващ селекционерите от цялата страна. 

През различни периоди, като агрономи и стажанти са преминали през 
станцията акад. д-р Дончо Костов, акад. Хр. Даскалов, чл.-кор. Йордан Милковски, 
проф. Илер Възвъзов, проф. Димитър Байлов, проф. Васил Попов, проф. Петко 
Радомиров, проф. Ал. Христов и други известни в областта на земеделието 
специалисти.   

В Института, ежегодно, на площ около 50 дка, се извършва сортоподдържане 
на 10 сорта от 6 полски култури за запазване на тяхната автентичност и за 
получаване на изходни семена за предбазови посеви.  

От създаването си досега в ИЗС “Образцов чифлик” са селекционирани 120 
сорта и към момента в Патентно ведомство на Р България се поддържат 
сертификати на 20 сорта полски култури и лоза. 

Александър Иванов Караиванов извършав 
интензивна работа по селекция на пшеницата на основата 
на най-добрите селекционни постижения в света, особено 
на италианската селекция от интензивен тип. Успоредно 
със селекционната работа Караиванов извършва 
значителна изследователска дейност по биология и 
технология на отглеждане на пшеницата. 

След Франция (1835), Англия (1843), Швеция (1847) и 
Германия (1852), България пета в света поставя началото 
на агрономически изследвания със създаването на 
първото опитно поле през (1882 г.) и Земеделска опитна 
станция (1902 г.) в Садово[5,6],. 

През периода от 1882 г. до 1902 г. “изпитателното” 
поле при Земеделското училище осветлява редица 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Karaivanov.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Константин Малков 

проблеми по интродукцията на нови непознати за нашето тогавашно земеделие 
култури – памук, фъстъци, кръмно и захарно цвекло, хмел, люцерна, детелина. 
Значителна е изследователската работа по изучаването и въвеждането на 
чуждестранни сортове пшеница, ръж, ечемик, царевица и паралелно с това изучаване 
на местните растителни ресурси. През 1910 г. към станцията се създава 
семепроизводно стопанство, което за кратко време размножава големи обеми елитни 
семена от различни култури за нуждите на земеделските стопани в цялата страна. 
След 1935 г. основната култура, с която се развива селекционна дейност е пшеницата 
и се прилага половата хибридизация. Създадени са високопродуктивните сортове 
пшеница Дунавка, Марица, Садовска, Окерман. 

Аграрната наука в Добруджа има дълга и многолика 
история.. С акт от 8 октомври 1940 г., въз основа на заповед 
на Министерството на земеделието и държавните имоти, 
останалите от румънците полски имоти се предават на 
агронома Трифон Чутуков, който, заедно с първите 
основоположници на бъдещата земеделска опитна станция, 
се настанява в тъй нареченото “долно стопанство”, останало 
от румънското опитно поле, разположено в района на 
днешното летище в гр. Добрич [9] 

Опитно-изследователската работа е насочена в две 
направления: “Селекционно-подобрителна работа с 
растенията” и “Агротехника”. Започва извеждане на 
сравнителни сортови опити за установяване на най-
подходящите за района наши и чужди сортове и местни 
популации и селекционно-подобрителна работа с пшеница, 
слънчоглед, ечемик и царевица. 

През периода 1980-1988 г. са признати и районирани 14 сорта пшеница. След 
1990 г. се създадават и признават 31 нови сорта. От 2003 до 2006 г. са утвърдени 11, 
а след 2006 г. – 14 сорта обикновена пшеница. В резултат от селекцията на твърда 
пшеница са признати сортовете Сатурн 1, Нептун 2 и Северина. Селекцията на 
слънчоглед започва през 1945 г. със създаването на № 75, устойчив към новата за 
онова време раса на синя китка, признат и райониран през 1952 г..  

Нова страница в историята на селекцията на слънчогледа се открива през 
декември 1988 г., когато наш, български хибрид слънчоглед, е регистриран в 
Националния каталог на Франция под името АЛБЕНА, а през 1989 година е 
регистриран и у нас. Хибридът се отглежда във Франция с голям успех от 1990 г., 
като до 1999 г. е основен хибрид за тази страна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проф. Тодор Рачински- 
селекционер на 

пшеница 

 

Проф.Коста Гоцов 

 

Проф.д-р Тони Тонев 
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Учени, работили в ДЗИ проф. Т. Рачински-селекционер на пшеница.; Петър 
Иванов-специалист в областта на растителните биотехнологии; проф. д-р Тони 
К.Тонев работи в областа на агротехниката при полските култури (пшеница, ечемик, 
тритикале, слънчоглед, фасул), обща агротехника на алтернативни полски култури 
(рапица, бакла, колиандър) и екологично земеделие; проф. Христо Контев води 
изследователската работа по неприятелите по пшеницата, слънчогледа и бобовите 
култури. Докторската му дисертация е посветена на житната стъблена оса, а 
хабилитационният му труд – на вредната житна дървеница, като неприятел в 
Добруджа; проф. Коста Гоцов цялата си трудова и научна дейност прекарва в 
Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево, където с  малки изключения, 
изследванията му са свързани с генетиката и селекцията на хибридна пшеница, в 
което направление той е пионер от световен мащаб. Проф Гоцов е авторитет в 
областта на приложната генетика при зърнено-житните култури в България; Проф. 
Димитър Николов Фудулов учен, агроном, специалист по граха и фуражното 
производство; проф. Петко Иванов е аграрен учен, специалист в областта на 
агрохимията и торенето; Проф. д.р Иван Киряков работи в областта на растителната 
защита и селекция на устойчивост. Обект на проучванията му са патогените по 
няколко основни полски култури в т. ч. фасул, леща и слънчоглед 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институтът по царевицата гр. Кнежа води началото си от 1924 г. Реалното му 
създаване е извършено с Указ № 77 от 03.12.1925 г., подписан от Негово Вличество 
цар Борис ІІІ. 

Началото на научните изследвания се поставя през 1926 год. с разработване и 
извеждане на програма за подобряване на работата с царевицата. В периода до 
1930 г. се слага началото на сортоизпитването и селекция на царевицата, 
пшеницата, ечемика, овеса, фасуа и първи опити по обработка на почвата, 
окопаване на растенията и торене. Най-голямо научно и сеекционно постижение на 
Института е създаването на сорта зимна мека пшеница № 301, признат през 1948 г. 
Сортът е създаден от Жеко Чолаков и Борис Белев.  

Създадени са и сортовете ечемик № 90, Овес № 26, Слъчоглед Възкъсен № 90 
и Софийско-Кнежански 3/18 от д-р Атанасов.По пътя на масовата селекция през 
1926-28 г. Жеко Чолаков създава първият сорт "Бяла седефана" царевица. Вторият 
сорт е получен от д-р Атанасов "Жълта местна подорена - 1857". По-късно са 
създадени и други сортове "Твърда бяла № 241", "Кнежанска твърда, портокалова 

 

Проф.Димитър  Фудулов  
 Проф.д.н.Петко Иванов  

 

Проф. Иван Киряков 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_-_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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№ 1241", "Кнежански твърда жълта № 1006". 
По агротехниката на царевицата работят от 1929 г. Атанас Смирнов, Петко 

Радомиров, Крум Петков, Йордан Йорданов, Гриша Найденов и създават цялостна 
програма по обработка на почвата и торене. Установяват подходщи срокове на 
сеитба, гъстота на посева. 

Поставя се началото на опитите за борба с плевелите чрез обработка на 
почвата при съчетаване на подметката с дълбоката оран и последващо окопаване. 
През 1962 г. Комплексният селскостопански научен институт се трансформира в 
Институт по царевицата гр. Кнежа, отговарящ за Националната координационна 
програма по царевицата в страната.[8] В селекционните програми се въвежда 
наличният световен генофонд и достижения в областта на селекцията и генетиката 
на царевицата, което дава възможност за съвсем кратък период от време да бъдат 
създадени, признати и районирани серия нови хибриди, между които: Кн. 35, Кн. 36, 
Кн 38, Кн 602, Кн 611, Кн 403 др. 
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА ПРЕЗ XXI ВЕК (ЧАСТ1) 
 

Светозар Маджов  
Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 
Съвременната философия на науката, изправена пред необходимостта да се 

отговори на остри и болезнени проблеми на нашето време, е изправена пред редица 
„несмилаеми“ явления - това е феноменът на страстност, който привлича все по-
голям интерес, процесите на ко-еволюция, феноменът на виртуалната реалност, 
който взриви общественото мнение, публично се обяви, активно се обсъжда процеса 
на клониране. Феноменът „страстност“ дава възможност да се разберат в единна 
информационно-енергийна картина на света механизмите на действие на „велики 
хора и народи“, оставили дълбока следа в историята. 

Лев Николаевич Гумилев (1912-1992), който се занимава с въпросите за 
"влиянието на географската среда върху формирането на човешкото поведение", 
има огромен принос за нейното разбиране. „Етнос“ - централното понятие в 
изследванията на Л. Гумильов - се тълкува като „затворена система от дискретен 
тип“ с „органично и оригинално възприемане на света“. Нашата вселена е 
съвкупност от сфери, относително разграничени една от друга, това са 
литосферата, хидросферата, атмосферата, биосферата и етносферата. 
Етносферата е мозаечна антропосфера, която постоянно се променя в 
историческото време и взаимодейства с пейзажа на планетата.  

Тъй като човечеството е разпределено по земната повърхност навсякъде, но не 
равномерно, препоръчително е да го разглеждаме като една от частите на Земята, 
но със задължителна корекция за етническите различия. Етносферата също трябва 
да има свои собствени модели на развитие, различни от природните и социалните. 
Разкривайки фундаменталното качествено развитие на понятията „етнос“ и „раса“, 
трябва да се посочи една много образна диференциация: ако по външен вид, 
психологически характеристики, анатомични особености и в биологичния процес на 
видообразуване расите играят голяма роля, тогава във връзка с това как хората 
живеят, работят как да процъфтяват и как да умират, расовите характеристики 
нямат значение. 

Централното теоретично ядро на концепцията на Л. Гумилев е проблемът за 
страстта. Под страстност (passio - от лат. "Страст") той има предвид специален вид 
енергия, която е "отклонение от видовата норма, но в никакъв случай патологична". 
Страстността е един вид „точка“ - източник на вълни, който принуждава материята 
да се реорганизира всеки път, това е биофизичен фактор, който действа като 
способност и желание за промяна на околната среда или, превеждайки на езика на 
физиката, да нарушава информацията на съвкупното състояние на околната среда. 
Страстният импулс води до мутация. Раждането на мутанти е, според Гумилев, 
раждането на пасионери - индивиди с повишена енергия. Импулсът на страст може 
да бъде толкова силен, че носителите на тази черта не могат да се накарат да 
изчислят последиците от действията си. Следователно, страстта трябва да се 
разбира не като атрибут на съзнанието, а като важна характеристика, изразена в 
изграждането на нервната система; той живее в сферата на емоциите, за разлика от 
дейността, свързана с дейността на съзнанието. Освен това, страстните хора могат 
да се характеризират със спецификации, които са много, много далеч от идеалните: 
амбиция, гордост, суета, алчност и т.н. цел (по- често трябва да се отбележи, че тази 
цел изглежда страстен индивид, по-ценен дори от собствения му живот и щастието 
на неговите съвременници и съплеменници") [2,3]. Степента на страст може да бъде 
различна, но за да има това явление очевидни и записани в историята прояви, е 
необходимо да има много страстници, т.е. страстта се разглежда не само като 
индивидуална черта, но и като популационна. 

В историческия и културния процес, според Гумилев, има три типа личности: 
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пасионери, подпасионери и хармонични хора. Сред първите е възможно да се 
откроят страстите на духа и страстите на плътта. Пасионерите са хора с 
отрицателни импулси и се характеризират със страстно желание да действат 
въпреки всичко и дори в ущърб на себе си. Хората, които носят положителни, 
утвърждаващи живота импулси, се наричат подпасионери. Според Л. Гумилев те 
заместват страстните, когато се изродят. Те се считат за „примитивни“, „изостанали 
хора“, навлизайки на широката арена, което означава крайното състояние на етноса, 
тъй като нямат нищо друго освен инстинктивни импулси. Гумилев формулира много 
любопитен закон, според който „работата, извършена от етническа група, е пряко 
пропорционална на нивото на страстно напрежение“, където „страстното 
напрежение на етноса е количеството на страстност в етническата система, 
разделено на броя на лицата, които съставляват етническата група" [2,3]. Периодите 
на стабилен растеж на културата и жизнения стандарт са свързани с периоди на общ 
спад и спад на страстното напрежение. Страстта, според автора, е биологичен знак, 
но първоначален импулс, който нарушава инерцията на покой; това е феномен на 
поколение, което включва редица страстни личности. С факта на съществуването си 
те нарушават познатата среда, тъй като не могат да живеят с ежедневни грижи, без 
цел, която ги завладява. 

Най-общо казано, източникът на явлението пасионност е свързан с фактори от 
космическия ред и по-специално с цикличните процеси на слънчевата активност. 
Феноменът на страстност, разкрит от Л. Гумилев, ни позволява да приемем идеята 
за човек като „реална географска сила наред с другите“, формулирана от В. 
Вернадски. Тази сила не винаги е творческа, тя води до разрушителни последици. 
Думите на Л. Гумилев: „Биосферата, способна да изхранва хората, но неспособна да 
насити желанието им да покрие повърхността на планетата с боклуци, извадени от 
цикъла на преобразуване на биоценозите“ [2], е истинско потвърждение за това. 
Терминът "съвместна еволюция" е използван за първи път през 60-те години. XX 
век. като удобна интерпретация на термина ноосфера. Н. Н. Моисеев пише за 
нейния произход, както следва: „Терминът ноосфера сега се използва широко, но 
той се тълкува от различни автори доста двусмислено. Следователно в края на 60-
те години започна да се използвам термина„ ера на ноосферата “. нарича този етап 
в човешката история, когато неговият колективен ум и колективна воля ще могат да 
осигурят съвместното развитие (съвместна еволюция) на природата и обществото. 
Човечеството е част от биосферата и прилагането на принципа на съвместната 
еволюция е необходимо условие за осигуряване на нейното бъдеще“ [4]. 

Разглеждайки проблема за коеволюцията, е необходимо да се установи какви 
въздействия върху биотата (съвкупността от всички живи организми, включително 
хората) ще бъдат важни за оцеляването на хората като биологичен вид, за 
запазването и възпроизводството на човешкото общество и цивилизация на Земята. 
Еволюцията на биотата се осъществява чрез процеса на видообразуване. 
Биосферата е сложна система, която се развива изключително нестабилно. 
Еволюцията му познава много катастрофи. Според съвременните данни 
естественото формиране на нов биологичен вид изисква поне 10 хиляди години. 
Еволюцията на човешкото общество се случва при запазване на генетичните 
константи на вида Homo sapiens и се осъществява чрез взаимосвързаните процеси 
на развитие на социалните структури, социалното съзнание, производствените 
системи, науката, технологиите, материалната и духовната култура. Качественият 
характер на тези взаимодействия се променя поради научно- техническия прогрес, 
технологичната еволюция, чиято скорост, за разлика от биоеволюцията, 
непрекъснато се увеличава. При голяма разлика в скоростите на биоеволюция и 
техноеволюция е невъзможно да се говори за съвместната еволюция на природата 
и обществото. Фокалните и местните последици от влошаването на околната среда 
водят до заболявания, смъртност, генетична деформация, те са изпълнени с 
регионални и глобални последици. Всъщност цялата човешка дейност, започвайки 
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от най-древни времена, е непрекъснато възмущение на биосферата. Веднага след 
като човек получи огън, започна да се занимава с лов и земеделие, да прави 
хвърляне на оръжия, тогава възникна енергийна криза. 

Реакцията на системата при смущения зависи от нейната сила. Ако 
възмущението е под допустимия праг, тогава системата е в състояние да се справи 
и да потисне негативните последици, ако е по-висока, последиците я унищожават. 
Следователно натоварването на биосферата не трябва да надвишава нейния 
капацитет за поддържане на стабилността на биосферата. Това взаимодействие е 
реалната основа на принципа на коеволюцията. 

До средата на XIX век. смущенията на биосферата, произведени от хората, 
съответстват на техните допустими граници, структурните връзки в биотата остават 
в границите, определени от законите на стабилността на биосферата, а загубата на 
биоразнообразие е незначителна. Преди около век човечеството прекрачи прага на 
допустимо въздействие върху биосферата, което доведе до деформация на 
структурните отношения в биотата и заплашително намаляване на разнообразието. 
В резултат на това биосферата се превърна в нарушено състояние. Методолозите 
настояват да осъзнаят, че ко-еволюционното съжителство на природата и 
обществото се превръща в проблем в планетарен мащаб и е от първостепенно 
значение. Проблемите на виртуалността или виртуалистиката се оформят в 
независима посока на психологията, но те, както и много други научни факти, се 
нуждаят от философски размисъл, ниво на анализ, което, без да изкривява 
първоначалните данни, би могло да ги впише в системата за обяснение и 
прогнозиране. Разсъждавайки върху феномена на виртуалната реалност, на първо 
място се насочило вниманието към факта, че виртуалността е мотивирана от 
поставянето на цели, които обаче могат да бъдат както съзнателни, така и 
несъзнателни.  

Когато виртуалната реалност се създава съзнателно, целенасочено, тя 
придобива характеристиките на артефакт - изкуствено създаден обект и губи своята 
спонтанност и безсмисленост. Виртуалната реалност е друга реалност. Тя ясно 
разкрива свободата, а понякога и произвола на човешките мотивации. В това си 
качество виртуалната среда изглежда много гъвкава, динамична, изцяло фокусирана 
върху създаването на необходимия житейски свят от преживявания в момента. Зад 
такива невинни негови характеристики като илюзията, света на мечтите, се крият 
претенции за статуса на битието, вкоренени в психосоматичните нужди на 
организма, претенция за съществуващото в неговата недостатъчност и нечовечност. 
Удовлетворението е един от основните приоритети за моделирането на виртуална 
реалност. Друга ясно видима цел е да се компенсират емоционалните или 
умствените загуби. И третият, най-теоретизиран, предполага търсене на смисли в 
условията на хипотетичен (условно предполагаем) диалог. 

Един от сериозните проблеми на виртуалистиката е проблемът за връзката 
между образа и вещта, дихотомията на силата на образа И конкретността на нещото. 
Личната или субективната история винаги е до голяма степен виртуална. Често се 
връщаме към ситуации в мислите си, преживяваме ги отново, като искаме да ги 
променим. Често съжаляваме толкова много, че това не се е случило, че отново и 
отново се впускаме в контекста на случилото се, обмисляме или по -скоро 
завършваме другите му траектории, въздишайки, о, само ако ... Но границите на 
конкретната реалност, прозата на ежедневието, която има самостоятелно 
съществуване, не са много подвластни на идеално-преобразуващата „воля“ на всеки 
отделен Аз, нейния произвол и вдъхновение. Говорейки за атрибутите на 
виртуалната реалност, не е достатъчно да се отбележи, че тя е идентична с 
действителната реалност, т.е. включва пространство, време, движение, развитие, 
размисъл, трябва да се подчертае, че има идеално-артефактни, виртуално- 
специфични свойства.  

Пространствено-времевите процеси не са твърдо и недвусмислено обвързани с 
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фундаментални физически константи, те могат да се проявят в n-ти брой измерения, 
те могат да нарушат реда на времето, преминаващ от миналото през настоящето 
към бъдещето. Отразяващите процеси във виртуалната реалност се извършват в 
мултимедиен режим, където се допуска замразяване на рамката, забавяне, 
ускорение, скокове, празнини и прекъсвания, а движението няма статут на 
абсолютна променливост. Развитието, съответно, може да бъде инверсия, т.е. 
обърнат. Разнообразието от взаимодействия може да прояви мистериозни свойства, 
непознати в условията на земната причинност, с които сме свикнали. Принципно 
нова характеристика на виртуалната реалност е нейният панорамен изглед, когато 
всяко събитие може да бъде прочетено както от гледна точка на собствената 
интерпретация, така и от много други гледни точки, причудливо подчертавайки 
даденото събитие. Панорамата съдържа възможностите за четене и откриване както 
на следи от личната история, така и на фиксиране на формата на реалността, както 
и на акценти, съответстващи на дадено време. Друга забележителна 
характеристика на виртуалната реалност е нейната изключителна феноменалност. 
Явленията получават абсолютна независимост от причините, които ги пораждат, и 
могат да тъкат платно от взаимодействия, което е различно от реалната сила на 
материалните отношения в реалността. 

Полисемантичната природа на виртуалната реалност се проявява в това, че от 
една страна изостря проблемите на личната самоидентификация, а от друга ги 
премахва напълно, правейки личността безразлична към обективното си битие. 
Изследователите са сигурни, че откриването или появата на приоритетите на 
виртуалната реалност е подготвено както от психоаналитичната концепция за 
несъзнаваното, така и от структурализма на М. Фуко и Ж. Делоз. Понякога на 
качеството на виртуалността се приписва тълкуване - „безплътна обективност“. 
Дешифрирайки го, е законно да се приложи подходът, демонстриран от големия 
руски философ Е. Иленков на примера на проблема за идеала. От тези позиции 
може да се разбере как сюрреалистичната реалност, богатството в ценни книжа, 
силата на титлите и длъжностите, възхищението от „емблематичните фигури“ и т.н. 
водят до засилване на господството на виртуалния принцип в обществото. В случая 
обаче говорим за виртуалността на социалните явления, докато субективната 
виртуална реалност се моделира в съответствие с нуждите на телесно и 
екзистенциално естество. Той просто създава възможните полета и филийки на 
проявленията на двойственост и може би множествеността на вътрешното 
съществуване на човек.  

Едва ли някой ще оспори мнението, че проблемът с "Homo virtualis" (виртуален 
човек) ще се превърне в централния проблем на 21-ви век. Днес дори „ген на 
виртуалността“ се намира в нашия съвременник, който се корени в лабиринти на 
ментални образи. Виртуалността в своите технически и физически измерения е 
продукт на постиндустриалната цивилизация и информационната електронна 
революция. Може да се разбира и като необходим план за съществуването на 
информационно общество. Този план има тоталитарни тенденции.  

Тотализацията на виртуалното измерение зависи от много обстоятелства: от 
средствата за масова информация, характеристиките на комуникацията, правните и 
идеологически механизми, наличието на език, езиковите клишета и от така 
наречения манталитет на хората. Самите характеристики: германецът е педантичен, 
американецът е прагматичен, французите са любящ, руснаците са пияни и 
мързеливи, а англичанинът е неизбежно скован, има и визитка на виртуалистиката, 
действаща от името на колективните образи на поведенческият свят на етноса, 
конструиран от мислене и въображение. Виртуалната реалност, фиксираща много 
несводими една към друга, онтологично независими реалности, е тяхната 
моделираща имитация. Основните функции на виртуалността се наричат: 
генериране, релевантност, автономност, интерактивност. 
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА ПРЕЗ XXI ВЕК (част2) 
 

Светозар Маджов 
Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 
Въпреки това, много преди формулирането на виртуалистиката като 

независимо направление във физиката, е създадена концепцията за RF - виртуална 
частица. "RF са такива обекти в квантовата теория на полето, надарени със същите 
характеристики като истинските" физически частици", но не удовлетворяващи някои 
съществени условия. Например, за виртуален фотон масата му не е непременно 
нула и енергията не е непременно положителна. Нито една от тях не съществува по 
същия начин като обикновените частици. Те нямат съществуване, те изглеждат 
сякаш за момент от потенциал, никога не се актуализират напълно" [ 5]. 

Отчитането на етимологията на концепцията (от латинското „virtualis“ - 
„възможно; такова, което може или трябва да се появи при определени условия“) 
прави специален акцент върху механизмите на процеса на генериране. Виртуалната 
реалност (VR) съществува, докато средата, която я генерира, е активна. Някои учени 
свързват с VR модел на реалност, формиран чрез компютърни средства, който 
създава ефекта от присъствието на човек в него, позволява на човек да действа с 
въображаеми обекти. Прави впечатление, че като основни качества на VR те сочат 
дълбокото потапяне на човек в света на виртуалната реалност, пълно подчинение 
на него. Оказва се, че ако премахнем факта на наличието на компютър, тогава 
пътуването на човек във фантомите на неговото съзнание може да бъде оприличено 
и оприличено на шизофрения, а с участието на система за компютърно моделиране, 
същите упражнения на човек с въображаема реалност придобиват статут на 
нормално взаимодействие във виртуалния свят. И тогава виртуалната реалност 
действа като най-новата технология и подобни аналози, които не са снабдени с 
техническо оборудване, се тълкуват като патология. Би било погрешно да се мисли, 
че смисълът на виртуалната реалност е в повтарянето на света, напротив, той е 
насочен към преодоляването му или поне към допълването му. 

При решаването на проблема с типологизирането на виртуалната реалност 
различията на ВЧ - виртуални частици от психическата виртуална реалност, 
социални явления на VR и компютърна VR (КVR) - са поразителни. И ако по 
отношение на ВЧ може да се говори за тяхното трептящо, недостатъчно въплътено 
съществуване, то компютърната VR е област на парадоксалното. Тя е съвсем 
осезаема, но не притежава обективната същност, бидейки сама по себе си. Той 
съществува, докато съществуването му се подкрепя от дейността на генеративната 
сфера. Според А. Севалников „парадоксът на такова същество е, че„ има нещо, 
което не съществува” [1]. Той също така обръща внимание на друга характеристика 
на КVR - нейният съществен непотенциал. Тя винаги присъства в нейното същество. 
Виртуалистиката също избира свой категориален апарат. Категоричното състояние 
се задава от началната диалектическа двойка: виртуална - константа. 
Концептуалното гнездо на тази посока включва следните понятия: виртуална - 
фрагмент от виртуалната реалност; потенциалът е субект, който генерира виртуална 
реалност; агент -представител - субект, обитаващ виртуалната реалност. 

Отбелязвайки многоизмерния характер на виртуалистиката, трябва особено да 
се подчертае нейното определение, предложено от изследователя на това 
направление Н. А. Носов от гледна точка на нейното обобщено, парадигматично 
разбиране. „Подходът, основан на признаването на полиионтичната реалност“, 
отбелязва авторът, „се нарича виртуалистика“ [5]. Идеята за виртуална реалност, 
разбрана по този начин, ни позволява да хвърлим нов поглед върху теоретичните 
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проблеми на философията на науката. Устойчивото развитие на човечеството е 
свързано с необходимостта да се разберат новите реалности на тяхното космо-
психо- информационно съществуване, да се включат в платното на съвременната 
научна картина на света и да се търсят духовни основи на противопоставяне на 
световната ентропия. 

Технологията за клониране е друг горещ проблем на нашето време. 
Революционната ситуация в генетиката изисква подробно и старателно философско 
разсъждение върху непосредствените и далечни последици от намесата в човешкия 
тип. Доброто или злото обещава най-новите постижения в тази област 
(експериментът за клониране - изкуственото създаване на първия бозайник - овцата 
Доли, животно, получено от соматична клетка) - явление, което разтърси 
въображението на всички, живеещи на Земята. Имайте предвид, че всяка клетка на 
възрастен организъм се нарича соматична; тя носи набор от наследствени 
вещества. Половите клетки имат половината набор от гени, следователно при 
зачеването половината на бащата и майката се комбинират в един нов организъм. 
Терминът "клониране" (от старогръцки. Klon - издънка, стъбло) винаги е бил свързан 
с процесите на вегетативно размножаване. И в това си качество той беше доста 
познат. В общ смисъл клонирането може да се нарече процес, който включва 
създаването на същество, което е генетично идентично с неговия родител. 

Изучаването на технологията за клониране започва през 60-те години. XX век 
обаче усещането, свързано с възпроизвеждането на бозайник, пада през 90-те 
години. В тази връзка логично възниква проблемът с възможността за клониране на 
експерименти върху хора. Докато ставаше въпрос за ефективността на клонирането, 
за да се осигурят сферите на човешката дейност - в рибата и земеделието, 
растениевъдството, проблемът не придоби такава острота и не се сблъска с 
подобна интензивност на страстите. Що се отнася до клонирането на човешко 
същество, бяха необходими усилия на много теоретици, за да се разберат 
последиците от такава стъпка. Според известния американски учен П. Диксън всеки 
метод, който е тестван върху бозайници, може да бъде приложен върху хора. В този 
случай ще получим копия на възрастни, копия на наши роднини, приятели и като 
цяло ще се окажем в ситуация на реално многообразие, в което е невъзможно да се 
разграничи къде е генетично истинско човешко същество и къде артефакт е 
създаден изкуствено. 

През 1998 г. американски физик от Чикаго, Ричард Сийд, на симпозиум по 
репродуктивна медицина, смело обяви намерението си да започне работа по 
клонирането на хора. Има и такива, които искат да участват в този експеримент: 
група лекари и група хора, които искат да получат копия от себе си или да бъдат 
донори. Забраната за клониране е препоръчителна в националната икономика: в 
растениевъдството, животновъдството, рибарството? В края на краищата, 
получаването на копия на ценни животни и растения, огромен брой екземпляри от 
животни, водещи рекорди, които ще бъдат точно копие на родителския организъм 
или необичайно ценни билкови лекарства, не е зло, а благословия. Цели стада от 
елитни крави, коне, животни с козина, запазване на застрашени видове животни - 
всичко това говори за поредната революция в земеделието. Нещо повече, тук се 
виждат технологии за самозатваряне, тъй като такова вещество като калус, което е 
натрупване на разделящи се клетки, от което всяко може да даде живот на нов 
растителен организъм, може да служи като храна. Производството на инсулин и 
синтезът на животински и растителни протеини също осигуряват икономически 
ползи. Понякога изследователите виждат възможността за възстановяване на 
изчезнали видове чрез клониране, тъй като запазена ДНК може да бъде намерена в 
изкопаеми кости. Отговорът на поставения проблем се основава на необходимостта 
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от ясно разбиране на многоизмерната природа на явлението клониране. Има 
медицински, етични, философски, религиозни, икономически и други аспекти. 
Клонирането, като много сложна експериментална технология, по принцип може да 
доведе не само до възпроизвеждане на стандарти (когато целта е в съответствие с 
резултата), но и до възпроизвеждане на изроди. От методологична гледна точка 
говорим за повсеместния процес на разминаване между първоначално поставените 
цели и получените резултати. По отношение на клонирането на хора това е 
неморално и престъпно. Освен това не е известно как клонираният организъм ще се 
държи в социален контекст, а в случай на животно - в контекст на стадото. В крайна 
сметка всеки знае факта за сложния стаден живот на висшите животни, тяхното 
разделение на ролите и амплитудата на поведенческата роля. Първоначалното 
строго генетично програмиране може до голяма степен да ограничи даден 
организъм в неговата универсалност. Може да се окаже странен изрод. 

Всички религиозни институции настояват, че раждането на човек трябва да се 
случи естествено, в противен случай роденият няма да има душа. При формирането 
на човек, човекът трябва да се стреми да разкрие образа и подобието на Бога в 
него, а не да създава богохулна пародия на неговата личност. Според тях 
клонирането е предизвикателство за световния религиозен морал, предателство 
към неговите принципи. Интересно е, че в паметниците на световната интелектуална 
мисъл следи от обсъждането на този проблем лесно се намират до самото му 
формулиране на вълната на научно-техническия прогрес. Така текстовете на Кабала 
забраняват възможността за създаване на изкуствен човек според дадените 
параметри, защото това е космическото всемогъщество на до голяма степен 
морално несъвършено същество. Такъв свръхчовек елиминира самата идея за Бог. 
Доктор Фауст на Гьоте се опитва да създаде изкуствен човек - хомункулус и в 
същото време има сила на злото - Мефистофел. Проблемът за свръхчовека, 
поставен от Ницше, е пряко свързан със заключението: "Бог е мъртъв!" Хъксли, в 
Brave New World, описва генетичната манипулация на ембриони.  

И накрая, идеологическият ред за съветската евгеника, който предполага 
намеса в човешката природа, използването на нейните постижения за целите на 
държавната политика, формулирането на идеята за изкуствен подбор в условия на 
отслабена естествена природа, свидетелства за коварство на псевдонаука. 
Евгеничният експеримент включва психологическо тестване, медицински преглед, 
събиране на данни за производителността и т.н., както и изкуствено осеменяване 
въз основа на избраната сперма. Целта на подобни събития е да се повишат 
„умствените способности на населението“. Медицинският аспект на клонирането, 
който включва производството на предразположени към деформации органи и 
тъкани, които са толкова необходими в хирургията и травматологията, води до 
проблема с организирането на производството на този вид материали, тъй като 
живите хора във всеки случай трябва да станат донори. А това от своя страна може 
да доведе до социално негативни последици и да допринесе за престъпния бизнес. 

Клонирането на хора като технология е в много отношения уязвимо в смисъл, 
че гениите често страдат от сериозни патологии. Подагра, шизофрения, циклотемия, 
епилепсия и различни невропсихиатрични разстройства са само някои от 
характеристиките на гениалните индивиди. Гениалният Циолковски например след 
боледуване, което е преживял в детството си, е станал глух на възраст от 6 до 14 
години и е останал мечтател през всички следващи години. Геният е свързан със 
социалното признание, със способността да надмине стандарта, определен от 
обществото за обичайното развитие на способностите, а геният от миналия век 
може да се превърне в обикновено създание през следващия. Идеята за клониране 
на гении може да се превърне в заплаха за здравето на генотипа на съвкупната 
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генерична личност. Когато се появи „най-добрата“ индустрия за отглеждане, 
съществува реална опасност от наказание за така наречената „лоша плът“. 
Реализацията на гения е много проблематична, тъй като необичайно зависи от 
условията на външната среда. Защо всъщност е необходимо да се клонират гении, а 
не да се създават оптимални условия за развитието на естествено възникващи 
способни, талантливи и блестящи млади хора. Освен това самата чистота на 
експеримента за клониране в условията на рязко изострени глобални проблеми на 
нашето време (радиация, остра екологична ситуация, различни вредни външни 
фактори, влияещи върху тялото, заплахата от унищожаване на самото човечество) е 
под голямо съмнение. 

Този вид експерименти, дори и да са класифицирани като „тайни“, могат да 
доведат до непланирани мутации, резултатът от които ще бъде непредсказуем. 
Следователно е много малко вероятно клонирането да произведе точни копия на 
избраните проби. Тъй като появата на известната овца Доли последва след 277 
неуспешни опита, страховете също придобиват чисто технически характер. 
Заместник -директорът на Института по обща генетика на РАН Е. Платонов заявява: 
"Смята се, че успешното клониране на първото дете ще изисква поне 1000 опита. 
Ще се появят голям брой мъртвородени или грозни деца." Клонирането за 
подпомагане на бездетни семейства също е проблематично, тъй като дори в случай 
на положителен резултат и абстрахиране от всички социално негативни фактори, то 
предполага възпроизводството не на нов организъм, а на еднояйчен близнак на 
баща или майка, с други думи, не дете, а роднина: сестра или брат.  

Човешкият „клонинг“ е генетичен брат близнак на човек. Нещо повече, 
клонирането по отношение на решаването на проблема с раждането е подкрепата 
на обърнати лица (мъжка или женска хомосексуалност). Технологиите за изкуствено 
възпроизвеждане отменят най-убедителния аргумент срещу хомосексуалните 
отношения - еднополовите семейства като заплаха от човешкото недоразвитие. 
Подобни технологии ще отворят шлюзовете за различни вариации на извратени 
форми на семейни и брачни отношения, ще укрепят основите на семейства с един 
родител и ще поставят под въпрос цялата система от родствени отношения, 
красотата и пълнотата на майчината и родителската любов. Очевидно 
перспективите за нови закони на общността и човешкото възпроизводство не могат 
да бъдат свързани с технологията за клониране. 

 
Заключение: Въз основа на анализа на състоянието на проблема са 

маркирани актуалните проблеми на науката през XXI век. 
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ТИПИЧНИ ГРЕШКИ НА ДОКТОРАНТИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА 
АВТОРЕФЕРАТ И НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ 

 
Светозар Маджов 

Институт за гората – София 
Българска академия на науките 

 
Увод 

Многобройните забележки на Ръководствата на ВУ и НИИ на БАН и ССА 
относно дейността на отделите за развитие на академичиня състав и НЖ и 
защитаваните в тях дисертации показват наличието на сериозни организационни и 
методически проблеми в дейността на НЖ, които влияят върху качеството на 
защитените дисертации, включително автореферати на докторантите за 
образователни и научни степени. 

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 
Типични грешки при подготовка на автореферата 

По-специално, в авторефератите на дисертации могат да се намерят 
разнообразни и противоречиви подходи за представяне на резултатите от 
изследванията:-липсата на единен подход често води до значителни недостатъци на 
авторефератите, например:  

- структурните раздели на автореферата са объркани, липсва логика на 
представяне, което води до необходимост от дискусия относно структурата и 
съдържанието на автореферата и методическата част на дисертацията; 

 твърде много място е отделено на анализа на литературата, използвана при 
изготвянето на дисертацията и съответните препратки, който понякога отнема 3-5 
страници, т.е. съществена част от автореферата; 

 много място заемат общите раздели на автореферата: обща характеристика, 
актуалност на изследването, научна новост, обект и предмет на изследване, 
теоретична и методологична основа на изследването, цел и задачи на 
изследването, степен на научност разработване на проблема, апробация; 

- слабо място на автореферата е размитата формулировка на новостта на 
извършената работа, на предоставените за защита приноси и научни положения. 
Често това не е описание на добре дефиниран резултат, а напомняне за общата 
схема на почти всяко изследване; 

 често има безпроблемно представяне на предоставените за защита 
положения, методи,методики и подходи, което понякога се провежда като не 
продукт, а работен процес; 

 в много автореферата няма окончателни заключения и препоръки на 
докторанта или не отразяват резултатите от работата; 

 в заключението докторантът се ограничава до 4-5 заключения, според които е 
невъзможно да се съди за резултатите от дисертационното изследване. Ако има 
девет параграфа в три глави на типична дисертация (и всички те са необходими), 
тогава поне 9-11 изводи и препоръки трябва да има. Към заключенията по 
параграфи и глави могат да се добавят заключения относно изпитването и 
прилагането на резултатите от изследването; 

 заключението в автореферата и заключението в самата дисертация са 
заключение върху една и съща работа, следователно трябва да са идентични. За 
съжаление много често такава идентичност не се наблюдава; 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 03 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

38 

 много често позициите на заключението не са структурирани, неясни и 
неконкретни. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
Изисквания и грешки при оформяне на заключението в автореферата 

Авторефератът на дисертацията има статут на правен документ, без който 
дисертацията не може да бъде допусната до защита. Основната цел на 
автореферата е да предостави информация на членовете на НЖ за научните 
резултати, получени от докторанта.  

Според данните, дадени в автореферата, се преценява нивото на 
дисертацията и научната квалификация на нейния автор. Следователно 
съдържанието на дисертационния текст трябва да бъде изключително кратко и 
точно изложено тук. Кандидатът, анализирайки текста, изтъква това, което от негова 
гледна точка е основното в работата му. Обикновено автореферата се състои от три 
части.  

Първата част разкрива актуалността на изследователската тема и нейното 
значение за науката и практиката; посочени са обектът, предметът, целта, 
хипотезата, изследователските задачи; формулирана е методическата база на 
дисертацията и са изброени използваните методи; обосновава е достоверността на 
получените резултати; формулират се научната новост и практическата значимост 
на работата; формулира и обосновават се внесените за защита положения; дадена 
е структурата на дисертацията.  

Във втората част се обхваща основното съдържание на дисертацията в 
съответствие с нейната структура и елементи (глави и параграфи).  

Третата част се състои от библиографско описание на публикациите на автора 
по темата на дисертационното изследване. 

Необходимо е да се припомнят редица препоръки, произтичащи от основните 
изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му: 

- решаването на поставените задачи да бъде отразено в заключенията и 
препоръките; 

 всички изводи и препоръки следва да бъдат предшествани от поставените от 
кандидата задачи; 

 елементи на научна новост трябва да се отбележат преди всичко в рамките 
на предложените за защита разпоредби; 

 списъкът с основните публикувани произведения на автора трябва да 
отразява основните резултати от изследването. 

 авторефератът, отпечатан по типографски начин, се представя в НЖ заедно с 
текста на дисертацията. 

 
До библиотеката на организацията, въз основа на която е създаден 

дисертационният съвет, приел дисертацията за защита, не по-късно от 3 месеца 
преди деня на защита на дисертацията за научна степен доктор на науките и не по-
късно от 2 месеца преди в деня на защита на дисертацията за научна степен на 
кандидат на науките се предават 1 екземпляр от дисертацията, приета за защита, и 
2 екземпляра от автореферата на посочената дисертация, които се съхраняват там 
като ръкопис.  

Авторефератът и материалите по защитата се представят в научната 
организация и се поставят на УЕБ страницата й; 

- авторефератът се изпраща на членовете на НЖ; 
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- материалите по защитата (дисертация, автореферат и публикации по темата 
на дисертацията) се предоставят в библиотеката на научната организация; 

- със специално съобщение върху хартия се съобщава денят, часа и залата в 
която ще се проведе защитата на докторската дисертаиця. 

 
ИЗВОДИ 
 
Когато пишат автореферат на дисертация, докторантите често допускат редица 

грешки. Те включват: 

 структурните части на автореферата са объркани, липсва логика на 
представяне; 

 твърде много място е отделено на анализа на литературата, използвана при 
изготвянето на дисертацията и съответните препратки; 

 много място заемат общите раздели на реферата; 

 неясно са формулирани на новостта на извършената работа, внесени за 
защита положения; 

 безпроблемно представяне на представените за защита положения; 

 често липсват крайни изводи и обобщения. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАПАСА ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПРИ НЕРАВНОМЕРНО 

ИЗРАЗХОДВАНЕ НА РЕЗЕРВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Иван Бутински
1
, Светозар Маджов 

2 

1
 Институт по царевицата – гр. Кнежа, e-mail: i.bitunski@abv.bg 
2 

Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 

Настоящият модел отчита неритмичността на горскостопанското производство, 

т.е. фактът, че натоварването върху механизацията и съответно потребността от РЧ 

през годината е различна. При този модел резервните елементи се изразходват 

неравномерно и разходите за закупуване и попълване на запаса зависи от броя на 

елементите. Това е често срещана ситуация, особено в съвременните пазарни условия, 

когато предлагането зависи в голяма степен от търсенето на пазара. 

Необходимо е да се определи оптималния брой на доставките, при което 

сумарните разходи за закупуване и съхранение на запаса да са минимални [1-4]. 

Ако функцията на запаса от РЧ е Qm(t), то разходът на елементи Q за периода 

[t1;t2] може да се изчисли по формулата 

.    (1) 

Нека в продължение на периода t0 =0 дo tn запасът да се попълва n пъти през 

равни интервали от време  и в момента 

 

Ако в момента t0 са закупени Q1 елемента, то към момента ti броят на оставащите 

неизразходвани елементи, съгласно (1) ще бъде 

.    (2) 

Означаваме с S разходите за съхраняване на един елемент за целия период от t0 

до tn и получаваме, че за времето  разходите за съхраняване на един елемент 

ще бъдат . Тогава съгласно (2) разходите за съхраняване на целия обем 

елементи за времето от t0 до t1 са 

.  (3) 

Ако в момента ti всички елементи са изразходвани, т.е. Q(t1)= Q1, то закупуваме 

допълнително количество елементи /Q2 - Q1/ и по аналогия разходите за съхраняване 
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за периода (t1; t2) ще бъдат 

.  (4) 

До момента t2 всички елементи се изразходват, т.е. Q(t2)= Q2 и т.н. 

От тук разходите за съхранение С1 за целия период (0;tn) ще бъдат 

. (5) 

Разходите за закупуване на i-тата партида РЧ с обем РI може да се 

представи във вида k + lPi, където к са организационни разходи 

(командировъчни, пътни за служителите и др.), които не зависят от броя на 

елементите. Следователно, разходите С2 за закупуване на елементите са 

. (6) 

Тогава сумарните разходи С имат вида 

, (6) 

където . 

И тъй като t0=0 и tn = const, то В е константа, която не зависи от n и за да 

намерим най-малката стойност на сумарните разходи е достатъчно да из-

следваме израза 

    (7) 

на екстремум. 

При това ще отбележим, че Q(ti) зависи от n, защото . И така, след като 

намерим търсеното значение на n можем да определим необходимият обем на 

закупените елементи по формулите 

.

 

Приемаме, че функцията  има вида 

,
    (8) 

тъй като изследванията проведени в [2] показват, че функции от този вид са 

приложими при машини с експлоатационен срок te≥3 години. Представеният модел и 

      







 

2

1

122

2

1

2 ][

t

tn

t

tn

dttQttQ
t

S
dttQQ

t

S

        




























  







dttQttQ
t

S
dttQtttQ

t

S
C

ii

i

t

t

n

i

ii

n

n

i

t

t

n

i

iii

n
01

111

11

             nnn tlQkntQtQlktQtQlktlQkC  111212 ......

   



n

i

i

n

i

ii

n

BkntQ
n

S
BknttQ

t

S
CCC

11

21

   
nt

t

n dttQtlQB

0
nt

S

   



n

i

i kntQ
n

S
nP

1

ntt ni /

 
   

    ntnQntQQQ

ntQntQQQ

ntQQ

nnnn

nn

n

/1/

;..........

;//2

;/

1

12

1









 tQm

  2tbtatQm 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 
29 ÷ 03 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

42 

зависимостта (8) позволяват на базата на променящи се реални стойности на 

търсенето на резервни елементи да определим оптималния брой на доставките, при 

който разходите за закупуване и съхранение на запаса са минимални. Съгласно израза 

(1) за разхода на елементите Q(t) получаваме 

. 

В съответствие с израза (2.20) Рn приема вида 

. 

Известно е, че 
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но тъй като tn=const, то първото събираемо не зависи от n и е достатъчно да се 

минимизира израза 
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При изследване на израза (10) установихме оптималният брой доставки (n) през 

периода (tn) за представените нива на разходите за съхранение (s). Резултатите от 

изследването са представено на фиг. 1. 
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При изследване на израза (10), установихме оптималният брой доставки (n) 

в логистичната система в зависимост от началите разходи (к). Оптималните 

стойности са представени на фиг. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Оптимален брой доставки (n) в логистичната система в зависимост 

от началните разходи (к) 
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Приравняваме на нула и получаваме кубично уравнение (11), 

което лесно решаваме аналитично. 

Положителните корени на уравнението (11) съответстват на екстремума на 

функцията (7). Ако се получи, че n не е цяло число, то го закръгляваме на цяло. 

Ако функцията има екстремум, то той е минимум. Необходимо е да проверим 

дали  и ако това е така, то функцията има решение. За да можем да 

решим кубичното уравнение (11) полагаме и тогава 

уравнението добива вида 
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.    (12) 

Уравнението(12) се решава по формулите на Кардано за кубично 

уравнение. В нашия случай най-удобно е да работим с тригонометричното 

решение. 

В зависимост може да се разгледат три случая: 

1. При Q<0 и p<0 уравнението(12) се решава  по формулите: 

 

2. При  уравнението(12) се решава така: 

 

3. При  уравнението(12) се решава така: 
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Тогава , 

но тъй като tn=const, то второто събираемо не зависи от n и е достатъчно да се 

минимизира израза 

,       (14) 

където  

Диференцираме функцията (14) и получаваме 

 

Приравняваме на нула и получаваме квадратно уравнение (15), 

което се решава аналитично. 

Положителните корени на уравнението (15) съответстват на екстремума на 

функцията (7). Ако се получи, че n не е цяло число, то го закръгляваме на цяло. 

Ако функцията има екстремум, то той е минимум. Необходимо е да проверим 

дали  и ако това е така, то функцията има решение.  

Коренът на уравнението се получава след преработка и   

където   

След заместване на q във формулата за n получаваме: 
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. 

 

За да има уравнението реални положителни корени трябва да докажем, че 

, т.е. .  

За да бъде предният израз по голям от нула е необходимо q > 0 и к > 0, но к 

по условие е положително. 

По нататък ще проведем изследване на изменението на сумарните разходи 

(Rn), в зависимост от параметъра на модела, а именно броя на доставките (n) 

през периода (tn).  

Обект на изследването е изменението на параметъра на модела (броя на 

доставките (n) в зависимост от факторите на управление и коефициентите на 

функцията на запаса .  

Факторите на управление са разходите за съхранение (s), началните 

разходи (к) и функцията на запаса (Qm). Коефициентите на функцията на запаса 

(Qm) са а, b и γ.  

След преработка на функцията на сумарните разходи приравняваме на 

нула нейната първа производна и получаваме кубично уравнение, чийто 

положителни корени съответстват на екстремум на функцията. Там където гра-

фиката на функцията пресича ординатата при Rn=0 се намират трите корена на 

кубичното уравнение.  

Кубичното уравнение има един положителен и два отрицателни корена, 

единият от които заема отрицателни стойности близки до нулата. Полученият 

положителен корен е решение на уравението и дава стойността на броя на 

доставките (n) през периода в зависимост от факторите на управление, а 

отрицателните стойности на броя на доставките (n) нямат физически смисъл.  
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запаса (Qm). При анализа на резултатите се установи, че с нарастването на 

коефициента (а) броя на доставките през годината (n) бързо нараства, тоест 

стойността на коефициента (а) влияе силно върху броя на доставките през 

годината (n). Данните за получаване на коефициентите на регресионното 

уравнение (а, b, γ) са от преки наблюдения. 

Изследването, проведено при различни стойности на коефициента (b) (фиг. 

4.) върху броя на доставките (n) показва, че стойността на коефициента (b) на 

функцията на запаса (Qm) влияе незначително върху изменение на броя на 

доставките през годината (n).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изследването на изменението на броя на доставките (n) при различни 

стойности на коефициена (γ) на функцията на запаса (Qm) (фиг. 5) се доказа, че 

стойността на коефициента (γ) практически не влияе върху броя на доставките 

(n). 
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1. Разработен е мататематически модел за оптимизиране на необходимия 

брой резервни елементи за поддържанен а работоспсобността на машините при 

неравномерно изразходване. 

2. Изследвано е влиянието на основните параметри на модела върху 

изменение на обема на доставките от резервни елементи. 
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МОДЕЛ ЗА ОПТИМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАПАСА ОТ  
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ МЕЖДУ ЗВЕНАТА НА СЕРВИЗНАТА СИСТЕМА,  

ИЗГРАДЕНА НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП 
 

Иван Бутински1, Светозар Маджов2 

1 Институт по царевицата – гр. Кнежа, e-mail: i.bitunski@abv.bg 
2 Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 
Увод 
Въпросът за техническото обслужване по райони е особено актуален в наши 

дни. Информацията за интензивността на търсенето се задава като средна 
интензивност на отказите за единица време за всеки район (обикновено 
административен).  

 
Материали и методи 
Ще разгледаме случая, в който една подвижна ремонтна работилница (ПРР) 

обслужва няколко района или няколко ПРР един район.   
Приемаме, че базата на ПРР е в геометричния център на една приблизително 

кръгла зона на обслужване. 
Необходимо е да построим толкова зони на обслужване, така че общият им 

брой за територията да се окаже минимален при условие, че качеството на 
обслужване заоволява зададените изисквания. Обслужването се характеризира с 
два основни фактора: времето за потвърждение на заявката и времето за 
обслужване. Приемаме, че отговорът на заявката се дава в момент, в който в 
системата за техническо обслужване (СТО) има ПРР, готова да започне техническо 
обслужване (ТО), а времето за ТО включва времето за път до клиента и времето за 
ремонтни процедури.  

С увеличаване на радиуса на зоната за ТО коефициентът на използване на 
ПРР нараства, но в същото време намалява качеството на обслужването, т.е. 
увеличава се и времето за чакане на отговора и времето за път до по-отдалечените 
клиенти. За група съседни райони с голям брой клиенти можем да създадем една 
зона на обслужване с няколко ПРР. 

Това е една от задачите на изследването – да определим оптималната зона за 
обслужване. Показател за качеството на ТО ще приемем средното време за чакане 
на отговора на поръчката и времето за обслужване след получаване на отговора.  

При ниска интензивност на отказите на единица площ, размерът на 
обслужваната зона се определя от възможността ПРР да стига до клиента за 
определено време.  

Под ниска интензивност на заявките се разбира, че вероятността за възникване 
на повече от една заявка в зоната е относително малка. Такава зона условно е пред-
ставена на фиг. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ПРР 
- База 
- Клиент 

Фиг. 1. Схема на зона с ниска 
интензивност на заявките и една ПРР 
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Да разгледаме модел за масово обслужване за зона с една ПРР.  

Нека интензивността на обслужване е  

 

където tп и tР са времето за път и времето на ремонта. 

Времето за път на ПРР се изчислява по известната формулата: 

 

където L е средното разстояние от базата до мястото на възстановяване на 
трактора; 

V – средната скорост на движение на ПРР. 

Зависимостта между средното разстояние (L), т.е разстоянието от 
ремонтнообслужващата база до обекта, в зависимост от площта на обслужвания 
район Sо се изразява с формулата [6]: 

 

L= k , 

 

където  е коефициентът, изразяващ връзката между геометричната  
форма на земния участък и мястото на разположение на склада в този участък 

( = 0,4,…,0,8) [3]; 
к – коефициентът, изразяващ удължаването на пътната мрежа под влияние на 

наклона и релефа на терена (к = 1,3,…,1,5) [2]. 
Следователно средното време за чакане на ПРР се получава по формулата: 

.                      (1 

В случай, че потокът на отказите е пуасонов и времето на ремонта е 
разпределено по експоненциален закон, то процесът на обслужване се 
формализира като система за масово обслужване(СМО) от типа М/М/1. 

Известно е, че средното време на изчакване в такава система е: 

,                                                       (2) 

където Λ е интензивността на заявките в зоната на обслужване. 
Трябва да отбележим, че и честотата на заявките (отказите) и скоростта на 

обслужване μ зависят от площта на зоната на обслужване(S):  
 
Λ(r)=Sλng,                                                   
 
където λ е интензивността на заявките, h-1.; 
S – площта на зоната, км2.; 
n – броят на еднаквите детайли в трактора, бр.; 
g – средният брой трактори в зоната, бр./км2. 
 
Нека изведем зависимостта за интензивността на обслужване, отчитайки 

зависимостта (1) за времето за чакане на ПРР: 
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     (3) 

където tр е средното време за ремонт, h. 
Окончателната формула за времето в което се чака началото на обслужването е: 

.     (4) 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

На фиг. 2 е представена оптималната стойност на площта на зоната на 
обслужване (S), получена по представения модел. Допустимите стойности на 
площта на зоната (S) принадлежат на множеството А, а площите, при които се чака 
началото на обслужването (W) повече от два часа – на множеството В (фиг. 2). 
Оптималната площ на зоната се намира на пресечната точка на графиката на 
функцията на площта на зоната (S) и на линията, изразяваща ограничението за 
начало на чакане на обслужването (W).  

 
 
 
 
 
 

  ,
1

V

Sk
t

r

p








ngS
V

Sk
t

V

Sk
tngS

W

p

p







































1

 
S, km2  

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

1000 2000 3000 4000 5000 

S ,  km2  

W, h.   
 

A 

B 

S opt 

 W max

Фиг. 2. Оптимална стойност на площта на зоната на 
обслужване (S), при спазване на ограничението: времето 
през което се чака началото на обслужването W да е по-
малко от два часа; А – множеството на допустимите 
стойности на площта на зоната (S); В – множеството на 
неприемливите стойности на площта на зоната (S). 
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На фиг. 3 аналогично е установен оптималният брой трактори (g) в зоната на 

обслужване. Допустимите стойности са в множеството А, а оптималния брой 
трактори в зоната се получава при пресичане на правата изразяваща ограничението 
за начало на чакане на обслужването (W) с графиката на функцията на броя 
трактори в зоната на обслужване (g)(фиг.3). 

Дотук бе прието, че разпределението на машините в даден район е 
равномерно. Но реалните условия, като че ли повече съответстват на модел на 
пуасоново поле със случайно разпределени точки. 

Интерес представлява оценката за това доколко средният радиус на обслужва-
не при равномерно разпределение на машините, се отличава от средния радиус, 
получен при случайно разпределение на машините на дадена територия. 

Затова ще използваме законът за разпределение на разстоянията rn от 
произволна точка на пуасоновото поле до n – тата точка [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функцията на разпределение F1(r) на разстоянието r1 от произволна точка на 

пуасоновото поле до най-близката до нея съседна точка се описва с уравнението 
F1(r) = 1- еπγ2r. 

Физическият смисъл на F1(r) се състои в установяването на вероятността за 
това, че в кръг с радиус r попада поне една точка, освен дадената, която е в центъра 
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Фиг. 3. Оптимален брой трактори (g) в зоната на обслужване, 
при спазване на ограничението време за  чакане началото на 
обслужването W да е по-малко от два часа; А – множеството 

на допустимите стойности на броя трактори в зоната на 
обслужване (g); В – множеството на неприемливите стойности 

на броя трактори в зоната на обслужване (g). 
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на кръга. Вероятността за това събитие не зависи от това, дали тази точка е в 
центъра на кръга или не. 

Функцията на плътността на разпределение . 

Математическото очакване на средното разстояние между две съседни точки 
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. Функцията на разпределение F2(r) =Р(r1<r) отразява 

вероятността за това, че в кръг с радиус r попадат не по-малко от две точки и 
 

. 

 
Аналогична функция, съответстваща  на вероятността да попаднат n  точки в 

кръга е  

 

където  

Плътността Fn (r) се определя чрез диференциране на функцията на 

разпределение Fn (r) по r:  

 

. 

Математическото очакване е: 

. 

След преобразуване получаваме  

,    (5) 

където Г(n+1/2) е гамма функция, специфична за изследвания тип машини. 
 
Средното разстояние на отдалеченост на точките от центъра на кръга се 

определя като средна стойност на математическото очакване на радиуса на 
отдалеченост на точка nа: 

 

. 

Средният радиус на доставката на резервни части до машините, съответстващ 
на равномерното разпределение, с отчитане удължаването на пътната мрежа се 
определя по формулата rcp= kr. 

За практическо използване на получените теоретични резултати, получени с 
помощта на горе изведената формула, е необходимо да се въведе поправъчен 
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коефициент ηс, отчитащ случайното разпределение на машините в даден район 
[4,5]: 

. 

Тогава, заместваме в тази формула израза (5) и се получава 

.                        (6) 

От формула (6) следва, че коефициентът за отчитане на случайното 
разпределение на машините е функция на броя на машините и не зависи от 
плътността на разпределението им на дадената територия. 

Графичното изменение на ηс в зависимост от броя на тракторите е дадено на 
фиг. 4. Следователно въз основа на определяне на поправъчния коефициент, 
отчитащ случайното разпределение на машините, е достатъчно в района да има 
повече от 25 машини, за да се приеме, че случайното разпределение на машините 
може да бъде заменено с равномерно разпределение, т.е. това доказва, че 
приведените зависимости са практически приложими.   

Този извод е общовалиден за парк от еднотипни машини или машини, 
сравними по сложност. Смятаме, че той може да се прилага както за трактори от 
една и съща марка и за трактори от различни марки.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическото ограничение на размера на зоната (r=120км.) се запазва. Освен 

това нека приемем, че броят на заявките е такъв, че една единствена ПРР е 
недостатъчна. 

Нека разгледаме такава зона на обслужване, в която да приемем, че 
интензивността на заявките е нараснала и трябва да увеличим броят на ПРР (фиг. 
5.)  
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Фиг. 4. Изменение на коефициента, отчитащ 
случайното разпределение на машините в района 
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- База 
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Фиг. 5. Схема на зона с 
висока интензивност на 
заявките и няколко ПРР. 
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Обслужването на клиенти от група ПРР в зоната може да бъде описано с m 
канална СМО от типа М/М/m без приоритет. 

За тази система ще въведем коефициент на натоварване . 

Средното време за чакане на обслужването при многоканалната система [1] е: 

             (7) 

където m е броят на обслужващите канали на многоканалната СМО;  
р0 – стационарната вероятност, че многоканалната СМО е свободна и се дава 

със зависимостта: 

,       (8) 

 
където j e броят заявки, постъпили в системата; 

За построяването на обслужваната зона предлагаме процедура, отчитаща 
оптималното разположение и размер на обслужваната зона и определяне на броя на 
ПРР във всяка зона. Това е много стъпкова процедура, като при всяка стъпка се 
вземат решения в зависимост от вече получените резултати. 

Стъпка 1. Построява се изолирана оптимална зона за една ПРР, като се 
използва гореописания метод за анализ на зона с една ПРР. 

Стъпка 2.  Построява се съседната изолирана зона. 
Стъпка 3.  Проверява се дали могат да бъдат обединени двете зони в една с 

две ПРР, отчитайки характеристиките на обслужване (времето за чакане и времето 
за път). 

Стъпка 4. Строи се следващата съседна зона.(Зоните се добавят с такава 
форма, че в процеса на разрастване общата територия, покрита с обслужвани зони 
да има кръгообразна форма.) 

Стъпка 5. Повтаряме процедурата от стъпка 3, като при новите обединения 
целим да получим зона с няколко ПРР. 

Стъпка 6. Повтаряме процедурата докато цялата територия не бъде обхваната 
от зоните на обслужване. 

Целевата функция е многоекстремална, т.е. може съществено да зависи от 
началната точка. Процедурата може да се изпълни няколко пъти, като всеки път се 
избира нова начална точка, докато намерим оптималното решение по технически 
критерии – средно време за техническо обслужване на машините в парка. 
Практиката показва, че локалните оптимуми, получени при различни начални 
условия, са близки до целевата функция. 

Да разгледаме случая, в който дадена територия вече е покрита със зони на 
обслужване с единични ПРР (фиг. 6.). Приемаме, че зона с максимално допустимия 
радиус покрива всичките тези зони (фиг. 7.).  
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Фиг. 6. Зона покрита с единични ПРР 
 

 

Фиг .7. Зона, покриваща 
зоната с единични ПРР 
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Основни изводи: 
1. Разработен е модел  за оптимално разпределение на запаса от резервни 

части между звената на сервизната система, изградена на териториален принцип. 
2. Анализирано е влиянието на параметрите на модела върху оптималното 

разпределение на запаса от резервни части между звената на сервизната система.  
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СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗСШЕСТВИЯ (ПТП) 
 

Георги Георгиев1, Светозар Маджов2 

1 Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол 
2 Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 
 

Увод 

Известно е, че „транспортно произшествие“ като събитие, е настъпило по време 
на движение на превозно средство по пътя и с негово участие, при което има 
настъпила смърт или нараняване на хора, превозни средства, конструкции, товари 
или са причинени други материални щети. Или още «произшествието» е събитие, 
настъпило по време на движение на превозно средство по пътя и с негово участие, 
при което са загинали или ранени хора, са били повредени превозни средства, 
товари, конструкции (други материални щети не са директно споменати тук). 

 
Материали и методи 

Списъкът на видовете злополуки и техните дефиниции са дадени в редица 
нормативни национални документи: 

1) сблъсък - инцидент, при който движещи се превозни средства се сблъскват 
един с друг или с подвижния състав на железниците. Към този вид се отнасят и 
сблъсъци с внезапно спряло превозно средство (преди светофар, по време на 
задръстване или поради техническа неизправност) и сблъсъци с железопътен 
подвижен състав със спряло (напуснало) превозно средство на релсите;  

2) преобръщане - инцидент, при който се преобръща движещо се МПС; 
3) сблъсък с неподвижно превозно средство - инцидент, при който движещо се 

превозно средство се сблъсква с неподвижно превозно средство, както и ремарке 
или полуремарке; 

4) удряне в препятствие - инцидент, при който превозно средство прегазва или 
се удря в неподвижен обект (подпора на мост, стълб, дърво, ограда и др.); 

5) сблъсък с пешеходец - инцидент, при койтопревозно средство е прегазило 
лице или самият той се е блъснал в движещо се превозно средство. Този вид 
включва и инциденти, при коитопешеходцитеса били наранениот товар или предмет, 
пренасян от превозно средство; 

6) сблъсъкс велосипедист - инцидент, при който превозно средство прегазва 
велосипедист или самият той се блъска сдвижещо се превозно средство;  

7) сблъсък с тегленипревозни средства - инцидент, при който превозно 
средство прегазва впрегатни животни, както и каруци, превозвани от тези животни, 
или теглени животни или вагони, превозвани от тези животни, се удрят в движещо се 
превозно средство. Този вид включва и удряне на животно;  

8) падане на пътник - инцидент, при койтопътникпада от движещо се превозно 
средство или от кабината (карусерията; корпуса) на движещо се превозно средство в 
резултат на рязка промяна на скоростта или траекторията на движение и др., ако не 
може да бъдат отнесени към друг вид пътно транспортни произшествия. Падането 
на пътник от неподвижно превозно средство при качване (слизане) на спирка не е 
инцидент; 

9) друг вид пътно транспортно произшествие - злополуки, които не сасвързани с 
горните видове. Това включва падане на превозван товар или предмет, хвърлен от 
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превозното средствовърхучовек, животно или другопревозно средство, сблъсък с 
лица, които не са участници в движението, сблъсък с внезапно възникнало 
препятствие (паднал товар, отделено колело и др.) и др. 

В съответствие с изброените видове произшествия трябва да са налице три 
условия: превозното средство трябва да се движи; самото събитие трябва да е 
свързано с превозното средство; последствията от събитието трябва да отговарят 
на посочените условия (убити или ранени хора, превозни средства, конструкции, 
повредени товари или други имуществени щети). 

 
Под условията за възникване на ПТП се разбира съвкупност от 

характеристики на пътя, МПС, водача и околната среда към момента на ПТП. 
 
Тези характеристики могат да останат същите преди и след настъпване на 

злополука и не е задължително да имат причинно-следственавръзка с нея. 
Обстоятелства за възникване на ПТП - действия (или бездействие) на участници в 
движението, други участници в движението по пътищата пътно транспортно 
произшествие на лица, както и други събития, настъпили преди и по време на 
настъпване на пътно транспортно произшествие.  

За разлика от условията, обстоятелствата са описание на механизма на 
възникване на пътнотранспортнопроизшествиевъввремето. Причините за 
произшествието могат да се определят като определено явление или съвкупност от 
условия и обстоятелства за настъпване на ПТП, чието отстраняване би направило 
невъзможно възникването на това ПТП.  

Различните видове злополуки могат да бъдатпричинени от еднаили 
няколкопричини. Повечето експерти смятат, че голям брой едновременно 
възникващи фактори водят до пътно транспортно произшествие и тъй катоброят на 
тези фактори и динамиката на тяхното изменение във веригата от събития, водещи 
до пътно транспортно произшествие, са различни комбинации, изследването на 
причинно-следствените връзки е трудоемка задача с много неизвестни. 

Въз основа на статистическите данни в 80 ÷ 90% от случаите причините за 
пътно транспортните произшествия са свързани с човек, в останалите 10 ÷ 20% имат 
техногенен характер (зависят от превозните средства, откази, повреди). Такова 
разделение се основава на предположението, че участникът на пътя трябва да се 
адаптира към всяка ситуация, възникнала на пътя, да компенсира неизправностите 
(отказите и повредите на превозното средство), които възникват в системата водач-
автомобил-път.  

Процесът на разследване на причините обаче ще бъде по-ефективен, ако се 
изследва и се разбере защо дадено лице действа погрешно при дадени 
обстоятелства и при тази възникнала ситуация. С този подход често могат да се 
идентифицират предотвратими причини за произшествия в системата на 
организацията на движението, организацията на транспорта, конструкцията на 
превозните средства и др. 

 
Резултати и обсъждане 

В зависимост от тежестта на последствията от произшествието те се разделят 
на (фиг. 1): 

 материални щети,  
 лека телесна повреда, 
 средна и тежка телесна повреда, 
 смърт на пострадалия – особено тежки последици (4 или повече души са 

загинали или 15 или повече са ранени).  
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Материални щети 
Материалните щети от злополука могат да се състоят например от разходите 

за ремонтни и възстановителни работи в случай на повреда на превозно средство, 
товар, път и други конструкции; разходите за изпълнение на функциите на право 
прилагащите органи или службите за спешна помощ; оказване на първапомощ или 
медицинска помощ; загуби от спиране на движението. 

 
Тежестта на нараняването 
Съдебно-медицинската експертиза установява естеството на телесните 

повреди на участници в ПТП и причините за смъртта, причините за телесните 
повреди и взаимовръзката им с ПТП. 

Квалифициращите признаци за сериозността на увреждането на здравето са: 
- опасност от увреждане на здравето за човешкия живот; 
- продължителност на разстройството на здравето; 
- трайна загуба на обща работоспособност; 
- загуба на който и да е орган или загуба на функциите му на органа; 
- загуба на зрение, говор, слух; 
- пълна загуба на професионална работоспособност; 
- аборт; 
- незаличимо обезобразяване на лицето (установяването на незаличимо 

обезобразяване на лицето не е от компетентността на съдебно медицински експерт, 
тъй катотова понятие не е медицинско); 

- психично разстройство. 
За да се установи тежестта на увреждането на здравето, е достатъчно 

наличието на един от квалифициращите признаци. Ако има няколко квалифициращи 
признака, тежестта на увреждането на здравето се установява въз основа на 
признака, който съответства на по-голямататежест на увреждането на здравето. 

От съдебно медицинска гледна точка трайната загуба на обща 
работоспособност следва да се счита за загуба на обща работоспособност или с 
определен резултат, или с продължителност на разстройството на здравето над 120 
дни. 

Лека телеснаповреда 
Телесните наранявания се считат за леки, ако са придружени от: 
- краткотрайно разстройство на здравето, продължаващо не повече от 21 дни; 
- или лека трайна загуба на работоспособност (до 5%). 
Телесни наранявания със средна тежест.  
Признаци за увреждане на здравето със средна тежест са: 

 Тежест на последствията от произшествията 

Материални щети 

Лека телесна повреда 

Средна и тежка телесна 
повреда 

Смърт на пострадалия 

Фиг. 1. Класификация на последствията от ПТП 
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- липса на опасност за живота; 
- продължително разстройство на здравето (повече от 21 дни); 
- значителна трайна загуба на обща работоспособност с по-малко от една трета 

(от 10% до 30% включително). 
Тежкателеснаповреда 
Вредата, причинена на здравето, се счита за сериозна, ако: 
- животозастрашаващо увреждане на здравето; 
- загуба на зрение, говор, слух; 
- загуба на който и да е орган или загуба на функциитему ; 
- незаличимо обезобразяване на лицето; 
- здравословно разстройство, свързано с трайна загуба на обща 

работоспособност с поне една трета (повече от 33%); 
- пълна загуба на професионална работоспособност; 
- аборт; 
- психично разстройство. 
Животозастрашаващонараняване е нараняване, което причинява живото 

застрашаващо състояние, което може да доведе до смърт. Предотвратяването на 
смърт в резултат на медицинска помощ не променя оценката на вредата за 
здравето като животозастрашаваща. 

Трябва да се отбележи, че за „мъртъв“ се счита лице, което е починало на 
мястото на произшествието или е починало от последиците от него в рамките на 30 
следващи дни. 

„Ранен” е лице, получило телесни наранявания при злополука, довела до 
хоспитализация за период от поне един ден или необходимост от амбулаторно 
лечение. 

 
Основни изводи: 
1. Формулирани са основните елементи на система за събиране и 

класифициране на информацията за пътно транспортни произжествия. 
2. Въз основа на класификационни признаци са класифицирани видовете пътно 

транспортни произшествия.  
 
Литература 
1. Самодурова Т.В. Метеорологическое обеспечение зимнего содержания 

автомобильных дорог / Т.В. Самодурова. – М.: ТИМР, 2003. – 183 с. 
2. Самодурова Т.В. Оперативное управление зимним содержанием дорог: 

Научные основы [Текст]: монография / Т.В. Самодурова. – Воронеж.: Изд-во 
ВГУ, 2003. – 168 с. 

3. ОДМ 218.8.001-2009. Методические рекомендации по специализированному 
гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства. – Введ. 2009-
11-26. – М.: Росавтодор, 2010. – 56 с. 

4. Гаспарян А.С. Пропускная способность автомобильных дорог при 
проведении работ по зимнему содержанию / А.С. Гаспарян //Вестник БГТУ 
им. В.Г. Шухова. – 2010. – № 3. – С. 132-135. 

5. Самодурова Т.В. Рациональные схемы производства работ по зимнему 
содержанию автомобильных дорог / Т.В. Самодурова, А.С. Гаспарян // 
Научный вестник ВГАСУ. Строительство и архитектура. – 2011. – № 1 (21). – 
С. 73-80. 

6. Fedorova J.V. Modeling pollution in roadside strip during the winter period / Т. V. 
Samodurova, J.V. Fedorova, О.V. Gladysheva // International Journal of 
Pavement Research and Technology. – 2010. –Vol. 3, No 2. – P. 65-71. 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 
29 ÷ 03 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

61  

ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ НИВОТО НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ  
ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПЪТИЩА 

 

Георги Георгиев1, Светозар Маджов2 

1 Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол 
2 Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 
Увод 
През зимата състоянието на пътната настилка често е пряка или непряка 

причина за пътнотранспортни произшествия (ПТП). Осигуряването на условия за 
безопасно и непрекъснато движение на превозните средства по пътищата при 
трудни метеорологични условия е една от основните задачи в работата на 
пътноподдържащите организации. В същото време изборът на технологии за зимно 
поддържане на пътищата е особено важен за възстановяване на безопасните 
условия за движение в най-кратки срокове.  

 
Материали и методи  
Пътната специална техника, с помощта на която се извършват зимни работи по 

поддръжката, е с увеличени размери на прикачните съоръжения. В същото време 
трябва да се отбележи, че автомобили по цялата ширина на платното и работата се 
извършва с ниска скорост. Опитите за изпреварване на пътната специална техника 
по хлъзгави настилки и при условия на слаба видимост значително увеличават риска 
от произшествие. Понастоящем няма научно обосновани схеми за организация на 
движението и формиране на екипи от превозни средства за зимно поддържане на 
пътищата, а схемите за изпълнение на работата, препоръчани в нормативните 
документи, не отчитат различията в състоянието на пътната настилка, 
характеристиките на технологиите и метеорологичните условия. Следователно 
проблемът за разработване на рационални технологични схеми за зимна поддръжка 
на пътищата е актуален, тъй като неговото решение ще подобри безопасността на 
движението при трудни метеорологични условия. 

Изследванията изискват систематичен теоретичен подход. Една от 
неотложните задачи е разработването на обобщен (системен) модел, който описва 
работата на експлоатационната служба по време на зимното поддържане на 
пътищата, с обосновка на факторите, влияещи върху безопасността на движението. 
Един подход за решаване на този проблем е предложен в този доклад.  

 

Взаимодействие на факторите, определящи нивото на пътна безопасност 
при зимно поддържане на пътищата. 

Безопасността на движението при трудни метеорологични условия през зимата 
зависи от много фактори:  

• път (състояние и качества на сцепление на пътната настилка); 
• параметри на околната среда (валеж, агрегатно състояние, температура и 

относителна влажност на въздуха, скорост на вятъра и др.);  
• транспорт (габарити, динамични характеристики на превозните средства); 
• човешки (опит и квалификация на водача, психофизиологичното му състояние 

и др.). 
Автомобилът, водачът, пътят и външната среда са части от обективно 

съществуващата цялостна система Шофьор - Автомобил - Път - Околна среда 
(VAРОс), която е теоретична основа за решаване на проблемите на работата на 
пътя и безопасността на движението. Метеорологичните фактори определят 
температурния режим на пътната настилка, а в случай на валежи.Състоянието на 
пътната настилка през зимата се определя от влиянието на околната среда върху 
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пътя (Ос-Р), а при валежи на повърхността се образуват различни видове зимна 
хлъзгавост. Движението на превозните средства се влияе както от автомобила 
(техническото му състояние) (А), така и от водача (V). При решаване на задачата за 
оценка на безопасността на движението по време на зимната поддръжка 
подсистемите Шофьор и Автомобил (V- A), която може да се разглеждат като единна 
подсистема - Превозното средство – водач (A-V). Всъщност това са участници в 
движението, за които се осигурява необходимото ниво на безопасност на 
движението при трудни метеорологични условия. 

Това взаимодействие се проявява, от една страна, в осигуряване на 
определено ниво на поддържане на пътя за безопасно движение, но, от друга 
страна, през работния период се затруднява движението. В същото време това 
взаимодейства с участниците в движението трябва да се добави към системата за 
осигуряване на високо ниво на транспорта и дейността на службата за осигуряване 
на експлоатационно състояние на пътната настилка. Следователно към 
разглежданата система трябва да се добави услугата за експлоатация на 
подсистемата (Експлоатация - Път). Разполагайки с определени ресурси 
(оборудване, реактиви против заледяване, квалифициран персонал, финансови 
средства и др.), оперативната служба по експлоатация поддържа пътното платно 
при зимни условия. 

Подсистемата техническа система (TС) въздейства върху пътната настилка 
(TС-Път). Всички подсистеми в процеса на взаимодействие определят изходните 
параметри на системата. Един от основните параметри е нивото на безопасност на 
движението, така също и на условията на движение ,които се определят от избора 
на конкретна технология за извършване на работа в зависимост от състоянието на 
пътната настилка. Метеорологичните условия влияят както на избора на технология 
на работа, така и на условията на движение на транспортния поток. Всички 
подсистеми в процесса на взаимодействие определят изходните параметри на 
системата. Един от основните параметри е нивото на безопасност на движението.  

Описаната система на взаимодействие на подсистемите е представена на фиг. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С-П-СЕ-ТС 
СРЕДА 

СОБСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА 

ТС 

ВОДАЧ   ( V) АВТОМОБИЛ (А) 

ПЪТ (П) 
СЛУЖБА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НА ПЪТЯ (СЕ) 

БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО 

Фиг. 1. Схема на 
взаимодействие 
на подсистемите 

в системата 

С-П-СЕ-ТС 
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За изследване на взаимодействието на подсистемите в системата Околна 
среда – Пътно платно - Експлоатационна служба - Превозно средство, е необходимо 
да се определят всички най-значими фактори, влияещи върху безопасността на 
движението, както и да се разработи математически апарат, който може да се 
използва за количествено определяне на промяната в параметрите на системата, 
функционираща в зависимост от външни влияния. 

 
Резултати и обсъждане 

Фактори на въздействие на околната среда 
Метеорологичните условия са компоненти на външната среда, под 

въздействието на които се формира състоянието на пътната настилка [1,2]. Всички 
видове снежно-ледови отлагания, образувани върху пътната настилка, се разделят 
на рохкъв сняг, сняг, стъкловиден лед [3]. Видовете метеорологичните фактори, 
влияещи върху формирането на зимната хлъзгавост и безопасността на движението 
при трудни метеорологични условия, е даден в табл.1. Всички тези метеорологични 
параметри могат да бъдат получени от наблюдения в метеорологичните станции от 
държавната мрежа [1,4]. 

 

Таблица 1 Метеорологични фактории, описващи влиянието  
на безопасното пътно движение 

 

Наименование на 
факторите 

Условия на влияние 

Вид на валежите Образуване на различни видове зимни хлъзгания 

Интензивност на валежите Намаляване на видимостта в далечината 

Количество паднали 
валежи 

Коефициент на сцеплението; коефициент на 
съпротивление на търкаляне; рой на циклите за 
снегопочистване; равност на покритието 

Интензивност на 
натрупването на сняг 

Също 

Поръдължителност на 
валежите 

Намаляване на видимостта на далечно 
разстояние, т.е. напред по посока на движението 

Дебелина на слоя сняг 
върху пътното платно 

Коефициент на сцепление; коефициент на 
съпротивление на търкаляне 

Плътност на снега Също 

 
Пътни фактори, влияещи върху безопасността на движението по време на 

зимна поддръжка  
Постоянните и променливи параметри на пътя, които определят условията за 

пътна безопасност при зимно поддържане на пътищата, са собствени параметри на 
системата, чийто списък е даден в табл. 2. 

 
Таблица 2 Пътни параметри, влиящи на безопасността на движение при 

провеждане на работите при зимното поддържане на пътя 
 

Наименование на параметрите Условия на влияние 

Постоянни параметри 

Надлъжният профил на пътя Скорост на движение на транспортните 
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(наклон) средства; условия за изпреварване 

Ширина на частта от пътя за 
движение 

Разпределение на отряда техника за 
поддържане на пътя; условия за разминаване 

Параметри (времени и кратковременни параметри 

Коефициент на сцепление на гумите 
на автомобила с пътното покритие 

Максимално допустима скорост на движение; 
условия за разминаване 

Коефициент на съпротивление на 
търкаляне 

Също 

Ширина на почистената от сняг част 
на пътя за движение 

Също 

 
За всеки участък от пътя информация за постоянни параметри може да бъде 

получена от техническия паспорт или автоматизирана банка данни за пътищата. 
Числовите стойности на променливите параметри зависят от състоянието на 
пътната настилка, нивото на поддръжка на пътя и ефективността на 
експлоатационната услуга. 

 
Фактори за въздействие от експлоатационите услуги  
Едно от основните направления за подобряване на зимното поддържане на 

пътищата е въвеждането на нови технологии за организиране на работа за 
осигуряване на необходимото ниво на поддръжка и осигуряване на пътна 
безопасност при трудни метеорологични условия. Технологията може да се 
разглежда като инструмент, използван от производителите за преобразуване на 
ресурси и необходимите резултати от дейности. Тя засяга:  

- квалификацията, опита и познанията на работниците;  
- материалите; 
- машините и оборудването; 
- организацията на труда. 
 
Изборът на технология за зимна поддръжка зависи от метеорологичните 

условия.  
Технологичните особености на зимната поддръжка са описани в нормативни 

документи [3,5].  
Патрулното снегопочистване се извършва от единични превозни средства или 

от отряд от плжни автомобилни снегорини, които придвижват снега от оста на пътя 
към ръбовете. Машините са разположени в плана на движение една след друга. При 
снегопочистване на магистрали и високоскоростни пътища технологичните операции 
се извършват със скорост, близка до скоростта на транспортния поток, в най-кратки 
срокове и с минимален брой проходи. 

Плужните снегорини са оборудвани с пасивен работен орган под формата на 
плуг с една или две остриета, монтиран в предната или средната част на 
самоходната базова машина. Високоскоростен плуг за сняг може да бъде оборудван 
с допълнителен страничен нож (крило). Крилата могат да се използват 
самостоятелно или да се комбинират с плуг за увеличаване на снегоподхвърлянето. 
Снегорините могат да работят в комбинация с оборудване за разпръскване на луга, 
пясък и могат да извършват цялата гама от зимно поддържане на пътищата. За да 
се предотврати възможното образуване на лед или уплътнен слой сняг под колелата 
на движещо се превозно средство, се извършва първична (превантивна) обработка 
на платното с противо заледяващи материали: сухи твърди химикали, разтвори или 
предварително намокрени твърди химикали.  
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Автомобилите за разпределение на противо залепващите материали, в 
зависимост от ширината на пътното платно, се движат в една посока. Следващият 
(втори) автомобил контролира разпределението на материалите по границата на 
първия. Така пътната специална техника внася значителни смущения в трафика. 
Факторите, влияещи върху режимите и безопасността на движението през периода 
на зимно поддържане, са дадени в табл. 3. Параметрите на пътната специална 
техника могат да бъдат получени от нормативни и технически документи [3,5] и 
справочници. 

 
Таблица 3 Параметри на службата за експлоатация , влиящи на безопасността 

на движението в периода на провеждане на работите  по време на зимното 
почистване на пътното платно 

 

Наименование на параметъра Условия на влияние 

Технология на провеждаен на работите по 
зимното поддържане на пътя 

Дистанция на изпреварване, 
скорост на изпреварване 

Разпределение на специалната техника по 
ширина на часта от пътя за движение 

Също  

Разстояние между машините в отряда 
Възможност за изпълнение на 
изпревалване 

Скорост на движение на специалната 
техника 

Дистанция на изпреварване, 
скорост на изпреварване  

Габарати на специалната техника: дължина; 
ширина 

Също  

Навестно оборудване за провеждаен на 
зимни работи по подържане на пътя 

Също  

 
Фактори на въздействие върху транспортните средства  
Параметрите на превозните средства, които се опитват да изпреварят пътна 

специална техника, са дадени в табл. 4. Един от най-значимите фактори, 
ускорението на изпреварващ автомобил за различни метеорологични условия, може 
да бъде получен чрез изчисление с помощта на специални математически модели 
[6]. Като модел за изчисляване може да се избере лек автомобил, като се приеме, че 
товарните автомобили и автопътните влакове се движат със скорост, близка до 
скоростта на специалното оборудване и не се опитват да изпреварват. 
 

Таблица 4 Параметри на изпреварващи превозни средства 

 

Наименование на параметъра Условия на влияние 

Габарити на изпреварващия автомобил: -
дължина 

Път за разминаване 

Динамичин характеристики на изпреварващия 
автомобил: ускорение; 

 Динамичен фактор; 
 Теглителна сила на автомобила; 
 Ефективна мощност на двигателя; 
 Ефективен въртящ момент на 

двигателя. 

 
 
Път за разминаване; скорост 
на разминаване 

 
Време за провеждане на зимното поддържане на пътищата  
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За всяко ниво на поддръжка на пътя се определя стандартно време за 
премахване на зимната хлъзгавост. За различни технологии на работа периодът от 
време, през който състоянието на пътната настилка е опасна за изпреварване, може 
да се изчисли в съответствие с времевите диаграми. Когато стъкловидният лед се 
елиминира, общата продължителност на опасното състояние на покритието ще бъде 
сумата от няколко компонента, отбелязани във времевата диаграма, показана на 
фиг. 2. За посочената технология на работа могат да се отбележат няколко важни 
момента във времето: 

• моментът на началото на образуване (tn.sk) и откриване (tob.sk) на 
хлъзгавост;  

• начален час (tstart.work) и край (tfin.work) на работата за премахване на 
хлъзгавостта;  

• продължителност на работа за премахване на зимната хлъзгавост (tliqv);  
• Продължителност на „активиране” на противообледяването и възстановяване 

на необходимите адхезионни качества на покритието (t3); 
• интервал от време, съответстващ на максималния период на премахване на 

зимната хлъзгавост, регламентиран от регулаторните документи (норм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При почистване на пътища от сняг регулаторните документи регламентират 

крайния час на снегопочистването след валежи. За такива видове хлъзгавост като 
насипен сняг и сняг, стандартите определят минималната ширина на напълно 
почистено пътно платно (bo ), максималната допустима дебелина на слоя насипен 
сняг върху повърхността на пътното платно преди снегопочистването (hdop , rs), 
дебелина на уплътнения сняг на пътното платно (hdop, sn). Тези показатели 
определят режима и технологията на работа, които се влияят от такива 
метеорологични фактори като интензивността на валежите (ios ) и 
продължителността на тяхното падане (tos). Работата се извършва през целия 
период на въздействие на атмосферните валежи върху пътя, като общата 
продължителност на въздействието се състои от два показателя - 
продължителността на явлението (toс) и продължителността на неговото 
последействие - отстраняване на снежни наноси : 

 
T =toc  + toб .                                     (1) 

 
       -време за провеждане 

на работата по почистване 

       -опасно състояние 

на пътя за изпреварване 

Фиг. 2. Времева диаграма на пътната настилка, 
опасна за изпреварване по време на работа за 

премахване на леда на стъкловидния лед 
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Продължителността на метеорологичното явление за сняг и насипен сняг се 
определя от продължителността на твърдите валежи или пренасянето от виелица. 
По време на есента за намаляване на валежите се работи за спазване на 
изискванията за нивото на поддържане на пътя по отношение на допустимата 
дебелина на слоя насипен сняг върху повърхността, уплътнения слой, както и за 
предотвратяване на уплътняването на снега чрез въвеждане на анти -материали за 
заледяване. Изискванията на нормативните документи се отнасят само до втория 
член на формула (1). В този случай времевите диаграми ще се различават при 
различни метеорологични условия, което е отразено на фиг. 3, 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изходни параметри на системата 
При извършване на работа по зимното поддържане на пътищата, пътната 

безопасност е външен (изходен) параметър на системата Сняг-път-околна среда –
техническа система. Пътната безопасност при трудни метеорологични условия може 

 

Време за 

натрупван

е на сняг 

Цикъл на патрулира-

не на снегопочиства-

щата техника 

           -време на работа на пътната спезтехника;           -

опасно за изпреварване покритие;              -нормативно 

време за почистване 

Фиг. 3. Времева графика за патрулно 
почистване на снега, когато натрупването 

на сняг надвиши допустимото ниво на 
поддръжка на пътя 

 

 

Фиг. 4. Времева графика за патрулно почистване 
на снега, когато натрупването на сняг е по-малко 

от допустимото ниво на поддръжка на пътя 
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да се разглежда като показател  за забрана или допускане на изпреварване от 
превозни средства на отрядите на пътна на специалната техника за 
експлоатационото подържане на пътя, при зимна поддръжка. Безопасните условия 
за изпреварване зависят от разстоянието на видимост, състоянието на пътната 
настилка, стойността на коефициента на триене, скоростта на специалните превозни 
средства и разположението им в отряда по ширината и дължината на пътното 
платно. 

 
Математическо моделиране на функционирането на системата Сняг-път-

околна среда – техническа система. 
В условията на зимно поддържане на пътищата при неблагоприятни 

метеорологични условия, пътната специална техника внася редица значителни 
препятствия в трафика поради ниската си скорост, увеличените размери, 
припокриването на цялата ширина на пътното платно и намалената видимост. В 
тази ситуация водачите на превозни средства, които не желаят да се движат с ниска 
скорост, се опитват да изпреварят отрядът пътни снегорини.  

Основната опасност от изпреварване през такъв период е увеличаване на 
скоростта до стойности, които не са допустими поради състоянието на пътната 
настилка. Въпреки факта, че методите за математическо моделиране стават все по-
разпространени за решаване на задачи за оценка на безопасността на движението, 
наборът от аналитични зависимости, характеризиращи взаимодействието на 
изследваните подсистеми, е много ограничен.  

Аналитични и емпирични зависимости могат да служат като модели, 
позволяващи да се определят количествено изходните параметри на системата и 
тяхното влияние върху безопасността на движението по пътищата. Схематично 
процесът на математическо моделиране е показан на фиг. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вътрешни параметри на системата С -П-СЕ-ТС 

 
Параме

три на 

средата 

Параметр

и на пътя 

Парам

етри 

на СЕ 

Транспорт

но средст-

во 

Време  

МАТЕМАТИЧЕСКИ 

МОДЕЛ 

ИЗХОДНИ (ВЪНШНИ ) ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА 

Ниво на 

подържане 

Скорост на 

движение 

Организация на 

движението при 

работа 

Пропускателна 

способност 

Безопасност на движението 

Фиг. 5. Схема за математическо моделиране на 
функционирането на системата Сняг-път-службата за 

експлоатация –техническа система 
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Горните параметри са включении в формулите за изчисляване ,които са дадени 

в работите [7-11]. 
 
Основни изводи: 
Основните резултати от изследването включват следното: 
1. Определяне на разстоянието на видимост за снеговалежи с различна 

интензивност и влиянието им върху безопасността на движението [7].  
2. Определяне на технологични пролуки между специални превозни средства 

въз основа на условието за безопасно изпреварване [8].  
3. Оценка на пропускателната способност на пътя при разрешение или забрана 

за изпреварване на отряд пътни снегорини [9]. 
4. Разработване на рационални технологични схеми по зимното поддържане на 

пътищата съобразно условията за осигуряване на безопасност на движението [10].  
5. Оценка на екологичното състояние на крайпътни територии по различни 

схеми за организиране на работа [11]. 
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ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЛЕВИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ 

 
Георги Джелебов 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол 
 

Основни характеристики на полевия експеримент 
 
Най-характерните черти на условията за провеждане на полеви експеримент са 

следните [1-8]: 
1) Силна изменчивост (вариация) и нееднородност на неконтролираните 

(температура, сила на вятъра, слънчева радиация, продължителност на деня 
и др.) външни фактори за растежа и развитието на растенията; 

2) Сезонност, а оттам и бавност на получаване на информация по метода на 
полевия експеримент; 

3) Силни вариации в метеорологичните условия през годините на 
експеримента; 

4) Нееднородност на почвеното плодородие на парцелите, където се залагат 
експерименти. 

 
Именно с тези характеристики и сложните нестабилни природни условия 

полевият експеримент се различава от лабораторните, инженерните и други видове 
сравнителни експерименти. В зависимост от почвените и климатичните условия на 
вегетационния период, дори на един и същ експериментален участък със същата 
земеделска технология на една и съща култура (сорт), ефективността на 
изследваните фактори варира значително от година на година. 

 
Каква е причината за варирането в добива? 
 
1) Първата причина за промяната в добива може да се отдаде на технически 

грешки по време на експеримента. Площите на лехите са еднакви, 
дълбочината на оран, различните загуби на добив по време на прибиране на 
реколтата. 

2) Друга причина за вариацията е индивидуалната вариация на растенията. 
3) Третата причина за варирането в добива на лехи с частична регистрация, 

където има увреждане на растенията от болести и вредители и механични 
повреди. и др. 

4) И накрая, четвъртата причина за промяната в добива на лехите с 
фракционна регистрация е нееднородността на плодородието на почвата в 
рамките на експерименталния участък. Това е най-важният фактор за 
вариация. 

 
Особености на условията за провеждане на полеви експерименти и 

причините за промяна на добива по тях 
 
Характерът на териториалната изменчивост на плодородието се проявява 

особено ясно, когато се изобразява графично под формата на "профили" или 
"релефи" на плодородие, използвайки метода на подвижната средна стойност, за да 
се изгладят случайните вариации на реколтата от добива [8,9,10,11]. 

Вземат се лехи, разположени на един ред в последователността, в която са 
били разположени върху участъка. Действителните данни са показани като начупени 
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линии, а профилите на плодовитост са показани като плавни криви, пълзящи средни. 
Тези криви дават представа за „профилите“ на земните участъци. 

Тази повече или по-малко редовна систематична променливост на 
плодовитостта, сякаш е наложена на произволна вариация - нагоре и надолу 
"върхове" на начупени линии на действителния добив. По този начин наличието на 
редовна изменчивост на плодородието на почвата в експериментални участъци 
създава определени трудности за експериментална работа и използването на 
статистически методи за обработка на данни. 

Наличието на тази закономерност в разпределението на добива не винаги се 
подчинява на закона за нормалното разпределение, който е теоретичната основа за 
правилното прилагане на статистическите методи за обработка на резултатите от 
експеримента и метода на дисперсионния анализ. Тази трудност се преодолява чрез 
рандомизирано разположение на лехите в полеви участъци. 

 
Планиране на полевия експеримент 
Планирането на всеки полеви експеримент или на серия експерименти започва 

с точното определяне на задачата, за разрешаването на която ще се използват те. 
Тя трябва да бъде не само ясно формулирана, но и със солидна обосновка за 
необходимостта от поставянето й. Не по-малко важна е и литературната справка по 
въпроса, а така също и създаването на работна хипотеза, т. е. създаването на 
„научно предположение за развитието на явленията, на които се основава 
обяснението на очакваните в експеримента резултати“ (Доспехов, 1968, с. 33). 

Особено голямо внимание трябва да се отдели на въпроса за броя на 
вариантите, които ще бъдат включени за изпитване. Този въпрос трябва да бъде 
огледан, така да се каже, от всички страни, за да не останат невключени в опита 
важни варианти или пък да се обхванат излишни варианти.  

Освен това във всеки експеримент обязателно трябва да има и вариант за 
сравнение: в сортов експеримент - най-разпространеният в района сорт, в 
експеримент с дълбочина на обработка на почвата - най-използваната дълбочина в 
района (в зависимост от културата и предшественика й), в експерименти с 
предшественици, например на пшеницата - най- масовият предшественик на тази 
култура в района - и пр. Вариантът за сравнение се означава като контролен или 
стандартен [10,11]. 

Успехът на научното полево изследване по разрешаването на поставената 
задача се определя от правилното решаване на твърде много други въпроси по 
планирането и организацията на полевия експеримент, като избора на вида на 
експеримента, избора на място за оиитно поле и землен участък за залагане на 
експеримента, изработване на най-подробна и най-подходяща методика за 
провеждане на експеримента (метод за залагане, големина на лехите, брой на 
повторенията и пр.) и др.  

Допуснатите грешки при решаването на тези въпроси са фатални, защото не е 
възможно да бъдат поправени с никакви средства при самото техническо 
провеждане на експериментите. По тази причина, за да не се компрометират 
полевите експерименти още преди да са заложени, експериментаторите трябва да 
се отнесат с най-голяма сериозност към най-правилното решаване на всички 
въпроси относно планирането и организацията им 

 
Литература 
1. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической 

обработки результатов исследований) [Текст] / Б.А. Доспехов. - 5-е изд., 
доп. и перераб. - М, 1985. - 351 с. 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 03 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

72 

 
2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической 

обработки результатов исследований) [Текст] / Б.А. Доспехов. - 5-е изд., 
доп. и перераб. - Москва: 1985. - 351 с. 

3. Кирюшин Б. Д. Основы научных исследований в агрономии (методика 
опытного дела). -М.: Изд-во МСХА, 2006. 

4. Литвинов С.С. Методика полевого опыта овощеводстве- М., 2018. 
5. Моисейченко, В. Ф. и др. Основы научных исследований в плодоводстве, 

овощеводстве и виноградарстве -М.1994. - 383 с. 
6. Основы научных исследований в агрономии: М.Н.Худенко, А.Ф.Дружкин, 

В.Б.Нарушев. и др.Саратов:2003.ISBN 5-7011-0335-82. 
7. Полоус, Г. П., А. И. Войсковой Основныи элементы методики.-

Ставрополь,2007.-120 с. 
8. Тасев Г., Св. Маджов, П. Ангелова, Ст. Станчев Основи на научните 

изследвания в растениевъдството. -С., 2022. 
9. Баров В., Шанин И. Методика на полския опит. С.,1965. 
10. Практикум по основам научных исследований в агрономии/ В. В. Глуховцев, 

В. Г. Кириченко, С. Н. Зудилин.- М.: «Колос»,2006,-240с. 
11. Шанин Й. Методика на полския опит.-С.,1977. 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 30 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

73 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА  ТЕОРИЯТА НА МАСОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
ЧИСЛЕНОСТТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В СЕРВИЗА 

 
Георги Джелебов1, Иван Битунски2 

1 Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол 
2 Институт по царевицата – гр. Кнежа, e-mail: i.bitunski@abv.bg 

 
Едноканалните СМО се предлагат да се използват във всички сервизни отдели. 

За медицинска помощ това е лекар, който приема пациенти, за обслужване на 
пътници - билетна каса, за поддръжка на   оборудване - майстор и др. Нека вземем 
предвид едноканален СМО без ограничения за дължината на опашката и времето за 
изчакване. Нека тази система получава поток от заявки с интензитет λ=1/Тз, т.е. 
заявката пристигат средно след интервал Tз. СМО ги обслужва със скорост на 
обслужване µ=1/Tв, т.е. всяка заявка отнема средно време за обслужване, Тв.  

Необходимо е да се намерят характеристиките (критериите) на работата на 
СМО в стационарно състояние: Lc и Lo е средният брой заявки в системата и в 
състояние на чакане (опашката); Пс и П0 - средната продължителност на престоя на 
заявката в системата и в опашката; P3 е вероятността за заетост на канала 
(натоварване на канала). В този случай се ограничаваме до експоненциален закон 
на разпределение за Т3 и Тв, т.е. λ=const; µ=конст.  

Номерираме възможните състояния на СМО според броя на заявките в нея: 
S0 - каналът е свободен; Si - каналът е зает (обслужва се една заявка, няма 

опашка);  
S2 - каналът е зает (една заявка се обслужва, а една-чака на опашката); 
Sk - каналът е зает (една заявка се обслужва, „k-1” заявки стожят на опашката). 
Графът на състоянията на СМО е показан на фиг.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системата преминава от S0 до S1 и по-нататък на дясно под действието на 

поток от заявки с интензитет λ=const. Потокът от възстановяване (обслужени заявки) 
с интензитет µ=const връща системата обратно – от дясно на ляво.  

За да определим крайните вероятности, характеризиращи относителната 
продължителност на престоя на системата в състояние "k", съставяме система от 
уравнения: 

                             
 
В тази задача броят на състоянията на СМО е n→∞, а сумата от всички 

вероятности е ΣРi =1.0. Нека представим коефициента на натоварване на системата 
ρ = λ /µ= const. Той характеризира средния брой заявки, получени през периода на 
обслужване на една заявка. Числово това показва колко пъти периодът на 
обслужване е повече или по-малък от периода на постъпване (средно) на заявките. 
Обикновено ρ<1,0. Като се вземе предвид горното, намираме вероятностите за 

 

Фиг.1. Граф на състоянията на процеса на СМО 
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всяко състояние на СМО: ρ = λ /µ= const. 
В стационарен режим на работа на СМО вероятностите намаляват по закона на 

геометричната прогресия. За произволно натоварване на системата в диапазона 
0<ρ<1.0, вероятността P0 е по-голяма от останалите, т.е. относителната 
продължителност на свободното състояние на системата е по-голяма от 
продължителността на всяко друго състояние.  

Средният брой заявки в системата се намира чрез сумиране на произведенията 
на възможните стойности на заявките "K" за техните вероятности Pk :Lc =∑ 𝑃𝑘

∞
𝑘=1  

 
Окончателно полечаваме: 
 

𝐿𝑐 =
𝜌

1−𝜌
. 

 
От общия брой заявки делът на заетите в обслужване, е пропорционален на 

вероятността за заетите Р3. Тъй като условието P3 + P0 = 1 винаги е изпълнено за 
СМО, намираме: 

 

 
 
Дължината на опашката се определя от разликата между пълния и 

обслужвания брой заявки: 
 

𝐿𝑜 = 𝐿𝑐 − 𝐿сб=
𝜌2

1−𝜌
 . 

 
Накрая, по формулата на Литтла намираме средната продължителностна 

пребиваване в системата на масово обслужване и опашката: 

 
Тези характеристики имат размерност час, ден, година в зависимост от 

размерността на интензивностите на постъпване на заявките в СМО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коефициент на натоварване на СМО 

Стойност на 
параметрите 

Фиг. 2. Характеристики на едноканална  СМО 
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Аналитично описание на характеристиките на едноканална СМО е илюстрирано 
на фиг. 1 за случая λ=0,5 ед./h, µ=1 ед./h. От графиките и формулите се вижда, че 
всички критерии за ефективност на СМО зависят от коефициента на натоварване на 
системата „ρ“.  

Тези зависимости по същество са нелинейни. С увеличаването на "ρ" само 
заетостта расте линейно. Други критерии - дължината на опашката и 
продължителността на престоя в нея - се увеличават неограничено.  

 
По този начин основният параметър на СМО е коефициентът на натоварване 

на системата. За успешното функциониране на системата е важно да изберете 
правилната стойност на "ρ".  

Според безусловните критерии за качество (Lc, Lo, Ps, Po и др.) това е трудно 
изпълнимо. Следователно е необходимо да се включат икономически показатели 
както за оценка на опашката от заявките, така и за оценка на заетостта на канала. 
Обикновено тези връзки дават конкурентни ефекти и позволяват да се намерят 
оптималните параметри на СМО.  

Друг пример за най-простата СМО е многоканална система с откази. Такива 
системи възникват с началото на развитието на телефонизацията. Техните 
изследвания водят до създаването на теория на опашката, където СМО се отнася до 
класическия проблем на Ерланг. 
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ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСА ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ПРИ РАВНОМЕРНО ИЗРАЗХОДВАНЕ 

 
Маджов Светозар1, Георги Джелебов2 

1 Институт за гората – София, Българска академия на науките 
2 Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол  

 
Въпросът за оптимално управление на запасите е разглеждан, в една или друга 

степен, в доста публикации [6,2,3,5,4,1]. Най-често се разглеждат едно 
номенклатурни детерминантни модели, които представляват определен интерес, 
тъй като позволяват да се запознаем с идейната страна на методите за изследване, 
използвани в по-сложните системи. На практика в складовете се съхраняват голям 
брой различни типове запаси, което налага да се разработват много номенклатурни 
модели за управление на запаса от резервните части (РЧ). Друга важна особеност 
на системата за управление на РЧ в практиката е наличието на ограничения, по-
често срещани от които са ограничение на общия брой доставки през годината, 
максималния обем на складовите площи, максималния обем на отделната доставка, 
минималното количество заявена продукция и др. 

Фирмите от реалния сектор обичайно не разполагат с неограничен финансов 
ресурс, който да вложат в запаси, а напротив имат някакъв ограничен оборотен 
капитал с които се поддържа запаса. В настоящата разработка се разгледа много 
номенклатурен модел със зададено ограничение за стойността на запасите. Нека в 
склада се съхраняват n типа запаси и във всеки момент от времето съществува 
горна граница К на сумарната им стойност. Ако приемем и означим с Qj  размерът на 
доставките на запас от типа j, то ограничението може да се запише с неравенството 

 

,   (1) 

 
където α е коефициентът на преоценка заради неравномерността на отделните 

типове доставки, , сj – цената на единица запас. Нека λj е интензивността на 

търсенето за изделия от типа j (търсенето е детерминантно и с постоянна 
интензивност във времето), Аj e постоянна съставка на разходите за доставка, hj – 
разходите за съхранение на единица запас за единица време. В модела не се 
допуска незадоволено търсене по никой от видовете запаси. Тогава средните 
разходи за единица време за запаси от типа j ще се дават с израза от модела на 
Уилсън [2, 3,4 ,5,10]: 

 

а общите разходи за всички запаси ще се запишат с израза 
 

.   (2 ) 

 

Необходимо е да се намерят такива числа , които заместени в 

(2) дават максималната стойност на общите разходи R. Последната сума в (2) не 
зависи от управляемите параметри Q1,…, Qn  и няма да оказва влияние на 
решението на задачата. Сумата от положителни събираеми ще бъде минимална, 
ако всяко от събираемите достигне своята минимална стойност. Но за j-тото 
събираемо тази стойност се достига при [ 3] 
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. 

 
Ако тези числа Qj удовлетворяват ограничението (1), тогава те са оптималните. 

В такъв случай ограничението (1) е несъществено, т.е. капиталовложенията са 
достатъчни и тяхното увеличаване не би довело до намаляване на сумарните 
разходи. Ако обаче намерените Qj не удовлетворяват (1), ограничението за 

стойността на запасите е съществено и оптималните  са други. 

В последния случай за намиране на оптималните  се прилага методът на 

неопределените множители на Лагранж. Образуваме функцията на Лагранж 

 

, 

където  е неопределеният множител на Лагранж. 

Наборът от числа , j = 1, …, n, при която функцията R има абсолютен 

минимум и удовлетворява ограничението (1), е решение на системата уравнения 
 

(3) 

 
Системата (3) има единствено решение 
 

  .,...,2,1;
2

2
nj

ch

A
Q

jj

jj

j 






    (4) 
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което уравнение е ново и позволява да се оптимизира управлението на запасите от 
резервни части. 

 
Проведеното изследване за оптималните стойности на разходите за 

съхранение на единица запас за единица време (hj), оптималната стойност на 
интензивността на търсенето (λj) и оптималната цената на единица запас (сj), при 
спазване на ограничението за горната граница К на сумарната стойност на запасите, 
са представени съответно на фигури 1,2,3. Изходните данни за това са от проведено 
изследване в района на Елин Пелин за λj, а останалите данни са заимствани от [9], 
като цените са актуализирани. Допустимите стойности на представените параметри 
принадлежат на множеството А, а на неприемливите на множеството В. 
Оптималната им стойност се намира на пресечната точка на графиките на 
функциите на горната граница (К) на сумарната стойност на запасите и на 
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постоянната съставка на разходите за доставка (А) (фиг. 1), стойността на 
интензивността на търсенето (λj) (фиг. 2) и цената на единица запас (сj) (фиг. 3). 
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Фиг. 1. Оптимална стойност на разходите за съхранение на 
единица запас за единица време (hj), при спазване на 

ограничението за горна граница (К) на сумарната стойност на 
запасите; А – множеството на допустимите стойности на 

разходите за съхранение на единица запас за единица врем (hj); 
В – множеството на неприемливите стойности на разходите 

за съхранение на единица запас за единица време (hj). 
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Фиг. 2 . Оптимална стойност на интензивността на 
търсенето (λj), при спаване на ограничението за горна граница 
(К) на сумарната стойност на запасите; А – множеството на 
допустимите стойности на интензивността на търсенето 

(λj); В – множеството на неприемливите стойности на 
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И тъй като, лявата част на (4) е монотонно намаляваща функция на ω и К(0) > 

αК, при дадени α и К изразът (4) има единствено решение ω* относно параметъра ω. 
Стратегията на управление при наличие на ограничението (1) се определя от 

количествата на =  изчислени по равенства (3). Численото определяне на 

ω* става по следния алгоритъм: 
Избира се една произволна стойност ω > 0 и се изчислява К(ω1). 
Сравнява се К(ω1) с αК 

1. Ако К(ω1) = αК, то ω* = ω1 и търсените  са =  и изчисленията 

завършват. 
2. Ако К(ω1) > αК избира се такава стойност ω2 >  ω1 изчислява се К(ω2) и се 

преминава към сравнение на К(ω2) с αК, т.е. към предхождащата точка за 
новоизбраната стойност на ω. 

3. Ако К(ω1)  αК, избира се ω2  ω1 , изчислява е К(ω2) и се преминава към 
точка 2 за новото ω = ω2. 

 
Процедурата на оптимизиране може да завърши, когато текущото решение ωn 

се счете за удовлетворително, т.е. когато │К(ωn) – αК│ ε (ε > е приемливо малка 
стойност). 

За да можем да използваме този модел на практика трябва да познаваме 
изменението на следните негови параметри: горната граница на стойността на 
запасите (Кw), обема на доставките на запас от j-тия тип (Qj) и общите разходи за 
всички запаси (R).  

Обект на изследване е изменението на параметрите на модела, в зависимост 
от факторите на управление: интензивността на търсенето на изделия от j-тия тип 
(λj), постоянната съставка на разходите (Aj), разходите за съхранение (hj), цената на 
единица запас (cj) и неопределения множител на Лагранж (wj). 
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Фиг. 3. Оптимална стойност на цената на единица запас 
– (сj), при спазване на ограничението за горна граница (К) 
на сумарната стойност на запасите;  А – множеството 
на допустимите стойности на цената на единица запас 
(сj); В – множеството на неприемливите стойности на 

цената на единица запас (сj). 
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На фиг. 4 и 5 е показано изменението на общите разходи за всички запаси (R) в 

зависимост от изменението на обема на доставките на запас от j-тия тип (Qj) и 
интензивността на търсенето на изделия от j-тия тип (λj). Останалите параметри, а 
именно постоянната съставка на разходите (Aj)=20 лв., разходите за съхранение 
(hj)=20 лв. и цената на единица запас (cj)=30 лв. се приемат за константа [8]. Чрез 
регресионен анализ е получено и на фиг. 6.1. е представено, че с увеличаването на 
обема на доставките на запас от j-тия тип (Qj) разходите Rj нарастват линейно, а 
кривите на R=f{Q} се изместват по посока на увеличаване на общите разходи за 
всички запаси (R) е еквивалентно, т.е. увеличава се R с увеличаването на 
интензивността на търсенето на изделия от j-тия тип (λj).  

Изследването проведено за изменението на разходите Rj в зависимост от 
интензивността на търсенето на изделия от j-тия тип (λj) (фиг. 5.) показа, че 
изменението им също е линейно, но увеличаването на обема на доставките на запас 
от j-тия тип (Qj) влияе по-съществено върху R=f{λ}.  

По-голям интерес представлява изменението на общите разходи (R), когато се 
изменят и двата параметъра: обема на доставките на запас от j-тия тип (Qj) и 
интензивността на търсенето на изделия от j-тия тип (λj). Закономерно общите 
разходи за всички запаси (R) нарастват линейно (фиг. 6.), но с увеличаването на 
обема на доставките на запас от j-тия тип (Qj) разходите Rj нарастват по-бързо 
отколкото при увеличаването на интензивността на търсенето на изделия от j-тия 
тип (λj) Съответно с увеличаването на интензивността на търсенето на изделия от j-
тия тип (λj) общите разходи за всички запаси (R) нарастват по-бавно, т.е. общите 
разходи (R) имат най-голяма стойност при максимални стойности на обема на 
доставките на запас от j-тия тип (Qj) и интензивността на търсенето на изделия от j-
тия тип (λj).  

Стойността на общите разходи за всички запаси (R) е по-голяма при 
максимален обем на доставките на запас от j-тия тип (Qj) и минимална интензивност 
на търсенето на изделия от j-тия тип (λj), отколкото в обратния случай, следователно 
обема на доставките на запас от j-тия тип (Qj) оказва по-голямо влияние върху 
общите разходи за всички запаси (R), отколкото интензивността на търсенето на 
изделия от j-тия тип (λj). 
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Със следващото изследване е установено изменението на общите разходи за 

всички запаси (Rj) в зависимост от постоянна съставка на разходите (Aj) и цената на 
единица запас (cj). При това изследване като константи са приети изменението на 
обема на доставките на запас от j-тия тип (Qj), разходите за съхранение (hj) и 
интензивността на търсенето на изделия от j-тия тип (λj). Стойностите им са съответ-
но: Qj =400 бр., hj =25 лв. и λj =30 бр.[7;10].  

 
Изводи: 
1. Разработен е математически модел за оптимизиране на запраса от резервни 

части пр и равномерно изразходване за поддържане на работоспособността на 
машините. 

2. Изследвано е влиянието на основните параметри на модела върху 
изменението на общите разходи.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ГЕНЕТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ  

С КЛЪСТЕРЕН АНАЛИЗ 
 

Мира Л. Георгиева 
Институт за гората – Българска академия на науките 

Адрес а кореспонденция: mirageorgieva@abv.bg  
 

За да бъде направена по-комплексна оценка на генотипната и фенотипната 
изменчивост при растенията се прилагат методи за сравнителен анализ по 
количествени признаци. Често използвани са клъстерния анализ и анализ на 
основните компоненти (PCA).  

Едновременното провеждане на двата допълващи се анализа, осигурява 
обективност на изследването, тъй като позволява получаването на по-задълбочена 
информация за характера и значимостта на отделните признаци при групирането на 
генотиповете (Моlle & Krastanova, 1987; Labra et al., 2002; Lohitnavy et al., 2010; 
Ibacache et al., 2016; Abiri et al., 2020). 

 
I. Обща характеристика на метода за клъстерен анализ 

Клъстерен анализ е съвкупност от методи, позволяващи да се класифицират 
многомерни наблюдения, всяко от които се описва с набор от изходни променливи 
Х1, Х2, ..., Хm. Целта на клъстерния анализ е да образува група сходни по между си 
обекти, които е прието да се наричат клъстери от английски (cluster), превежда се 
като сгъстяване, сноп, група. Сродни понятия, които се използват в литературата са 
клас, сгъстяване. 

Клъстерният анализ е едно от направленията на статистическите изследвания 
и се занимава с изучаване на масовите явления и процеси. 

 
Методите на клъстерния анализ позволяват да се решат следните задачи: 
1. Да се извърши класификация на обектите с отчитане на признаци, 

отразяващи природата на обектите, тяхната същност и др. Решаването на такива 
задачи, като правило, води до задълбочаване на знанието за съвкупността на 
класифицираните обекти. 

2. Проверка на издигнати предположения /хипотези/ за съществуване на 
някаква структура в изучаваната съвкупност от обекти, т.е. търсене на 
съществуващата структура; 

3. Изграждане на нови класификации за слабо изучени явления, когато е 
необходимо да се установи наличието на връзка вътре в съвкупността и да се 
направи опит да се въведе в нея структура. 

 
II. Видове клъстерен анализ 

Методите на клъстерния анализ могат да се разделят на три групи: 
агломеративни методи /обединяващи/; дивизивни методи /разделящи/ и итеративни 
методи /със задаване на условията на разделяне/(фиг.1). 

Всеки от методите може да бъде реализиран с различни алгоритми. Най- добро 
и подробно в литературата е описан йерархическият агломеративен метод на 
клъстерния анализ.  

Основният недостатък на йерархичните методи се състои в това, че след 
извършването на някоя стъпка (сливане или разделяне), тя никога не може да бъде 
преразгледана, т.е. грешните решения никога не могат да бъдат поправени. 
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Йерархичната клъстеризация се разделя на две подгрупи от методи: 
 агломеративни (agglomerative) – характеризират се с последователни 

сливания на единици и клъстери; 
 разделящи (divisive) – методи на последователни разделяния на единици и 

клъстери.Методите на клъстерния анализ са трудоемки и сложни за 
приложение за големи съвкупности, а резултатите трудно се подават на 
визуален анализ. 

 
Агломеративният подход (който често се нарича подходът отдолу - нагоре) 

започва работата си третирайки всеки обект като отделна група – клъстер. След 
това той последователно слива групите, които са “близки” помежду си, докато всички 
групи не се слеят в една (най-горното ниво в йерархията), или докато не бъде 
удовлетворен зададения критерий за прекратяване на сливането.  

Разделящият подход (подход отгоре - надолу) започва работата си с 
поместване на всички обекти в един клъстер. След това той итеративно разбива 
всеки клъстер на по-малки клъстери, докато всеки обект не бъде поместен в отделен 
клъстер, или докато не бъде удовлетворен зададения критерий за прекратяване на 
разделянето. 

Итеративните методи спадат към нейерархичната клъстеризация и се 
характеризират с това, че клъстерите се формират при зададени условия 
/параметри/ на разделяне, които в процеса на работа на даден алгоритъм могат да 
бъдат изменени от изследователя за достигане на желаното качество на разделяне. 
Те се отнасят към бързодействащите методи, което ги прави удобни за обработка на 
големи масиви изходна информация. 

Най-често използваният метод за нейерархична клъстеризация е този на К-
средните величини (K-Means Cluster Analysis) 

За разлика от агломеративните и дивизивни методи, итеративните могат да се 
използват за образуване /формиране/ на пресичащи /припоркриващи се клъстери, 
когато един обект може да принадлежи едновременно на няколко клъстера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 1 Класификация на методите на Клъстерния анализ 

  
Методи на Клъстерния анализ  

Агломеративни 
методи 

Дивизивни методи Итеративни методи 

Йерархични 
агломеративни 

методи 

Йерархични 
дивизивни методи 

Метод на к-средните  
Метод на търсене на 

сгъстяване 

Метод на единичната връзка; 
Метод на пълната връзка; 
Метод на средните връзка;  
Метод на Уорд 
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За разлика от алгомеративните и дивизимни методи, итеративните могат да 

се използват за образуване /формиране/ на пресичащи /препоркриващи се клъстери, 
когато един обект може да принадлежи едновременно на няколко клъстера. 
 

III. Приложение на клъстерния анализ 

Клъстерният анализ намира приложение в почти всички области на науката и 
съвременния живот, като активно се използва в следните: биология, 
биоинформатика, генетика, селекция; математика, статистика, криминалистика, 
криминология; медицина, психиатрия, психология, икономика, социология, 
компютърни науки, световна мрежа, маркетингови изследвания, продуктово 
позициониране, разработката на нови продукти и мн. др. области. 
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ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЛЕВИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ 
 

гл. ас. д-р инж. Драгомир Драгоев 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, 

8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: drago_dr13@abv.bg 
 
 

Увод 
Особеността на полевия експеримент е, че културните растения се изучават 

заедно с целия набор от почвени, климатични и агротехнически фактори, които са 
много близки до производствените условия или директно в производствена среда. 

Стойността на резултатите и правилността на заключенията от полевия 
експеримент зависи от спазването на следните основни методологични изисквания 
(фиг.1) 

 Типичността на полевия експеримент; 

 Спазване на принципа на единично различие; 

 Провеждане на експеримент в специално отделени участъци; 

 Отчитане на реколтата и достоверността на опита по същество; 

 Възпроизводимост на полевия експеримент. 
 
1. Типичност на полевия експеримент (опита) 

Типичността (или представителността) на полевия експеримент се разбира като 
съответствие на неговото провеждане с почвено-климатичните (естествени) и 
агротехнически условия на даден район или зона. Всеки полеви експеримент трябва 
да отговаря на изискванията за почвена и климатична типичност [1-8]: 

 

 
 

А) Така, че трябва да се спазва първото условие - съответствието на почвата и 
климатичните условия. Постига се без особени затруднения. Например, ясно е, че 
агроприйомите и сортове за Добруджа трябва да се изучават в почвените и 
климатични условия на тази зона, а не в условията на Подбалкана. 

 

 

 

. 

Фиг. 1. Основни изисквания към полевите 
експерименти (опити) в агрономията 

Изисквания към полевия 
експеримент в агрономията 

Типичност на полевия експеримент: 

 Принцип на единствено различие; 

 Провеждане на експеримент в специално 
отделени участъци; 

 Отчитане на реколтата и достоверността на 
опита по същество; 

Възпроизводимост на полевия експеримент. 
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Б) Що се отнася до второто условие - съответствие с производствената и 
агротехническата типичност, то се извършва по различни начини при различни 
полски експерименти. Това изискване е напълно изпълнено при експерименти, които 
се извършват директно в производствени условия. 

В) Третото условие за типичния полеви опит е изискването за провеждане на 
изследвания със сортове и хибриди за дадена зона. Случайни сортове и хибриди 
изкривяват резултатите от изследванията. 

Г) Четвърто условие - типичното изискване е да се проведе полевия 
експеримент с общо високо ниво на технологията, т.е. спазване на всички параметри 
на съвременния технологичен процес. Експериментите с ниско ниво на земеделска 
технология нямат производствена ценност. 

Следователно за да може да изпълни предназначението си, всеки полеви 
експеримент трябва да бъде типичен. Понятието типичност на опита е твърде 
широко и сложно. Преди всичко под типичност на опита се разбира съответствието 
на условията на провеждането му на почвените и климатичните условия на района. 
А това означава, че всеки полеви експеримент ще бъде типичен само тогава, когато 
бъде проведен на такова място в даден район, което по почвено-климатични 
условия е еднакво или поне сходно с почвено-климатичните условия на целия 
район. От такъв опит ще може да се правят изводи и препоръки само за дадения 
район. Абсолютно неправилно ще бъде, ако от резултатите от един полеви 
експеримент, проведен например на песъчлива почва, се направят изводи и 
препоръки за район с черноземна почва. В този случай опитът ще бъде типичен за 
песъчливата почва и нетипичен за черноземната почва. 

В понятието типичност се включва също така и изискването полевия 
експеримент да се провежда в съответствие с производствените и агротехническите 
условия на земеделската организация в района. Тази, така да се каже, съставна част 
на понятието типичност за разлика от почвено-климатичните условия е променлива. 
Тя непрекъснато се развива и усъвършенства, в резултат на което типичните 
производствени и агротехнически условия за даден момент след повече или по-
малко дълъг период от време стават нетипични. И понеже точни изводи и препоръки 
може да се направят само от полевия експеримент, проведен в продължение на 
няколко години, то изследователят трябва да знае много добре перспективата на 
развитието на производствените и агротехническите условия и да провежда своите 
полеви експерименти именно при такива условия, които ще са типични за 
земеделието след приключването на опитите. 

В нашата страна едно от най-бързо променящите се агротехнически 
мероприятия е торенето с минерални торове. С всяка измината година количеството 
на внасяните в почвата минерални торове се увеличава. Това непрекъснато 
увеличение трябва да се има пред вид от изследователите, които с помощта на 
полевия експеримент решават например въпросите по установяването на най-
подходящите сортове за различните райони на страната, въпросите по обработката 
на почвата, въпросите по редуването на културите и пр. В противен случай полевите 
експерименти няма да бъдат типични и изводите и препоръките от тях ще бъдат 
непригодни за практиката. 

 
2. Принципът на единична разлика.  

При настройване на полевия експеримент е необходимо да се спазва 
единството на всички условия, с изключение на едно - изследваното [1-7].  

Това много важно и задължително изискване на методологията се нарича 
принцип на единичната разлика. Трябва да се спазва стриктно при 
експерименталната работа. Същността на този принцип се крие във факта, че при 
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провеждане на полеви експеримент само изследваните фактори са разнообразни, а 
не неизследваните (производствен и агротехнически) трябва да бъдат еднакви, т.е. 
постоянни. Принципът на логически единичната разлика не трябва да се разбира 
механично.  

Нека да го обясним с пример: изследователят сравнява два хибрида царевица, 
които поради биологичните си характеристики реагират различно на плътността на 
растението. Изглежда, че за сравняване на добива от тези хибриди е необходимо да 
се приложи същата сеитбена норма. Но тъй като те са неравномерни, те не могат да 
се засяват със същата норма и със сигурност единият хибрид би бил в 
неблагоприятни условия за сравнение. Следователно е по-правилно тези хибриди 
да се сравняват не по един и същи, а при оптималните норми на сеитба за всеки 
хибрид. Следователно принципът на еднаквост трябва да се разбира като принцип 
на целесъобразност и оптималност. 

Осъществяването на този принцип в полевите експерименти не е трудно. 
Например нека задачата на един полеви експеримент е установяването на най-
подходящия за даден район сорт пшеница. В случая изучаваният фактор е сортът и 
в опита се включват за изпитване различни сортове от пшеница. За да се реши 
правилно поставената задача, всички останали фактори, от които зависи животът на 
растенията, респективно добивът - предшественик, торене, обработка на почвата, 
срок на засяване, грижи през време на вегетацията - трябва да бъдат еднакви за 
всички изпитвани сортове. Следва да се отбележи обаче, че формалното, 
механичното прилагане на този принцип може в редица случаи да доведе до 
изопачаване на агрономическата същност на изпитваните варианти.  

Историята на полевите експерименти ни дава немалко примери в това 
отношение. Например: според Кудрявцева(1949) изучаването на предшествениците 
за пролетна пшеница, овес и ечемик е била задача на един полеви експеримент в 
Полтавската опитна станция, провеждан в продължение на 28 години. 

Предшествениците, т.е. изучаваният фактор, са били култури с различно време 
на узряване - прибирането им е извършено в продължение на два месеца. С оглед 
да бъде спазен принципът на единственото различие, почвата след прибирането на 
предшествениците е изоравана едновременно след прибирането и на най-късния 
предшественик за да се изключи влиянието на вре- мето на обработката на почвата, 
което е имало голямо значение. Получените резултати обаче от този опит не може 
да се смятат за реални, и то именно по причина на шаблонното прилагане на 
принципа на единственото различие. Недостатъкът на този опит се състои в това, че 
обработката на почвата е извършвана едновременно. До момента на изораването 
лехите на рано прибраните предшественици обрасли с плевели, някои от които дори 
давали семена, и почвата силно изсъхвала. По този начин всичко положително, 
което е създал ранният предшественик, се обръщало в недостатък. Обратно, по-
късните предшественици, поради това, че почвата е изорана веднага след 
прибирането им, са поставяни в по-благоприятно положение. Следователно в този 
опит предшествениците и времето на обработката на почвата след прибирането им 
не са разглеждани като цяло, като неразривно свързани, като един агрокомплекс, а 
като изолирани един от друг прийоми. В този случай чрез късната обработка па 
почвата след ранните предшественици по изкуствен начин са изменяни условията, 
при които ранните предшественици биха проявили своето най- благоприятно 
действие. 

От казаното става ясно, че изискването за еднаквост на всички условия освен 
изучаваното (или изучаваните) условие при полевите експерименти не трябва в 
никакъв случай да довежда до изкуствено изменяне или ограничаване на условията, 
при които един или друг от вариантите може да прояви своя най-добър ефект. 
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3. Провеждане на експеримента в специално определен участък 

Изискването за провеждане на полевия експеримент в определен участък с 
добре позната история е логично продължение на изискването на единствения 
принцип на разлика. Също така е задължително за всяко полево изследване. За 
провеждане на изследването се описва историята на участъка, отчитат се всичко, 
предшестващо момента на изучаване и полагане на полевия експеримент: 
предшественици, обработка на почвата, торове и много други, особено тези, които 
нарушават еднородността на участъка - запълнени ями, канавки, останки от сгради, 
лагери за добитък, стари черни пътища и др. До голяма степен резултатите от 
експеримента се изкривяват от силната заплевеност на участъка, особено с буци, 
плевели троскот, магарешки бодил; 40-50 m от сгради; 5-10 m от пътя. 

В практиката на експерименталните опити това изискване на методиката често 
се игнорира, експерименти се поставят на участъци, чиято история е неизвестна, 
поради което резултатите от изследванията не могат да бъдат използвани. 
Изискването на методология за провеждане на експерименти в специално 
обособени участъци често се нарушава от работниците в производството. Те 
организират експерименти върху цели полета с различен сеитбооборот (и това е 
необходимо в специално обособени еднородни участъци) с различна история и не 
едни и същи условия [1]. 
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Фиг. 1, а Видове измервания, грешки и точност 

на измерване 

Относителна грешка Абсолютна грешка 

Точност на измерването 

СИСТЕМАТИЧНИ СЛУЧАЙНИ 

ГРЕШКИ 

КОСВЕНО ПРЯКО 

ИЗМЕРВАНЕ 

 
ОТЧИТАНЕ НА РЕКОЛТАТА И ДОСТОВЕРНОСТТА НА ОПИТА ПО СЪЩЕСТВО 

 
гл. ас. д-р инж. Драгомир Драгоев 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол,  
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Увод 
Добивът и качеството на земеделските (културните) растения е основният 

обективен показател при характеризиране на вариантите, изследвани в 
експеримента. Само според резултатите от отчитането на реколтата, което 
интегрира и отразява ефекта от всички изследвани условия за отглеждане, е 
възможно количествено да се установи влиянието на изследваните фактори. 

Според достоверността на експеримента, по същество се разбира логично 
правилно постоянната схема и методология на провеждане на експеримента, 
тяхното съответствие със задачите, поставени за изследване, правилния избор на 
участъка и условията за провеждане на този експеримент.  

Съвсем очевидно е, че полевите експерименти, проведени по неправилно 
разработена схема и методология, в нарушение на всички изброени изисквания, 
изкривяват резултатите от изследванията и не могат да бъдат използвани за 
тяхната сравнителна оценка [1 - 8]. 

По време на експеримента изследователят може да допусне три вида грешки - 
случайни, систематични и груби (фиг. 1,а и фиг. 1,б). 

Грешката е несъответствието между резултатите от пробно наблюдение и 
истинската стойност на измерената величина.  

 

 
Случайните грешки са грешки, които възникват под въздействието на много 

голям брой фактори, ефектите от които са толкова незначителни, че не могат да 
бъдат изолирани и взети предвид поотделно. 
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Основните причини за появата на случайни грешки са нееднородността на 
почвеното плодородие на експерименталната площадка, механични повреди, 
увреждане на растенията от болести, вредители, технически грешки и др. Те се 
изявяват по време на всеки експеримент, те не могат да бъдат елиминирани 
напълно, но чрез подобряване на техниката и експерименталната методология те 
могат да бъдат сведени до минимум.  

Характерна особеност на случайните грешки е способността за взаимно 
влияние върху резултата с еднаква вероятност за положителни и отрицателни 
стойности. Поради това при обобщаване на данни и определяне на средни 
стойности грешката се намалява с увеличаване на броя на наблюденията. 

 

 

Системни (систематични) грешки – изменение на стойността на измерената 
величина в посока на увеличаване или намаляване в резултат на определена 
постоянна причина, например: плодородие на почвата. 

Основната характеристика на систематичните грешки е тяхната еднопосочност. 
Те или надценяват или подценяват резултата. Има три вида систематични грешки: 

 Грешка, която се отнася за всички варианти на полевия експеримент; 
 Грешка при повторения, блокове; 
 Грешка, засягаща само определени варианти на експеримента. 
 
Въпреки, че първите два вида грешки изкривяват резултатите от експеримента, 

те не нарушават тяхната съпоставимост на вариантите. По-сериозни и опасни са 
грешките от третия вид. 

В допълнение към случайни и систематични грешки може да се направи още 
една категория грешки - груби грешки. Те се появяват най-често в резултат на 
небрежна или некадърна работа. Например: изследователят неволно е нанесъл тор 
два пъти върху един и същ парцел, неправилно е записал теглото на реколтата и 
т.н. При тази категория грешки опитът се отхвърля. 

 
На фиг. 2 е илюстрирана разликата между систематичните и случайни грешки 

при измерване на параметрите по време на агрономическите изследвания, а на фиг. 
3. и 4 са дадени графични интерпретация на резултатите от измерване и основните 
функции за апроксимация и анализ на резултатите от измерване. 

Грешки на 
репрезентивността 
(представителността) 

Грешки при регистрация 

Фиг. 1, б. Класификация на 
грешките при наблюдение 

Систематични грешки 

Систематични грешки 

Случайни грешки Случайни грешки на 
представителността 

Грешки при 
наблюдение 
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Фиг. 4. Избор на апроксимираща функция на  

резултатите от измерване 

У = а Хn 

У = а + в / Х 

У= а Х2 + в 

У= а + в Х 
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На фиг. 5. са показани основните методи за повишаване на точността на 
измерване и наблюдение на параметрите на изследване в агрономическите 
изследвания. 

 

 
 
Следователно, ценността на данните от полевите експерименти се определя от 

степента на точността им. По тази причина едно от основните изисквания при всеки 
полеви експеримент е да осигурява получаването на данни с възможно най-висока 
точност, респективно да дава възможност да се установяват /за статистически 
доказани/ възможно най-малки разлики между изпитваните варианти, защото само 
от такива резултати може да се правят правилни изводи и препоръки за практиката. 
На това основно изискване са подчинени всички разработени от специалистите в 
областта на методиката на полевия експеримент в продължение на много години 
начини за провеждане на полевите експерименти, като се започне от избора на 
мястото за опитно поле и се свърши с отчитането на добивите от опитните лехи. 

По различни причини при полеви експерименти никога не може да се получат 
абсолютно точни данни, тъй като полевия експеримент е биологичен метод. В него 
се борави с живи организми и при това в обстановка на взаимоотношенията между 
растенията и околната среда. Това означава, че на големината на добивите от 
отделните лехи в даден полеви експеримент оказват влияние не само изпитваните 
фактори, но и много други фактори, които са неуправляеми (контролируеми и 
неконтролируеми), вследствие на които данните всякога са повече или по-малко 
неточни. 

Точността на един полеви експеримент се измерва с големината на случайното 
вариране, което се обуславя от причини, неуправляеми от изследователя и 
означавани като случайни грешки. Такива може да бъдат:  

 неравномерно повреждане на растенията от болести и вредители; 
 нееднакво влияние на микрорелефа върху развитието и растежа на 

растенията преди всичко по причина на различия във влажността на почвата; 
 нееднакво влияние на плевелите вследствие на тяхното неравномерно 

разпределение върху площта на полевия експеримент и др.  
 
Към случайните причини за варирането на данните се отнася също така и 

Фиг.5. Методи за повишаване на точността на измерванията при 
експерименталните изследвания 

1. Отстраняване на източниците на 
грешки до началото на измерването 
2. Изключване на систематичните 
грешки в процеса на измерването 
3. Изключване на систематичните 
грешки при завършване на 
измерването 

1. Увеличаване на наблюденията 
при измерване 
 

2. Прилагане на успоредни 
измервания 
 

3. Методи за намаляване 
(изключване) систематичните 
грешки 

Методи за намаляване на 
случайната грешка 

Методи за намаляване 
(изключване) на 

систематичните грешки 

Методи за повишаване точността на 
измерванията 
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нееднаквото развитие на растенията под влияние на неравномерното отъпкване на 
почвата от използваните машини, под влияние на несъвършенството в 
равномерността на разхвърлянето и дълбочината на заравянето на торовете, под 
влияние на несъвършенството в еднаквостта на грижите през време на вегетацията, 
под влияние на индивидуалните особености на растенията и др. От това следва, че 
обусловеното от случайни грешки вариране на данните е постоянен спътник на 
всеки полеви експеримент и че това вариране в никакъв случай не може да бъде 
избегнато. Задачата на изследователя е полевия експеримент така да бъде 
проведен, че влиянието на случайните грешки върху варирането на данните да бъде 
сведено до минимум. 

Характерно за отклоненията по причина на случайни грешки е това, че те може 
да имат с еднаква или приблизително еднаква вероятност както положително, така и 
отрицателно значение, при което малките стойности се срещат много по-често, 
отколкото големите. Освен това многобройните изследвания показват, че 
случайните грешки при голям брой наблюдения се подчиняват на закона за 
нормалното разпределение, а при малък брой наблюдения на закона на 
разпределението на Стюдънт, на основата на които се изгражда и статистическата 
оценка на резултатите от полевите експерименти. 

Най-силно действащата причина за варирането на данните от отделен вариант 
в даден полеви експеримент е разнообразието на естественото почвено 
плодородие. Някои автори (Юрьев и др., 1950; Константинов, 1939 и 1952) я 
причисляват към групата на случайните грешки. Тази причина за варирането не 
може да се отстрани и чрез най-грижливото провеждане на полевия експеримент. С 
помощта на разузнавателни посеви обаче изследователят е в състояние да 
установи както степента на разнообразието, така и посоката на изменението на 
естественото почвено плодородие и съобразно с това да подбере най-подходящата 
методика и техника за провеждането на даден полеви експеримент. Затова сега 
естественото почвено разнообразие се разглежда като систематична причина за 
варирането на данните, влиянието на която с помощта на съвременните методи за 
залагане на полеви експеримент и статистическата обработка на получените данни 
по метода на дисперсионния анализ може в по-голяма или в по-малка степен (в 
зависимост от метода за залагане) да се определи и отдели от случайното 
вариране. 

Точността на опита се определя от големината на показателя за точността на 
данните в опитите (Sx,%), който представлява средната грешка на полевия 
експеримент, изразена в проценти към средния добив от експеримента. Колкото по-
малка е стойността на показателя за точността на данните, толкова точността на 
полевия експеримент е по-висока и толкова по-малки разлики между изпитваните 
варианти в опита ще се установяват за статистически доказани. Оттук произтича и 
най-важната задача на изследователя, а именно: полевите експерименти да се 
провеждат така, че резултатите да са обременени с възможно най-малко случайни 
грешки. Това може да се постигне чрез правилно планиране (избор на най-подходящ 
метод за залагане, правилен избор на големината и формата на лехите и на броя на 
повторенията и др.), а така също и чрез най-грижливо провеждане на всички работи 
по избора на място, залагането, грижите, прибирането и пр. на полевите 
експерименти. 

Методите за статистическа обработка на данните не могат да се отнесат към 
мероприятията за повишаване на точността на полевия експеримент, въпреки, че по 
едни методи се изчисляват по-големи грешки, а по други - по-малки. Чрез 
различните начини на изчисление грешката на опита не може нито да се намали, 
нито да се увеличи, защото тя е резултат от действието на случайни фактори за 
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растежа и развитието на растенията. Въпросът в случая е по кой метод на 
статистическа обработка да се изчислява истинската грешка на полевия 
експеримент и именно в това отношение се различават методите за статистическа 
обработка на данните. 

Може да се направи заключение, че методите на статистическата обработка на 
данните представляват само помощно средство при интерпретирането на 
резултатите от полевия експеримент, т.е. при установяването на различията между 
изпитваните варианти. Основното при полевия експеримент е било, е и ще бъде 
правилното им планиране и техническо провеждане с оглед влиянието на 
случайните грешки да се сведе до минимум и да се осигурят еднакви условия за 
сравнение на всички изпитвани варианти. Не трябва да се забравя, че полевия 
експеримент е биологичен метод. При погрешна постановка на даден полеви 
експеримент, неправилно планиране, провеждане му на ниско техническо равнище и 
неотчитане на биологическите особености на растенията получените данни не са 
годни за използване дори и при най-съвършената статистическа обработка. 

Статистическата обработка на данните е научен метод, който дава възможност 
да се направи обективна оценка на изпитваните варианти. С нея не се цели да се 
направят неточните данни точни, а да се установи действителното положение в 
опита по отношение на точността и достоверността и чрез това да се отделят 
съществените разлики от случайните. 

Колкото по-малка е стойността на показателя за точността на данните (Sx,%), 
толкова по-висока е точността. Тук обаче има един въпрос, който е вълнувал и 
вълнува всички специалисти, които използват в своите изследвания полевия 
експеримент, а именно: при каква стойност на показателя за точността (Sx ,%) на 
данните полевия експеримент трябва да се смятат за точни и следователно годни за 
правилна и обективна преценка на изпитваните варианти. 

Още навремето Rоеmеr (1925) поставя изискването полевия експеримент така 
да се провежда, за да се достига точност Sx = 2%). Константинов (1952) отбелязва, 
че в полевия експеримент може да се смята за достатъчна грешка около 1,0-1,5%, 
допускайки понякога точността да бъде до 2% и повече при онези фуражни 
растения, които дават високи добиви фуражна маса. По-късно Константинов и 
Плотников (1959) отбелязват, че полевия експеримент, в които се очаква да се 
получат големи прибавки в добивите при някои варианти, като например в опити с 
торене, с перспективни видове обработка на почвата и някои други, могат да бъдат 
провеждани с точност не само в граници до 5 %, а и при по-ниска точност, т. е. при 
Sx > 5%. В други опити обаче, при които се търсят малки различия между 
вариантите, същите автори препоръчват да се изисква по- висока точност. 

Според Вольф (1966) достатъчно точен може да се смята даден полеви 
експеримент, когато стойността на Sx ,% е по-малка от 2%, а удовлетворително 
точен при Sx ,%, не повече от 5%. Същият автор отбелязва, че показателя за 
точността на данните със стойност, по- голяма от 5%, свидетелства за допуснати 
значителни грешки при определянето на средната аритметична величина. 

Според Доспехов (1968) като ориентировъчни критерии може да се смятат: за 
агротехнически опити - допустима точност 4-7%, за сортови опити 2-4%, а за 
микрополски, вегетационни и лизиметрични опити, полеви и лабораторни анализи е 
желателна точност 1-3%. 

Според Михайлов (1965) в полевия експеримент с торене, за точни се смятат 
резултатите с показател за точността, не по-голям от 7%. 

Рожков, Лазер и Малахова (1971) дават следните критерии по отношение на 
точността на полевия експеримент: отлична точност при 1-2%, добра - при 3%, 
напълно удовлетворителна - при 3-5% и удовлетворителна - при 5-8%. 
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Както се вижда, между различните специалисти по методиката на полевия 
експеримент няма единство по отношение на това, при каква стойност на показателя 
за точността данните от полевия експеримент трябва да се смятат за точни и 
следователно годни за правилна и обективна преценка на изпитваните варианти. 
Всички автори обаче са единодушни в едно отношение, а именно, че данните трябва 
да са с възможно най-висока точност. 

Становището ни по този въпрос съвпада със становището на Вольф (1966): с 
добра точност трябва да се смята всеки полеви експеримент, в който показателят за 
точността на данните е със стойност до 2%, със задоволителна точност - между 2 и 
5%, а неточен - когато е повече от 5%. 

Достигаме до извода, че полевите експерименти винаги се съпътстват с грешки 
от най-различно естество, които повече или по-малко оказват влияние върху 
точността на резултатите. Ето защо, за да може да се направи вярна оценка на 
изпитваните варианти, цялото внимание на изследователя трябва да бъде насочено 
към провеждането на полевите експерименти при такива условия, които да 
гарантират получаването на резултати, обременени с възможно най-малко грешки. 

 
Литература 
1. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта: (с основами статистической 

обработки результатов исследований) [Текст] / Б.А. Доспехов. - 5-е изд., доп. 
и перераб. - М, 1985. - 351 с. 

2. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта: (с основами статистической 
обработки результатов исследований) [Текст] / Б.А. Доспехов. - 5-е изд., доп. 
и перераб. - Москва: 1985. - 351 с. 

3. Кирюшин Б. Д. Основы научных исследований в агрономии (методика 
опытного дела). -М.: Изд-во МСХА, 2006. 

4. Литвинов С. С. Методика полевого опыта овощеводстве - М., 2018. 
5. Моисейченко, В. Ф. и др. Основы научных исследований в плодоводстве, 

овощеводстве и виноградарстве -М. 1994. - 383 с. 
6. Основы научных исследований в агрономии: М. Н. Худенко, А. Ф. Дружкин, В. 

Б. Нарушев. и др. Саратов: 2003. ISBN 5-7011-0335-82. 
7. Полоус, Г. П., А. И. Войсковой Основныи элементы методики. -Ставрополь, 

2007. -120 с. 
8. Тасев Г., Св. Маджов, П. Ангелова, Ст. Станчев Основи на научните 

изследвания в растениевъдството. -С., 2022. 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 30 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

97 

 
ПЛАНИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЯТА ПРИ ПОЛЕВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ 

 
ас. инж. Миглена Казакова1, доц. д-р Светозар Маджов2 

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

2 Институт за гората – София, Българска академия на науките 
 
 

Увод 

Всички наблюдения трябва да се извършват в съответствие с предвидената 
програма, преследвайки ясно определени цели. В противен случай наблюденията 
ще бъдат безсмислени. Обхватът на наблюденията може да бъде безкрайно широк. 
Това е физически невъзможно и със сигурност ще повлияе на достоверността на 
резултатите. Следователно при полеви експеримент трябва да се извършват само 
онези наблюдения, които могат да позволят да се разбере изследваното явление, да 
се разбере вътрешната същност на процеса и да се разберат причините за 
получаване на увеличения или намаления на добивите и неговото качество. 

Полевите наблюдения се разделят на две групи [1-7]: 
 наблюдение на външната среда; 
 наблюдение на растенията. 
Разглеждането на метеорологичните условия е от съществено значение за 

оценката на резултатите от полевите експерименти.  
 
1. Метеорологични наблюдения.  

Метеорологичните условия се променят с течение на времето и реакцията на 
растенията на факторите на околната среда в различните периоди от живота не е 
еднаква. Следователно, промените в метеорологичните фактори се наблюдават 
според фазите на живота на растенията. Средните месечни и средните десетилетни 
показатели не дават обективна представа за влиянието на метеорологичните 
фактори върху растенията. 

 
Необходимите метеорологични наблюдения включват: 
 температура, 
 валежи, 
 относителна влажност, 
 инсолация, 
 сила и посока на вятъра. 
 
Наблюденията на тези показатели се извършват по фази на развитие на 

растенията и изследванията. 
Например за зимни зърнени култури:  
а) сеитба - разсад; 
б) разсад - прекратяване на есенна вегетация. 
За пролетни култури: 
а) сеитба - разсад; 
б) разсад - бразда. 
 
При обработката на метеорологични данни за периоди, по-ясно се разкрива 

връзката между продължителността на периода и редица характеристики на 
растенията с метеорологичните условия през това време. 

mailto:megkazkova@gmail.com
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Количеството на валежите се измерва с дъждомер всеки ден в 01 и 19 часа и се 
отнася към деня на наблюдението. За да се измери температурата и влажността на 
въздуха, се използва психрометър на Август („мокри и сухи“ термометри) и min и 
maх термометри. 

Наблюденията се извършват ежедневно в 7,15 и 19 часа, или в 7,13 и 21 часа. 
При някои експерименти може да представлява интерес температурата на почвата 
да се измерва на дълбочини 5, 10, 15 и 20 cm. 

Наблюдение на втората група, т.е. върху растенията. Те обикновено започват с 
появата на разсада, характера и размера на наблюденията върху растенията зависи 
от целта на експеримента. Трябва да се има предвид не само характера и размера, 
но и времето и техниката на тяхното изпълнение. Някои явления се появяват върху 
растенията само в определени фази от живота и се наблюдават по време на 
беритбата.  

Всички записи и наблюдения могат да бъдат количествени и визуални (в 
балове). Първите имат доста очевидно предимство, тъй като могат да бъдат 
обработени статистически. Данните може да бъдат разделени на еднократни и 
периодични (през целия вегетационен период, на равни интервали). Необходими са 
периодични преброявания, ако явлението, което трябва да бъде наблюдавано и 
отчитано, варира значително във времето (напр. влага в почвата). 

Някои изследователи се опитват да дадат единна препоръка за размера на 
извадката във всички опити. Това не е съвсем правилно. Размерът на извадката се 
установява за всеки конкретен случай чрез предварително проучване, така че да 
съответства на съвкупността от изследваните обекти и изискванията за високата 
достоверност на наблюденията. 

Определянето на размера на извадката при количествени променливи: 
 Приблизително за агротехнически експерименти стойността на грешката 

трябва да бъде 4-6%, при експерименти със сортоизпитване и вегетационни 
опити - 1-4%. 

 За полеви и лабораторни изследвания стойността на грешката на средната 
стойност на извадката се приема равна на 1-3%. 

 При проучвателни изследвания стойността на средната грешка на извадката 
може да бъде малко по-висока. 

 

За картографиране на замърсяването на почвата се взема проби 1-2 пъти на 
сеитбооборот. Почвата се изследва през пролетта преди поникването на семената 
на плевелите или през есента преди дълбоката оран. Плътността на растенията се 
определя два пъти:  

 след поникване и  
 преди прибиране на реколтата.  

Първата извадка дава възможност да се провери скоростта на посяване, 
кълняемостта на полето и да се установи действителната плътност според 
изискванията на експеримента. Това позволява да се определи за земеделската 
практика нормалната кълняемост на растенията на полето. Определянето на 
плътността преди прибиране е необходимо, за да се установи степента на загиване 
(или унищожаване) на растенията през вегетационния период(безопасност на 
растенията). Като се вземе предвид плътността на растенията преди прибиране на 
реколтата, е необходимо да се анализира структурата на реколтата (добива). 

За култури, които се отглеждат без прореждане пробно или за първи път, 
преброяването на растенията преди прибиране се извършва на цялата леха. 
Действителната площ за хранене на растенията се определя чрез разделяне на 
площта на лехата на броя на растенията.  
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При култури, отглеждани без прореждане, плътността на посева се определя по 

метода на пробите, т.е. преброяват се растенията на изпитвани лехи, разпределени 
върху площта на лехата.  

Плътността на посевите се взема предвид при всички варианти на 
експеримента и за предпочитане при всички повторения. Пробите на лехите могат 
да бъдат постоянни или фиксирани. За да направите това, броенето се извършва 
всеки път чрез очертаване на квадратни рамки или на линейни метри или чрез 
рандомизиране или по диагоналите на лехата на равни разстояния. И в този случай 
е необходимо да се приложи методът на математическа обработка на данните, за да 
се изчисли броят на пробите на лехите, гарантиращи определена достоверност на 
експеримента. В противен случай са възможни груби грешки.  

Преброяването на растенията преди прибиране на реколтата дава възможност 
да се определи броят на оцелелите растения (%) по отношение на пълните извадки 
растения при поникване. 

Площта на листата се определя: 
 по метод на щамповане; 
 по параметри на листа. 
 
2. Методи за събиране и отчитане на биологичния добив. 

Фактори, влияещи върху избора на начина и метода на отчитане на 
добивите. 

Методите и сроковете за събиране на реколтата трябва да отговарят на общите 
изисквания за полеви експерименти и да се извършват едновременно и ефективно. 
Методът на събиране се определя в зависимост от биологичните характеристики на 
културата. Събирането трябва да се извършва в същия ден и по същия начин. 
Реколтата на опитните лехи се събира след отстраняването на реколтата от 
защитните полоси. 

Има два метода за отчитане на добивите: 
 непрекъснат  
 чрез пробите по снопове. 
 
За да се получат достоверни резултати, е необходимо да се използва само 

непрекъснатият метод. При този метод се добива и претегля цялата реколта от 
опитните лехи на участъка. Методът на отчитане на пробите по снопчета води до 
грешки и субективност. Такова отчитане е разрешено само на големи лехи, броят на 
препоръчаните обекти в този случай е от 30 до 100 лехи, в зависимост от площта на 
участъка. Резултатите от анализа на добива върху пробите по снопчета се 
прехвърлят в добива на участъка. Най-широко разпространено е прибирането на 
реколта с малки самоходни комбайни. 

 
3. Понятието за изключване и основни обективни причини за тяхното 

отделяне 
Изключването на част от опитните (изследваните) лехи се извършва, поради 

случайни повреди или грешки, допуснати по време на работа. Допустими са 
следните основания за изрязване или отхвърляне на цели лехи: 

 щети, причинени от природни явления, които неравномерно са увредили 
тази култура, при условие че неравномерните щети не са следствие от изследваните 
фактори; 

 случайни повреди: птици, гризачи, говеда и др.; 
 грешка при поставяне и провеждане на експеримента. 
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Намаляването на площта на опитните лехи поради изключвания е разрешено с 
не повече от 50 %. Ако площта на опитните лехи е намалена с повече от 50 %, 
тогава експериментът се анулира напълно. Ако една или две лехи отпаднат от 
експеримента, за да се приведе в сравнима форма, резултатите трябва да бъдат 
възстановени чрез статистически метод. 

Само обективни външни причини могат да послужат като основа за изрязване 
на опитни лехи. 

 
4. Особности на събирането и отчитането на добива от различни полски 

култури 
Между прибирането на две лехи комбайнът трябва да работи на празен ход в 

продължение на 3-4 мин. Това е достатъчно време за цялостно овършаване на 
класовете. Зареждането на зърно от бункера на комбайна се извършва в торби и се 
поставят етикети. За определяне на влагата и плевелите се взема проба от 1 kg от 
всяка леха след претегляне на реколтата. Съдържанието на влага в зърното се 
определя чрез сушене на пробата за 40 минути при 130о C. Резултатът от участъка 
се преизчислява за хектар и се довежда до 14% съдържание на влага със 100% 
чистота. 

При отчитане на добива на царевица за зърно, всички кочани се прибират от 
опитните лехи и се разделят на три фракции: със зърно с пълна зрялост, с восъчна 
зрялбост и зърна, които не са узряли. 

Претеглят се всички фракции. След това от всяка леха се избират 50 кочана 
със зърно с пълна и восъчна зрялост, претеглят се и се определя добивът на 
зърното. Съдържанието на влага в зърното се определя от проба равна на 300 g.  

Реколтата от окопни култури се отчита по непрекъснатия метод, като се 
претеглят веднага на полето. Ако грудките и корените са силно замърсени, тогава се 
вземат 10-15 kg проби, за да се определи количеството слепнала почва. Избраните 
грудки се претеглят преди и след отстраняването на почвата Реколтата от 
слънчоглед се събира от комбайн или на ръка. След вършитбата от чувалите със 
семена се вземат средни проби с тегло около 300 g от всека леха в полиетиленови 
торби за определяне на влага и счупени или други примеси. Реколтата се изчислява 
от семена до 12 % влага и 100 % чистота. 
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ПЛАНИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЯТА И  

ПРЕБРОЯВАНЕТО В ПОЛЕВИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ 
 

ас. инж. Миглена Казакова, доц. д-р Станислав Станчев 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол,  

8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: megkazkova@gmail.com 
 

Увод 

В полевите експерименти растенията взаимодействат със заобикалящата ги 
среда. В процеса на онтогенезата растенията реагират на промените в условията на 
околната среда, като ги фиксират в морфологията или анатомията на отделните 
органи. 

За да се разкрие същността на взаимодействието на растенията с околната 
среда, е необходимо в процеса на растеж и развитие правилно да се планират и 
провеждат наблюдения в полевите експерименти. За да направи това, 
експериментаторът трябва да реши следните въпроси [1-7]: 

 какви наблюдения (анализи) и записи да бъдат включени в 
изследователската програма; 

 в какъв срок да се извършват наблюденията и записите; 
 да се определи оптималния обем на извадките (проби); 
 да се осигури представителността на избраните проби. 
 
Грешката на начинаещите експериментатори е включването на произволен 

набор от наблюдения в изследователската програма с надеждата, че ще бъдат 
полезни за нещо. 

От тук идва основното изискване за наблюденията - стойността на 
информацията при провеждането на наблюденията възниква, когато те се 
извършват целенасочено, когато те произтичат от задачите и целта на 
експеримента. 

Случайно подбраните наблюдения предоставят малко познавателни 
възможности за разкриване на същността на явлението. Следователно при полеви 
експеримент трябва да се планират малък брой добре обмислени целенасочени 
наблюдения, които да помогнат за разбирането на изследваното явление, да 
разкриват причината за увеличаването или намаляването на добива. 

Второто изискване за наблюдение е типичността и достоверността. За да се 
получат обективни резултати, наблюдението трябва да се извършва при типични 
условия, тоест върху експериментални участъци, а не върху защитени условия. 
Следователно случайният метод за избор на обект в извадката е следващото 
необходимо изискване. 

Ако растението от един и същ тип, във всички повторения се развива и расте, 
може да се вземат за изследване обекти, в пробата, отчетни или нечетни 
повторения. В експерименталната работа се разграничават две групи наблюдения:  

 наблюдение на околната среда;  
 наблюдение на растенията.  
 
Наблюденията от първи вид включват регистриране на метеорологични 

фактори (температура на въздуха, почвата, водата, растенията; валежи, влажност 
на въздуха, интензивност на слънчевата светлина, облачност, вятърна активност, 
снежна покривка, замръзване на почвата, влажност на почвата, агрохимични и 
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агрофизични свойства на почвата и други характеристики). Съвсем разбираемо е, че 
без данни за определени показатели за всеки конкретен експеримент, състоянието 
на околната среда не може да се разбере причината за изменчивостта на 
растенията под въздействието на определени земеделски методи или фактори. 

При наблюдение на втория вид състоянието на процесите, тъканите, органите 
на самото растение се записва в динамика или в определени крайни дати или фази 
на растеж. 

Отчитането на наблюденията може да бъде: 
 окомерно (визуално) и  
 количествено.  
 
Методът на око се използва за получаване на приблизителни данни за по-

малко важни обекти. Тези наблюдения обаче могат да имат голяма достоверност, 
ако се извършват от същия опитен изследовател. 

Количествените записи на наблюденията се изразяват в мерки за дължина, 
маса, обем, площ и относителни показатели в  (%). 

В резултат на такова преброяване, когато данните са подредени във възходящ 
или низходящ ред, се получават вариационни редове или редове от изменчивост на 
изследваните параметри. За да се елиминира пристрастието и субективността при 
провеждане на наблюдения, е необходимо широко да се използва случаен метод за 
избор на обекти в извадката. 

 
1. Метод на случайно вземане на проби. 

Този метод предполага неограничено, произволно вземане на проби върху 
лехите или вариантите. За това изпитваните участъци, растенията или почвата се 
вземат от произволни точки на всяко място от изследваната леха по метода на 
рандомизацията (партида). В този случай участъкът, лехата (в зависимост от 
площта) е разделена на 50-100 части, например 1-5 m2 всяка и чрез теглене на 
жребий, с помощта на номерирани карти или таблици на равномерно разпределени 
случайни числа, се избира необходимия брой квадратчета (места) за вземане проби. 
Местата за вземане са отбелязани на плана на опитния участъка с лехите. 
Например, планирано е да се вземат 20 проби. При разделяне на лехата на 
половина на всяка част трябва да се вземат 10 проби, а при разделяне на 4 части по 
5 проби. 

Методът на произволно вземане на проби отнема повече време, но е 
незаменим при провеждане на експеримент върху неизравнен агрофон. 

 
2. Метод на систематично (механично) вземане на проби. 

Този метод се състои в това, че извадки (проби) от обекти се вземат на еднакво 
разстояние и в определена посока, например по протежение на диагоналите или два 
диагонала на лехата след определен брой метри или стъпки. В този случай 
получаваме така нареченото механично вземане на извадки (проби). Следователно 
в съвременните условия методът на произволен подбор на обекти в извадката 
трябва да намери преференциално приложение.  

Трябва да се помни, че случайността е неизбежна при всеки експеримент. 
Защото тя представлява диалектическо единство и необходимостта за всяко 
изследване на процеси и явления. Следователно, в допълнение към планирането и 
отчитането на контролираните фактори, е необходимо да се планират и случайни 
фактори по определен начин. До известна степен рандомизацията позволява 
планиране на случайни фактори. Това се проявява във факта, че всеки член на 
популацията растения има еднаква вероятност да бъде включен в извадката. 
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За извършване на наблюдения и преброяване е необходимо широко 

използване на различни инструменти и оборудване, до най-сложните. Размерът на 
извадката е от голямо значение за получаване на достоверни данни, броят на 
повторните наблюдения или обекти, избрани в извадката.  

Добре известно е, че колкото повече обекти са взети в извадката, толкова по 
достоверно е средното значение на извадката, характеризиращо се от средната 
стойност на генералната съвкупност с дадена вероятност. Увеличаването на 
размера на извадката до големи стойности обаче представлява непреодолими 
трудности за нейното събиране и анализ. Поради това се препоръчват 
статистически методи за изчисляване на размера на извадката.  
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Фиг. 1. Полеви експерименти в 

агрономията 

Видове полеви експерименти 

в агрономията 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЛЕВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ В АГРОНОМИЯТА 
 

ас. инж. Миглена Казакова 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, 8602, 

ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: megkazkova@gmail.com 
 
Основната задача на полевите експерименти е установяването на най-

подходящите сортове от земеделските култури за различните райони на страната и 
разработването на най-добрата агротехника за отглеждането им за да се получават 
високи и стабилни добиви [1-13]. Въз основа на това полските експерименти може да 
се разделят най-общо па две групи: сортоизпитвателни (сортови) и 
агротехнически (фиг. 1 и 2.). 

 
 
 
 
 

 

Агротехнически  Сортоизпитване 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Към групата на сортовите експерименти се отнасят преди всичко конкурсните 
сортови експерименти, провеждани в аграрните научноизследователски институти и 
опитните станции по сортоизпитване. Към тази група се отнасят също така 
предварителните сортови експерименти в селекционния процес и опитите за 
изпитване на потомствата при семепроизводството на земеделските култури. 

Към групата на агротехническите експерименти се отнасят всички полски 
експерименти, с които се разработват най-добрите начини за отглеждането на 
земеделските растения: 

 експеримент с предшественици;  
 опити със сеитбообръщения;  
 опити с начини, брой, дълбочина и време на обработката на почвата 

(основна, предсеитбена, по време на вегетацията на растенията); 
 опити с торене, опити със срокове на засяване, посевни норми, междуредови 

и вътрередови разстояния, опити с начини и дълбочина на засяване; 
 опити с напояване на растенията; 
 опити за установяване на най-ефикасните средства и мероприятия за борба 

с плевелите, вредителите и болестите по растенията; 
 опити със стимулиране; 
 опити със снегозадържане и др. 

 

 Обработка на почвата;  
 Влияние на растенията - 

предшественици; 
 Начини на борба с болести 

и вредители; 
 Норми на сеитба и 

разсаждане. 

Сравняване на различни 
сортове, отглеждани в 

еднакви условия. 
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Към тази група се отнасят също така и опитите за установяване на ефекта от 
допълнителното изкуствено опрашване при кръстосано опрашващите се растения и 
яровизирането на посевния (посадъчния) материал за увеличаване на добивите, 
опитите с кършене, култучене и филизене на растенията и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В зависимост от времетраенето полските опити биват едногодишни, 

многогодишни и дълготрайни (трайни)[14-22]. 
При едногодишните експерименти не може да се получат резултати от които 

да се направят точни изводи за изпитваните варианти, тъй като развитието на 
растенията е в много голяма зависимост от климатичните условия, а те са твърде 
различни през отделните години. Затова този вид полеви експерименти са 
ориентировъчни, предварителни. За да може да се направят точни изводи за 
изпитваните варианти, например сортове, полеви експерименти се повтарят в 
продължение на няколко години в даден район. Като най- долна граница за опитите 
при сухи условия се поставят три години, а за опитите при поливни условия поради 
това, че най-важният климатичен фактор - влагата е поставен под контрола на 
човека - две години. В някои случаи обаче и от три, респективно за двегодишни 
полеви експерименти не може да се направят определени и точни изводи. Това 
особено често се случва в нашата страна, където екстремумите в климатичните 
условия не са рядко явление. 

 
Всички полеви експерименти, които се повтарят в продължение на две, три или 

повече години в същия район, се отнасят към групата на многогодишните опити. 
Многогодишните (трайни) опити се характеризират с това, че се провеждат на 

един и същ участък в продължение на много, понякога десетки години. По този 
начин се изучава последействието на веднъж проведени агротехнически 
мероприятия, като торене с оборски тор, варуване и др., изпитването на 
агротехнически прийоми на един и същи участък чрез повторното им залагане, 
изучаването на сеитбообръщението като фактор на почвеното плодородие, 
изучаването на монокултурното отглеждане на земеделските култури и др. 

 

По място на 
провеждане 

Малки лехи (до 10m2) 
Лабораторно-
полеви(11-50m2) 
Полеви (50-200m2) 
Провеждани в НИИ; 
Провеждани в полеви 
условия - Опитни 
проби; 
Точни сравнителни 
изследвания;  
Изследвания за ефективност 
на нови агроприьоми; 
Демостративни; 
Производствени 

Еднофакторни 
Многофакторни 

Географски 
(масови) 
Единични 

По географски обхват 
на изследването 

По брой на 
фактори 

Фиг. 2 Класификация на 
видовете полеви 

опити в научни те 
изследвания в 
агрономията 

Разузнавателни 
(до 2 год.); 
Краткосрочни (3 -
10 г.); 
Много годишни 
(11-50 г.) 
Продължителни 

(над 50 г.) 

По продължителност 

Класификация на полевите опити 
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Особено важно научно и практическо значение имат дълготрайните 
експерименти със систематично торене в сеитбообръщението. Дълготрайни 
експерименти има на много места в света, някои от които се провеждат вече по 
повече от 50, даже и от 100 години. Така например в Ротамстедската опитна станция 
(Англия) от 1842 г. се провежда дълготраен опит с торене на някои земеделски 
растения, отглеждани като монокултури, в Хале (ГДР) - от 1878 г. опит с ръж 
монокултура, в Бад Лаухщедт (Германия) - от 1902 г. торов експеримент в 
четириполно сеитбообръщение, в Тимирязевската академия в Русия - от 1912 г. 
многофакторен експеримент, в който се изучават въпроси на торене, варуване, 
сеитбообръщения и монокултури. 

Полевите експеримент биват също така единични и серийни. 
Единичните са полеви експерименти, провеждани на отделни места, но 

независими един от друг. Получените резултати от един такъв опит дават 
възможност да се направят изводи и препоръки само за района, в който той е 
извършен. 

Серийните експерименти се провеждат на няколко места едновременно по 
еднаква методика за да се разреши един и същ въпрос. Такива са например: 
опитите за установяване на оптималните норми и съотношения между хранителните 
елементи /азот, фосфор и калий/ в стационарите на Института по почвознание и 
програмиране на добивите „Н. Пушкаров“ и сортовите експерименти в опитните 
станции по сортоизпитване. Серийните експерименти дават възможност да се 
направят не само изводи и препоръки за районите, в които са проведени, но да се 
получат и редица други информации, като агроекологическа характеристика на 
изпитваните сортове, взаимодействие между изпитваните варианти и различните 
почвено - климатични условия и пр. 

Полевите експерименти биват още прецизни и производствени. 
Прецизните експерименти се провеждат главно на специално подбрани и 

подготвени експериментални полета в аграрните научноизследователски институти 
на ССА. 

Производствените опити се извършват в производствена обстановка на 
площите на производствените бази на научноизследователските учреждения и на 
площите на земеделските организации с основна задача: преценка /при 
призводствени и местни условия/ на изводите от прецизните експерименти на 
научноизследователските учреждения и експерименталните постиженията на 
водещите земеделски организации, за да се внедрят в производството онези 
сортове и агротехнически мероприятия, които дават най-добър ефект. 

Към групата на производствените се отнасят и опитите за разрешаването на 
някои задачи, изискващи обезателно производствена обстановка, като например 
опитите за установяване на изразходвания труд при различните земеделски работи, 
за изучаване работата на някои земеделски МТА и земеделски машини, някои опити 
с дъждуване и др. 

В зависимост от броя на изучаваните фактори полевите експиременти 
еднофакторни и многофакторни. 

С еднофакторните опити се изследва влиянието само на един фактор върху 
развитието и добива на растенията, например различни сортове от дадена култура, 
един вид тор, един вид обработка на почвата, един вид напояване и т.н. Това 
условие е абсолютно необходимо, защото в противен случай условията на 
сравняване между изпитваните варианти няма да бъдат еднакви и изводите и 
препоръките няма да бъдат правилни. 

Добивът от земеделските растения е от съвместното действие на много и най-
различни фактори. Оттук произлиза необходимостта в провеждане на полеви 
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експерименти да се изследва влиянието на много фактори едновременно, за да се 
установят онези комбинации между степените им (стойностите на тежеста на 
няколко управляеми фактори), които ще обуславят най-високи добиви от 
растенията. Разрешаването на тази задача може да се постигне с помощта на 
многофакторните експерименти. 

 
Научни принципи за разработване на еднофакторна и многофакторна 

схема на полевия експеримент 
При съставянето на схемата на експеримента е необходимо да се придържаме 

към принципа на единичната разлика и принципа на факториалност (ортогоналност), 
(факториалният принцип означава изпитване на всички възможни комбинации от 
изследваните фактори). Вариантите трябва да се различават само по един 
изследван фактор с равенството на придружаващите фактори. Вариантите при 
едномерните експерименти могат да се различават качествено (сортове, метод на 
сеитба, форма на торене с пестициди) и количествено: доза тор, норма на сеитба и 
др. При разработването на схеми за еднофакторни експерименти с качествена 
вариабилност (изменчивост) на вариантите е важно да се придържаме към принципа 
на единичната разлика, да се избере правилната контрола (стандарт) и да се 
определят подходящите (непроучени) условия. 

За същите схеми с количествена изменчивост на вариантите трябва да се 
установи единицата на вариране на изследвания фактор и броя на градациите. 

При еднофакторни експерименти е необходимо да се вземат толкова много 
варианти, за да се получи крива на отклика според експерименталните данни, която 
има лимитираща, стационарна и инхибираща област (зона) на графиката. За да се 
направи това, трябва правилно да се избере центъра на експеримента и в 
съответствие със стъпката на експеримента да определите градацията на 
факторите отдясно и отляво на центъра. Обикновено е достатъчно да има 5-8 нива 
(дози, градации) на изследвания фактор. Другата особеност - стъпката на вариране 
е избрана твърде голяма, в този случай може да се надхвърли максималната точка. 
Следователно е практически невъзможно да се определи точно размерът на 
стъпката, много зависи от интуицията и квалификацията на експериментатора.  

Характерната особеност на многофакторния опит е да се установи действието, 
естеството и големината на взаимодействието на изследваните фактори. При 
разработването на схема на многофакторни експерименти трябва да се спазва 
принципът на факториалност, т.е. трябва да се изследват всички възможни 
комбинации от фактори. Това ще разкрие естеството на взаимодействието - 
антагонизъм, афитивизъм и синергия. Такива експерименти се наричат пълен 
факториален експеримент(ПФЕ). 

Всеки фактор може да се изучава с две или повече градации. Тогава схемата 
изглежда така, например 3x3x3, където броят на множителите е броят на 
изследваните фактори и всеки от множителите посочва броя на градациите на този 
фактор. По-лесно е да се разработи ПФЕ според матричния модел, който се 
изгражда по формулите qn, където n е броят на градациите, а q - броят на 
изследваните варианти. Добрият избор на центъра на експеримента и стъпката на 
вариране на изследваните фактори също е от решаващо значение при планирането 
на ПФЕ. 

Схемата ПФЕ има редица предимства пред еднофакторната схема: 
 Експерименталните данни показват влиянието на всеки фактор при различни 

условия и техните взаимодействия; 
 ПФЕ позволява да се получат по-достоверни експерименти и резултати за 

теорията и за практически препоръки; 
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 С независимото действие на факторите, един многофакторен опит дава 
толкова информация, колкото няколко еднофакторни експеримента. 

Значителен недостатък на ПФЕ се проявява при изследването на 3 или повече 
фактора в 4-5 или повече градации - тяхната многовариантност, което усложнява 
практическото изпълнение на експеримента, поради необходимостта да се 
разпределят опитите на голям земен участък. 

Има два начина за отстраняване на тези недостатъци (т.е. противоречията 
между многовариантността и изискването за компактен опит):  

 Чрез задаване на непълни факториални схеми (отхвърляне на варианти от 
пълни схеми); 

 Чрез използване на задаване на метода на смесване. 
Същността на метода на смесване е да се блокират варианти в компактни 

сравними групи (блокове) в рамките на всяко повторение. Когато се блокират 
вариант, експериментаторът умишлено жертва, например, тройно взаимодействие, 
за да сравнява по-точно вариантите в блока. Що се отнася до дългосрочните 
стационарни експерименти, тогава при тях принципно нов момент в планирането е 
времето, като фактор, позволяващ да се изследва дългосрочната тенденция на 
действие на вариантите. 

Дългосрочните експерименти се планират на два етапа: 
 на първия етап се разработват основната схема; 
 на втория - методът за разгръщане на експеримента по време и на 

територията. 
При планирането се обръща специално внимание на комбинацията от 

основните елементи на методиката, рационалната посока, формата и площта на 
лехите, повторението, системата за подреждане на повторения, лехи и варианти. 
Площта на експерименталния участък се избира в зависимост от изследвания 
фактор, култура, степен и характер на пространствената изменчивост, 
разнообразието на плодородието и методите на прибиране на реколтата. 
Необходимо е да се избере такъв размер на лехите, за да се механизират всички 
технологични процеси. Най-често срещаната площ на лехата е 100 - 300m2.  

Препоръчително е повторението да бъде изчислено грубо според частични 
отчети, данни или според материалите от минали (априорни) експерименти. 

Вариантите в рамките на повторение трябва да бъдат подредени систематично 
на случаен принцип, като се използват стандартния метод, латинските квадра или 
правоъгълник и метода на разцепените лехи. 

При разработването на изследователска програма се очертава план и 
методология за провеждане на наблюдения и отчитане на резултатите.  

Наблюденията и записите трябва да бъдат насочени и да включват контрол 
върху основните фактори на променливите, които причиняват вариации в 
ефективността на признаците. Това позволява по-задълбочено разбиране на 
същността и причините за ефектите в експеримента. 

Трябва да има възможно да има най-малко вторични наблюдения, което 
затрупва експеримента с цифрови данни, претоварва експериментатора и 
следователно възникват груби грешки. 

Наблюденията върху типични, моделни растения са неправилни, тъй като 
растенията в съвкупност представляват вариационен ред от изменчивост, при която 
обективно има както малки, така и големи отклонения от модата. 

Следователно, данните за типичните растения ще бъдат неточни, изместени и 
възможната достоверност на резултатите от тях е p = 0,67, което не е достатъчно за 
уверена преценка без грешки. В последния етап от изготвянето на програмата 
трябва да се посочат: 
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1. Какви нови данни се очаква да бъдат получени след проучването на темата? 
2. Избран ли е правилният контрол и единица за сравнение? 
3. Дали експерименталната грешка е планирана достатъчно, за да докаже 

възможните ефекти в експеримента. 
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ОЦЕНКА НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗСЛЕДВАНЕТО И ЛИЧНИЯТ ПРИНОС НА ДОКТОРАНТА 
 

Невенка Иванова 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, 8602, 

ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: nevena_venci@abv.bg 
 

 
1. Оценка на достоверността на резултатите от дисертационото 

изследване 

 

Достоверността (висока степеннаточност на измерванията и обективност на 

оценките) на резултатите от изследването може да се гарантира, като се вземат 

предвид редица фактори: 

 използване на съвременни методи за събиране и обработка на 

първоначална информация;  

 съвпадение на резултатите от изследването с експерименталните данни; 

 използване на голям набор от държавна и общинска статистика или преки 

наблюдения над докторанта; 

 представителна извадкова съвкупност; 

 динамиката на статистическата информация за изследваните процесите и 

явленията за няколко години; 

 пряко участие на докторанта при получаване на изходни данни и научни 

експерименти; 

 точност на измерване на параметрите на изследваните обекти; 

 правилен подбор на обекти (единици) за наблюдение и измерване.  

 

В същия параграф на заключението е възможно да се отразят разпоредбите, 

които гарантират валидността (доказателство, убедителност) на приносите и 

препоръките на докторанта, които могат да бъдат потвърдени: 

 правилността на приложението на изпитания в научната практика 

изследователски и аналитичен апарат;  

 сравнение на резултатите от изследването с данните на чуждестранни и 

местниучени и специалисти; 

 задълбочени изчисления на получените входни данни и закономерности; 

  потвърждаване на резултатите от експертни оценки на специалисти; 

 доказателства на аналитични данни като основа за предложените препоръки; 

 оптимизиране на практическото прилагане на резултатите от научни 

изследвания в производството, научни изследвания с държавна регистрация, 

образователния процес на образователните институции; 

 обсъждане на резултатите от научните изследвания  намеждународни и 

общонационалнинаучниконференции;  

 публикуване на резултати от научни изследвания в рецензирани научни 

публикации. 
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2. Оценка на личния принос на докторанта за получаване на резултатите 

от дисертационното изследване  

 

В този раздел на заключението НЖ трябва да отразява личния принос на 

докторанта за разработването на най-значимите научни резултати и провеждането 

на научните изследвания. 

 

Може да бъде както следва: 

 участие на докторанта на всички (или някои) етапи на научно изследване;  

 пряко участие на докторанта при получаване на изходните данни;  

 пряко участие на докторанта в провеждането на научния експеримент; 

 лично участие в тестване на резултатите от изследването;  

 обработка и интерпретацияна експериментални данни, получени лично от 

автора или с негово участие; 

 публикуване на основните резултати от изследването в  рецензирани 

списания и др. 
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НАУКА И ОСОБЕНОСТИ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 

Невена Иванова, Тасев Г. 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол,  

8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: nevena_venci@abv.bg 
 
Науката е област на професионална човешка дейност, както и всяка друга: 

педагогика, индустрия, земеделие и т.н. Единствената разлика се изразява в това, 
че науката е тази област от дейността, където основната цел е получаван на самото 
научно знание. Когато говорим за наука е необходимо да се имат предвид три нейни 
аспекта (фиг.1): 

 наука като социален институт (общество на учените, съвкупност от научни 
учреждения),т.е. система от учреждения; 

 наука като резултат(научни знания),т.е. система от знания; 
 наука като процес (научна дейност) или сфера на дейност на учените. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фиг. 2 е дадена класификация на видовете научни изследвания, т.е. 

видовете наука в сферата на познанието. 
 
1. Науката като социална институция 
В системата на научните учреждения се включват стотици 

научноизследователски институти, технологични и проектантски институти, научни 
библиотеки, музеи и паркове. Значителна част от научния потенциал е концентриран 
в университетите. Фактът, че в общообразователните училища и гимназии работят 
доктори и доктори на науките, говори за това, че и тези учебни заведения все по-
активно се включват в изследователски дейности. 

Науката като социален институт може да функционира само в присъствието на 
високо квалифицирани научни кадри. Подготовката на кадрите се извършва чрез 
докторантури. Защитилите докторска дисертация получават ОНС „доктор”, а една 
голяма част от тях защитават и дисертация за НС „доктор на науките”. 

Заедно с научни степени университетските преподаватели и учените в НИИ на 
ССА и БАН получават и академични длъжности „доцент” и „професор” в различни 
научни области на знанието и научни специалности.  

 

НАУКА 

СИСТЕМА ОТ 

ЗНАНИЯ 

СФЕРА НА ДЕЙНОСТ 

НА УЧЕНИТЕ 

СИСТЕМА ОТ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наука – теоретическа 

дейност, която е насочена към 

получаване на нови знания 

(понятия, закони) за 

природата, обществото и 

човека 

Фиг.1. Наука-област на 
професионална човешка 

дейност 
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2. Науката като резултат 
В този смисъл, науката се определя като система от достоверни и надеждни 

познания за природата, човека и обществото (фиг. 3). Важно е да се подчертае в 
това определение два съществени признака: 

 науката се разглежда като взаимосвързана съвкупноста от знания за всички 
известни проблеми днес за човечеството и отговаря на изискванията за 
пълнота и последователност; 

 думата тук е само за достоверни и надеждни знания за разлика от битовите, 
житейски знания на всеки човек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимо е да се отбележи следните характеристики на науката: 
1. Кумулативният характер на развитието на научното познание, което се 

удвоява на всеки десет години. 
2. Диференциране на науката. Натрупването на научното познание води до 

диференциация, до фрагментиране на науките . Има нови и нови клонове на научни 
знания, като например: социална психология и др. 

 

 

СИСТЕМА ОТ 

ЗНАНИЯ 

Проникване в същността на 

явленията, процесите и обектите 

Теоретично обосноваване 

Установяване на трайни 

закономерности (закони, теория) Фиг. 3. Науката като 
система от знания 

 

Фиг. 2. Класификация на 
видовете наука 

Н А У К А 

ФУНДАМЕНТАЛНА ПРИЛОЖНА 

ЕСТЕСТВЕНИ ХУМАНИТАРНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ 

За природата 

(физика, 

биология, 

химия, 

астрономия, 

теология и др.) 

За обществото 

(философия, 

история, лите-

ратура, право, 

икономика и др.) 

За човешкото 

съзнание 

(психология, 

логика и др.) 

Технически, ме-

дицински, земе-

делски, социо-

логически и др.) 
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3. По отношение на практиката науката като система от знания има 
следните функции: 

• описателен - събиране и натрупване на данни, факти. С тази функция, 
започва всяка наука, тъй като тя може да се основава само на голямо количество 
фактически материал. Например, научната химия може да се появи само тогава 
когато предшественици - алхимиците са натрупали богат фактически материал за 
химичните свойства на различни вещества; 

• обяснителна - обяснява явленията и процесите, техните вътрешни 
механизми; 

• обобщаваща - формулиране на закони и законо-мерности, систематизиране и 
включване на множество разнородни явления и факти. Като класически примери 
може да се посочат класификацията на биологичните видове на К. Линей, теорията 
на Дарвин за еволюцията, а така също периодичния закон на Д. И. Менделеев; 

• предсказателна - научните знания позволяват предварително да се 
предвидят неизвестни процеси и явления. Например, "на върха на писалката" са 
извършени откриването на планетата Уран, Нептун, Плутон, с точност до секунда, 
астрономите могат да изчислят сблъсък на Земята с някоя комета и др.; 

• предписваща или нормативна, - научното знания позволяват, например, 
оптимално разработване на държавните стандарти за продукти или технологии, 
които са необходими за производството, за образователната система и т.н. 

 
В обобщен вид функциите на науката са показани на фиг. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Науката като процес (научни дейности) 
На първо място трябва да се отбележи, коренно различни цели, съдържание, 

методи на работа на педагога или психолога като практика (като учител, възпитател 
или училищен психолог) и психологът като изследовател. Те са коренно различни . 

Ако целите на работника - практик са добри резултати на обучение на ученици 
и студенти, то научните цели на учените са доста различни, а именно: получаване на 
нови научни знания, въз основа на научни експерименти. Включително и обяснения 
за всеки конкретен случай и добър или лош резултат, и да предвиди в кои случаи 
резултатът ще бъде добър, и в какво - лошо. 

 

 

ФУНКЦИИ НА НАУКАТА 

ПОЗНАВАТЕЛНА ФУНКЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКА ФУНКЦИЯ  

ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦИЯ 

Фиг.4. Видове функции на науката 
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4. Особености на индивидуалната научна дейност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ясно дефиниране и ограничаване на целта на научната работа. Един 

учен не може да се ангажира с "обща наука" дори не може да се реализира само в 
една научна специалност „общо”, например „обща физика” или „обща генетика”, а 
трява да се съсредоточи в ясна и точна проблематика, за да постави конкретна цел 
и да проведе необходимите научни изследвания, да ги анализира и изведе новите 
моменти за науката и практиката с които да обогати научната специалност. По този 
начин се отива в дълбочина на научния проблем, а в противен случай учения се 
плъзга по поврхността на проблема и не може да изпита удоволствието и радостта 
на откривател, човек който е проникнал в същността на проблема. 

 
2. Научният труд се гради, стъпвайки на „раменете на 

предшествениците“ в научното направление.  
Преди да премине ученият, независимо в коя научна област твори, трябва да 

се изучи и анализира направеното от предшествениците в тази област и да установи 
нивото на изследване на проблема, какви въпроси не са решени, какви недостатъци 
има и така да формулира своята цел и задачи на изследване. В противен случай 
ученият може да попадне в ситуация, че чука „по отворена врата”. Този съвет 
много често го повтаряше проф. д.т.н. Елена Сергеевна Вентцел. Други известни 
учени съветват, че ако не се анализират постиженията на предшествениците може 
да се стигне да се „преоткрие велосипеда” или „топлата вода”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ученият трябва да овладе научната терминология и да си изгради 

 

НАУЧЕН 

ПРОБЛЕМ 

ПРАКТИЧЕСКИ 

ОПИТ 

НАУЧНА 

ХИПОТЕЗА 

НАУЧНО РЕШЕНИЕ 

 

Формулиране и 

обосноваване 

значимостта на 

разглеждания проблем. 

Описание на 

организационните 

качества: факти; събития; 

мнения; заинтересовани 

страни и др. 

Формулиране на 

възможните варианти 

решения на проблема 

(работни хипотези) 

Критичен анализ на 

хипотезите на 

предшествениците 

на базата на мнения 

на експерти 

описание хода на 

проведентие 

изследвания и 

техните резултати 

Аргументира 

оптимално или 

рационално 

решение, изводи и 

препоръки 

разрешаване на 

проблема и 

отстраняване на 

противоречията  
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строго концептуален апарат.  
Това означава не само да пише на „научен” език, но да пише, употребявайки 

научната терминология, която е приета в научната област или ако е необходимо да 
се създаде нова терминологична единица, то това трябва да стане по строгите 
правила на методологията за създавене на нови термини. Недопустимо е да се 
използват термини, които вече са се наложили в други научни области и са с друг 
смисъл. Защото термина е дума от езика в който е вложено определен смисъл и 
съдържание и се употребява за да не се обяснява винаги при употребата й какво се 
разбира в научната област. Например, в научната област –таксация в 
лесоползването се въвежда термин „лява и дясна асиметрия” като нов термин, но 
той няма същото значение както в теория на вероятностите и математическата 
статистика. Тези числени характеристики характеризират изместването в ляво или 
дясно, но с условно изместване от средната стойност на разпределението на 
случайната величина. 

Със строгото спазване на научната терминология ученият успява да представи 
най-трудните неща на прост и разбираем за всички специалисти в научната област 
език. Изследователят трябва да прави ясно разграничение между битовия и научния 
език и стил на писане. Разликата е, че в говоримия език не разполага с конкретни 
изисквания за точността на използваната терминология. Въпреки това, веднага след 
като ние започнем да говорим за същите тези понятия в научен език, въпросът 
веднага възниква: В какъв смисъл се използват тези понятия?, тъй като в научен 
смисъл те може да имат различни измерения и различни значения. Всичко това 
налага прецизност в употребата на специалната терминология и да не се жунглира с 
нея.  

Всяко неправилно приложение в речта или в текста на даден термин води до 
неразбиране на същността на научния текст - написан или представен по време на 
конференция или симпозиум. Затова учените, ако искат техните научни резултати да 
станат достояния на аудиторията или читателите трябва да се съобразяват как 
говорят и как пишат, използвайки най-точните термини от дадената научна 
област.Това изискване важи както за утвърдените учени и още по-вече за младите 
учени и докторанти. 

 
4. Резултатът от всяко научно изследване винаги трябва да се представя 

в писмена форма - като научен доклад, доклад, есе, статия, книга и т.н. Това 
изискване се дължи на два фактора. 

Първо, учените само в писмена форма могат да представят своите идеи и 
резултати на строго научен език. При устната реч това не винаги се получава и 
понякога се губи дълбокия, строго научен смисъл на получения резултат.  

Второ, целта на всяка научна работа е да стигнем до хората и да се въвеждат 
новите научни знания в теорията и практиката на научната специалност или 
научната област. И ако тези "нови научни знания" остават само в главата на 
изследователя, то никой не може да ги прочете и така това ново знание остава 
непотърсено, неизползвано в теорията и практиката и се получава така, че то се 
отнася към категорията на неприложимите научни знания в живота. 

 
5.Особености на колективната научна дейност 

1. Плурализмът на научното виждане и становище. 
Тъй като всяка научна работа е творчески процес, а не е строго 

"регламентиран”, то всеки изследовател има право на своето мнение, което със 
сигурност трябва да се уважава, когато е изградено на достоверна информация от 
проведено експериментално или теоретично изследване. 
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2. Комуникация в областта на науката.  
Всяко научно изследване може да се извършва само в научната общност - 

всеки изследовател, дори и най-квалифицираният, винаги трябва да се споделя и да 
се обсъдят с колегите си идеи, получени факти и т.н.Това се прави за да се избегнат 
грешки и неточности. 

Друго условие на научната комуникация за всеки изследовател е нейната 
комуникация с всички колеги, които работят в дадената научна област на науката 
чрез специално организирани научни и практически конференции, семинари 
(директна комуникация) и чрез научната литература - статии в списания, антологии, 
книги (опосредствана комуникация). 

 
3. Внедряване на резултатите от изследването.  
Това е важен момент в научната работа на всеки учен, тъй като за науката 

крайната цел е прилагане на резултатите в практиката. Въпреки това, той трябва да 
предупреди срещу широко приета сред хората, които са далеч от науката идеята, че 
резултатите от всеки изследвания задължително трябва да бъдат изпълнени, тъй 
като резултатите от теоретичните изследвания не винаги намират пряко 
приложентие в практика, а се използват като теоретична основа за провеждане на 
научно-приложни изследвания, чиито резултати ще са обект на практическо 
използване. 

Нека си представим следния пример. Само в дадена научна област за година 
се защитават над 500 дисертации (докторски или за доктор на науките) и се 
разработват още толкова научно изследователски проекти и ако трябва всичко това 
да се прочете и осмисли от специалистите и да внедри се вижда, че това е почти 
невъзможна задача. Затова непрекъсното да се проучва литературата по научната 
специалност и да се търсят новите приложими момент, които да се внедряват в 
практиката, за да се реализира ефектът от научните изследвания. 
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РАБОТА НА ДОКТОРАНТА НАД РЪКОПИСА НА ДИСЕРТАЦИЯТА. 

ГРЕШКИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ 
 

доц. д-р Невена Иванова1, проф. д-р Михо Михов2 
1 Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, 8602, 

ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: nevena_venci@abv.bg 
2 ИПАЗР «Никола Пушкаров» - София 

 
 

Проведените изследвания за най-често допусканите грешки от младите учени и 
докторанти при разработване, оформяне и подготовка на дисертациите за защита 
пред НЖ са групирани, условнови групи, дадени на фиг. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основната и много често срещана грешка на много начинаещи докторанти се 

състои в това, че те започват да разработват дисертационната си работа без да са 
методически подготвени, опирайки се на своите знания от студентството, без да се 
запознаят с някои методически разработки по методология на научните 
изследвания. Не рядко и някои научни ръководители не са запознати с подобни 
работи, а имат само своя опит от разработване на дисертацията си. 

Сред най-добре обоснованите методически работи, полезни за докторантите 
може да препоръчаме следните наименования: Кузин Ф. А. Дисертация. Методика 
написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для 
докторантов, аспирантов, магистров / Под ред. В.А. Абрамова 3-е изд., доп. -М.: Ось-
89, 2008, 448 с. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и 
оформления: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. 
Н.П. Иващенко - М.: Издательско-торговая корпорация«Дашков и К», 2003. Новиков 

 Основни видове грешки 

5. Апробация и внедряване на 
резултатите 

1. Подготовка и провеждане на 
изследването 

6. Подготовка на дисертацията 
за защита 

2. Разработване на ръкописа на 
дисертацията 

7. Обосноваване на 
съответствието на дисертацията 
на научната специалност 

3. Оформяне на дисертационната 
работа 

4. Подготовка на публикации по 
темата на дисертацията 8. Подготовка на автореферата 

на дисертацията 

9. Подготовка на доклада за защитата на дисертацията пред НЖ 

Фиг. 1. Основни групи грешки, които се допускат при разработване, 
оформяне и представяне на дисертация за защита пред НЖ 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 30 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

119 

А.М., Новиков Д. А. Методология научного исследования. - М.: Либроком. 2010, 280 с. 
Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. -10-е изд., 
доп. и испр. -М.: ИНФРА-М, 2010., 240 с. Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии 
научного творчества и педагогической деятельности: учебное пособие. - 2-е изд., п 
Тасев Г. Методични основи на научните изследвания, С., 2004.Тасев Г. Как се 
разработва докторска дисертация? С., 2007., Тасев Г. Методични основи на 
научните изследвания. -С., 2004. Тасев  Г., Кр. Георгиева Как се разработва 
докторска дисертация. -С., 2016. 

 
Най-често допусканите грешки при редактиране на текста на дисертацията са: 
 наименованието на темата на дисертацията е неконкретно и е по-широко от 

разумните граници, не позволява на докторанта да проведе задълбочено 
проучване и изследване на проблема, да получи и формулира значими 
научни приноси; 

 наименованието на темата е твърде общо по характер, неотразява крайния 
резултат на дисертационната работа; 

 в наименованието на дисертацията или във формулироваката на целта на 
дисертацията се съдържат фрази, които по-нататък в дисертацията и 
автореферата отсъстват; 

 целта на дисертационното изследване няма единство с предмета на 
изследването, а се свежда до частни задачи, която не е достатъчно 
конкретна, неосигурява количествена оценка на очакваните или 
действителните резултати при реализиранетой; 

 не се дава ясна постановка на частни задачи на изследването; 
 теоретични постановки са формулирани без достоверност и 

доказателственост; 
 докторанта не може да формулира тясно и точно резултатите от 

изследването и да представя това ново знание, което произлиза от тяхното 
изследване; 

 докторантът изброява обекта, предмета на изследване и какво е изследвано 
без да мотивира и анализира получените резултати и тяхната научна и 
практическа значимост за теорията и практиката; 

 надценяване на получените резултати и тяхната значимост, т.е. налице са 
без доказателствени твърдения; 

 съществените характеристики на резултатите от научните изследвания се 
подменят с описателен списък на това какво е направено, а не какво ново 
знание е получено; 

 оценката на степента на новост и на надеждността на заключенията на 
доктаранта се дават без достатъчна аргументация, а чисто декларативно; 

 характеристика на научната стойност на резултатите от научните 
изследвания често се свежда до обикновена декларация за тяхното "голямо 
теоретично значение" – без посочване на нови области на приложение, 
конкретни и пълни в крайна сметка изследвания запълващи неизследвани 
досега „ниши” в сегашните научните познания; 

 научния проблем на изследването се стеснява до проблем на практиката; 
 не са определени граници за прилагане на получените резултати; 
 слабата обосновка за теоретична значимост на резултатите – влияние на 

резултатите на съществуващите концепции, подходи, идеи, теоретични 
схващания в областтанапретенциитезасъществонарастваненазнания; 

 липсата на оценка на предложените от автора нови решения в сравнение с 
известни терешения, т.е. няма достатъчна доказателственост; 
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 липсата на оценка (обикновено, която се дава в последния разделна 
дисертацията) степен на постигане на поставената цел и решените задачи; 

 не са редки случаите, когато се формулират 4 или 5 задачи, а има една или 
две задачи, които не са решени или е работено по тези задачи, но не са 
формулирани изводи /или няма такива, или са несъществени или са 
пропуснати/; 

 слабата обосновка на практическа значимост на резултатите – наличието на 
реални промени, които са настъпили или могат да настъпят в резултат на 
това прилагане, не са показани признаците на практическото значение; 

 не е посочен броят на потребители, заинтересовани от резултатите, 
получени; 

 не е даден мащаба на внедряване на резултатите; 
 не е определен ефектът от проведото изследване /технически, 

технологически, икономичски, естетически, ергономически, екологически, 
социален и т.н./; 

 дисертацията е написана небрежно, без необходимото внимание към езика, 
начина и логика на представяне, естетиката и т.н. 

 използват се неинформативни форми на представяне на материала. 
 
Някои учени отбелязват и други недостатъци, като: 
 високо ниво на плагиатство; 
 ендотермични /дребнотемие/ и емпиризми; 
 неспособност последователно и системно да се разгърне темата за научното 

изследване;  
 добре да се подредят научните дискусии; 
 доминиране на необосновано теоретизиране; 
 ниско ниво на идентификация на изпълняваната работа със съществуващите 

традиции в областта на науката, научни методи и подходи; 
 има подмяна на понятията и терминологичен хаос; 
 огромното "концепто творчество", е далече от производството на знания, 

което се изследва в дисертация; 
 ниско владеене на основните статистически процедури и математически 

методи на изследване; 
 измисленост и баналност на предложените проблеми; 
 тесен хоризонт и недостиг на методически опит на докторанта; 
 неграмотност по отношение на българския език; 
 липсват изводи по глави или те са неубедителни и повърхностни. 
 
Оформяне на дисертационната работа 
Тук могат да се разграничат редица грешки, които се срещат при извършване 

на дисертационни работи, например: 

 оформянето на таблиците, графиките, диаграмите, формулите не отговаря 
на изискванията; 

 структурата на главите и обеми значително се различават по между си; 

 липсва заключение по дисертационната работа; 

 текста на дисертация не е свързван с таблиците, графиките, диаграмите, 
формулите, приложенията; 

 в случайна взаимстване на материали от текстовете на други източници 
няма цитирания; 

 позоваванията на оригиналните източници и библиографски списъци, 
изготвени повече недействащите държавни стандарти; 
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 линкове към оригиналните източници, често не съдържат указания 
застраници, проверка на тези връзки е почтиневъзможно. 

 
Сред други често срещани грешки някой автори посочват: 
 липсата на абзацни отстъпи; 
 не се спазват интервалите между заглавията, подзаглавията и текста; 
 заглавието (подзаглавието) на абзаца от текст е разположено на различни 

страници; 
 номерата на страниците в съдържанието не отговарят на страниците в 

текста; 
 в текста са въведени, освен заглавия, глави и параграфи, неномерирани 

допълнителни надписи, за които няма връзки в съдържанието на дисертацията; 
 срещани граматически грешки, неуспешни стилистични обработки, обемисти 

изричения; 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА  
ПРЕД ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА 

 
Нели Георгиева 

Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, 
e-mail: nely.georgieva@trakia-uin.bg 

 
Резюме 
Дигитализацията е във фокуса на политиката на Европейския съюз. 

Потвърждение за това е приетият през 2020 г. План за действие в областта на 
цифровото образование (2021÷2027) за насърчаване на високоефективна 
екосистема за цифрово образование и за подобряване на цифровите умения и 
компетенции за дигиталната ера, както и редица други мероприятия, проведени в 
началото на настоящата година. 

Допълнителен тласък за развитие на тези политики е кризата с COVID-19, която 
води до безпрецедентен преход към онлайн обучение и използване на цифрови 
технологии. Очаква се висшето образование да стане двигател за въвеждане на 
иновации и научните изследвания в областта на цифровото обучение, енергийната 
ефективност, екологията и други ключови сфери на европейската политика. 

Всичко това доказва важната роля, която висшето образование играе в 
цифровата трансформация. 

В настоящият доклад е направен анализ на готовността на висшето 
образование да приложи дигиталните форми на обучение. 

 
Ключови думи: висше образование, дигитализация, дигитални форми на 

обучение, дигитално подобрено учене и преподаване. 
 
1. Увод 
Дигитализацията променя начина ни на живот във всяка област на човешката 

дейност. Според проучване, проведено през 2018 г. със 150 европейски компании, 
работещи в различни индустрии и над 300 доставчици на решения, публикувано в [1] 
цифрови технологии (като AI, усъвършенстван анализ, системи за самообучение и 
IoT) се очаква частично или дори напълно да се трансформира начинът, по който се 
правят иновациите, според 93% от всички анкетирани компании. 

Четвъртата индустриална революция обуславя нарастващото търсене във 
всички сектори на служители с цифрови умения, като се смята, че в ЕС е налице 
недостиг от 1 милион експерти в цифровата сфера, необходими на пазара. 
Държавите – членки на ЕС, декларират намерение до 2025 г. да намалят 
наполовина техния брой чрез подобряване на цифровото образование и 
повишаване на квалификацията на работната сила. Това поставя задача пред 
образованието, в частност висшето образование, да предприеме действия за 
актуализация на методите и съдържанието на обучението на студентите, 
увеличаване ангажираността на обучаемите, подобряване на ефективността на 
работата в аудиторията и извън нея, в съответствие с новите изисквания към 
подготовката им. 

Наред с новите изисквания към преподаването, академичните преподаватели 
извършват научна дейност, която трябва да бъде ориентирана към иновации и 
внедряване на изкуствения интелект и добавената реалност в различни сфери от 
обществения живот – здравеопазване, комуникации, трансфер на данни, публична 
администрация, производство, търговия, енергийна ефективност, сигурност и много 
други. 
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Съгласно направено проучване от Евростат през септември 2020 г. сред 2700 
респонденти от 60 държави се установява, че Covid кризата е довела до значително 
подобряване на дигиталните умения на населението на Европа, като 95% от 
анкетираните смятат, че кризата е довела до обрат в използването на цифровите 
технологии. 62% твърдят, че са подобрили цифровите си умения, а повече от 50% 
имат намерение да предприемат действие за тяхното подобряване. 

В същото време се установява, че в домакинствата с нисък доход има 
ограничения при достъпа до широколентов интернет (почти 25%) [2]. С най-нисък 
достъп на домакинствата до интернет в Европа са Черна гора, Северна Македония, 
Румъния и България.  

По отношение на образованието само 39% от преподавателите се чувстват 
комфортно при използване на цифровите технологии в ежедневната им работа. 

Дигитализацията е във фокуса на политиката на Европейския съюз. 
Потвърждение за това е приетият през 2020г. План за действие в областта на 
цифровото образование (2021÷2027) [3] за насърчаване на високоефективна 
екосистема за цифрово образование и за подобряване на цифровите умения и 
компетенции за дигиталната ера, както и редица други мероприятия, проведени в 
началото на миналата година. 

Европейският съюз, осъзнавайки важността на образованието за изпълнение 
на целите на програмата „Цифрова Европа“, е приел и приема редица нормативни 
документи за осигуряване на прелома в цифровата култура и образование на 
европейците. Такъв документ е приетият през 2020г. План за действие в областта на 
цифровото образование (2021÷2027) за приспособяване на образованието и 
обучението към цифровата ера. На 20.02.2021 г. ЕС публикува Бяла книга относно 
изкуствения интелект – европейски подход към съвършенство и доверие [4], 
Европейска стратегия за данни и Съобщение на ЕК относно определяне на 
цифровото бъдеще. Трите документа представляват незаконодателни инициативи, 
които очертават намеренията на ЕК и последващите действия, в т.ч., законодателни 
дейности. 

На 03.03.2021 г. ЕС прие регламент за създаване на програмата „Цифрова 
Европа“ [5], която ще насърчи широкомащабното внедряване на съвременни 
технологии, сред които изкуствения интелект и най-новите инструменти в областта 
на киберсигурността, с цел да бъде ускорена цифровата трансформация на 
европейските общества и икономики. Програмата ще функционира през периода на 
многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021÷2027 г. със значителен общ 
бюджет в размер на 7 588 млн. EUR., която беше приета на 16.03.2021 г. [6]. 
Направленията, които ще бъдат финансирани приоритетно са: 
високопроизводителни изчислителни технологии; изкуствен интелект; 
киберсигурност и доверие; задълбочени цифрови умения; внедряване, използване 
по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост [7]. 

Централна роля при изпълнението на Програмата следва да бъде 
предоставена на европейските цифрови иновационни центрове, които ще 
стимулират широкото приемане на модерни цифрови технологии в индустрията и ще 
бъдат създадени в рамките на тази година. Водеща роля при тяхното 
функциониране се отделя на университетите. 

Допълнителен тласък за развитие на тези политики е кризата с COVID-19, която 
води до безпрецедентен преход към онлайн обучение и използване на цифрови 
технологии. Очаква се висшето образование да стане двигател за въвеждане на 
иновации и научните изследвания в областта на цифровото обучение, енергийната 
ефективност, екологията и други ключови сфери на европейската политика. 

Всичко това доказва важната роля, която висшето образование играе в 
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цифровата трансформация.  
В настоящият доклад е направен анализ на готовността на висшето 

образование да приложи дигиталните форми на обучение. 
 
2. Анализ на прилагането на дигиталните форми на обучение в сферата на 

висшето образование 
 
Дигиталната трансформация се превърна в приоритет за институциите за 

висше образование през това второ десетилетие на 21-ви век и това е естествен и 
необходим процес за организации, които твърдят, че са лидери на промяната и са 
силно конкурентни в своята област [8]. 

Какъв е напредъка при дигитализацията във висшето образование и какви 
трудности срещат академичните преподаватели при реализация на дигиталната 
реформа? 

За да дадем отговор на този въпрос ще използваме данни от проучване, 
направено по проект, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз – 
„DIGI-HE“ [9]. През януари 2021г. беше публикуван доклад „Дигитално подобрено 
учене и преподаване на Европейски висши учебни заведения“. Анкетирани са 368 
висши учебни заведения от всички 48 страни от Европейското пространство за 
висше образование. Италианските висши учебни заведения са представени с 35 
институции, следвани от Полша с 25 и Германия с 21. В сравнение с проведено 
предходно такова проучване през 2014 г. се отбелязва особено висок процент на 
отговор от някои от източноевропейските страни като Русия с 16 учебни заведения, 
България  - с 15 и Чехия - с 13 отговора. Това повишено участие със сигурност е 
индикация за нарастващия интерес и ангажираност по отношение на цифровото 
образование. 

По отношение на типа на висшите училища, включени в проучването с най-
голям дял са мултидисциплинарни университети (62%), специализираните 
университети (17%), техническите университети (11%), и някои университети за 
приложни науки и университетски колежи (9%) (фиг.1). 

 
Фиг. 1. Структура и географско положение на ВУ, включени в проучването 
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Целта на проучването е да установи състоянието на висшето образование 
преди и след Covid кризата по отношение на цифровата трансформация в 
обучението и преподаването в европейските висши учебни заведения и да оцени 
промяната и напредъка от 2014 г. до 2021 г. 

Съгласно резултатите от проведеното проучване 57% от институциите 
посочват, че използват широко Дигитално подобрено учене и преподаване главно 
чрез смесено обучение и чрез редица онлайн формати. То се прилага най-вече в 
Северна Европа (84%) и особено в техническите университети (72%) и не е 
изненадващо в отворените университети (100%). 
 

1. Онлайн образователни програми  

От 368 институции, 228 са посочили, че предлагат различни форми на онлайн 
обучение или в цялата си институция, или в някои факултети: онлайн курсове, 
краткосрочни курсове и свободни онлайн курсове. Малко под 20% от цялата извадка 
предлага и трите начина на предоставяне. Краткосрочните курсове без 
образователна степен са най-често предлаганата онлайн услуга по отношение на 
броя на институциите, които ги предлагат, но също и по отношение на броя на 
предлаганите курсове (50%), следвани от формите на отворено обучение (48%), 
масови безплатни онлайн курсове (36%) и онлайн програми за обучение (36%). 

Проведеното проучване показва намаляване на образователните институции, 
които предлагат изцяло онлайн обучение през 2020г. в сравнение с 2014 г. - малко 
над една трета от отговорилите институции предлагат изцяло онлайн степени, като 
още18% планират да направят такова. Това може да се дължи на регионалния 
дисбаланс в предлаганите форми на обучение, напр. Балканския регион само една 
четвърт от институциите съобщават, че предлагат изцяло онлайн степени, в 
Северна Европа това е почти 60%. 

Освен това, преди пандемията, в 90% от отговорилите институции, над 50% от 
техните студенти са учили предимно във физическо присъствие. 

 
2. Използване на смесено обучение (Blended Learning) 

По отношение на смесеното обучение не 
се отчита съществена промяна в сравнение с 
предходното проучване от 2014 г. и то остава 
най-разпространената форма на на дигитално 
предоставяне на обучението като 75% от ВУ 
декларират, че го прилагат в отделни 
факултети или в целия университет. 

Средно, в Европейския сектор на висшето 
образование (EHEA) смесеното обучение се 
предлага от три четвърти от отговорилите 
институции, особено често срещано в Северна 
(92%) и Западна Европа (85%), където в някои 
страни се използва от всички институции. Още 
15% обмислят въвеждането на смесено 
обучение в бъдеще. Предоставянето на 
смесено обучение в европейския сектор на 
висшето образование изглежда е наравно с други страни, като Канада, където 
неотдавнашно национално проучване разкри, че смесеното или хибридно обучение 
се предоставя от 76% от висшите учебни заведения (Johnson, 2019, p. 17). 
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В регионална разбивка 60% от институциите от България и съседните държави 
посочват, че предлагат смесено обучение, като още 20% планират да го направят в 
бъдеще като в региона все още има проблеми с правната рамка за въвеждане на 
такова обучение. 

Смесеното обучение може да включва различни подходи по отношение на 
дизайна на обучението и неговите основни дидактически подходи, вариращи от 
записани лекции, осигуряващи гъвкавост на студентите и преподавателите, до 
задълбочено проектирана учебна програма, балансираща не само физическото и 
виртуалното присъствие, но също и синхронната и асинхронна работа, със 
съгласувани оценки. Тъй като технологиите се подобряват и стават по-достъпни, а 
институционалният опит и капацитет нарастват това вероятно ще генерира нови и 
по-диференцирани формати и концепции.  

 
3. Краткосрочни курсове без придобиване на образователно-

квалификационна степен (ОКС) 

Краткосрочните курсове без образователна степен се използват в много 
институции в цяла Европа. Те отговарят на различни изисквания, като предоставяне 
на допълнителни умения за студентите, вътрешни курсове за развитие на персонала 
и широк спектър от цели за учене през целия живот, включително непрекъснато 
професионално развитие. 

През 2018 г. малко над половината от институциите са посочили нарастващо 
търсене на онлайн краткосрочно обучение без придобиване на ОКС, което се 
потвърждава и с данните за 2020 г. (53%). Голям брой от анкетираните институции 
очакват нарастващо търсене на кратки курсове най-вече в смесен режим (65%) или 
чрез конвенционално предоставяне (44%) (Фиг. 2). Краткосрочните курсове се 
разглеждат от повече от половината от институциите като гъвкав начин за 
предоставяне на учене през целия живот (55%), което е в съответствие с факта, че 
тези, които са насочени главно към възрастни студенти, е по-вероятно да предлагат 
кратки онлайн курсове. 

 
Фиг. 2. Състояние на обучението в краткосрочни курсове и 

очаквания за развитие на тенденциите 
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В малко под половината от институциите получените сертификати могат да 
бъдат признати и за по-нататъшно обучение, а 43% потвърдиха, че за някои 
студенти те са алтернатива на обучение в магистърска степен. 

Краткосрочни курсове или т.нар. „микрокредити“ понастоящем се ползват с 
относително висок приоритет на европейско и някои национални политически нива. 
Например Европейската комисия създаде консултативна група за микрокредити, за 
да разработи по-обща дефиниция, както по отношение на натоварването, така и за 
резултатите от обучението и обхвата на ECTS за да подобри признаването им за по- 
нататъшно обучение и заетост. 

Микроидентификационните данни и други „по-малки, гъвкави единици“ на 
обучение също се споменават в Комюникето на EHEA за 2020 г. (Болонски процес, 
2020 г.), с ангажимент да се проучи как те могат да бъдат подкрепени от 
инструменти на EHEA.  

Следователно има голяма вероятност предоставянето на микрокредити и други 
кратки онлайн обучения без диплома да станат по-универсална характеристика на 
европейския пейзаж на висшето образование, при условие че това не задушава 
гъвкав формат, който се е доказал като полезен за учащите и осъществим за 
институциите. 

 
4. Виртуална мобилност 

Под виртуалната мобилност се разбира мобилност на студенти и 
преподаватели във висшето образование, които учат или преподават за кратък 
период от време в друга институция извън собствената си страна, без физически да 
напускат дома си. 

Преди пандемията една четвърт от отговорилите институции предлагаха 
виртуална студентска мобилност (Фиг. 1), с особено силно разпространение в 
Северна Европа (38%). Още 35% от институциите заявиха, че планират да го 
въведат в бъдеще. Това най-вероятно е предизвикано и от пандемията, която 
постави ограничения във физическа мобилност, заместена с виртуална мобилност 
при форсмажорни ситуации. През 2020 г. 60% от висшите училища съобщават, че 
Covid-19 е увеличил виртуалната мобилност и/или съвместното онлайн обучение 
като алтернатива на физическата студентска мобилност“. 

Трябва да направим уточнението, че въпреки че не замества физическата 
мобилност, тъй като не може да замени дълбокото социално и културно обучение, 
което физическата мобилност трябва да осигури, виртуалната мобилност би могла 
да я допълни и да развие своя собствена динамика като „виртуален обмен“. 

Виртуалната мобилност може също да се превърне в допълнителен 
инструмент, който би позволил допълнителен гъвкав „учебен престой в чужбина“ при 
относително ниска цена на време и ресурси. Това може да се разшири и до форми 
на „мобилност“, които граничат с виртуален обмен, като Collaborative Online 
International Learning (COIL) или дори споделени модули и курсове. 

Инициативата за европейските университети на Европейската комисия 
вероятно ще окаже влияние и предостави доказателства, като се има предвид, че 
настоява за 50% мобилност на студентите в институциите, било то физически или 
виртуално. В момента участват общо 280 университета, като значителен брой от тях 
са допринесли за проучването. 

 
3. Заключение 
 
Проведеният анализ показва, че използването на дигитално подобрено учене и 

преподаване е нараснало в сравнение с предходните данни от 2014 г.  
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Съществен тласък оказа пандемията, която наложи бърза реакция от страна на 

висшите училища за разширяване и подобряване на прилаганите и преди това 
стратегии и политики за цифрово обучение.  

Все още не може да се оценят резултатите от това въздействие и до каква 
степен тази промяна може и трябва да бъде поддържана или дори доразвита. 
Действията, които образователните институциите поеха по време на кризата бяха 
насочени по-скоро към управление на здравната криза, но не и да осигурят по-добро 
обучение и преподаване и най-вероятно не са били свързани с тяхната мисия.  

Необходима е широка дискусия на първо място за преподаването и ученето, за 
проучване на по-сложни подходи при прилагането на смесеното обучение, да се 
разгледа осъществимостта на по-споделени и свързани в мрежа институции, 
включвайки учене през целия живот, чрез каквито и други формати да са 
осъществими и полезни, като микрокредитите вероятно ще са един от тях. В 
България също се води такава дискусия и има определени предложения за 
реализация и развитие на дигиталните форми на обучение и преподаване [10], които 
трябва да се прецизират. 

Но това ще изисква политическа и финансова подкрепа, както за развитие на 
институционална стратегия и изграждане на капацитет, така и за европейски и 
международен обмен и сътрудничество - фактор, който произлиза от проучването 
почти единодушно подкрепен като средство за подобряване на подкрепата 
персонала и институционално развитие. 

 
Литература 
1. Innovating in the digital age – a cross-industry exploration, 

https://www.adlittle.com/en/insights/ 
2. Survey on ICT usage in households and by individuals, Eurostat (2019) 
3. План за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.), 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-
plan_bg 

4. White paper: On Artificial Intelligence ENA European approach to excellence and 
trust, Brussels, 19.2.2020  

5. Digital Europe programme – informal agreement with European Parliament, 
European Council, https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-
releases/2020/12/14/digital-europe-programme-informal-agreement-with-
european-parliament/ 

6. Digital Europe Programme gets green light from Council, press release from of 
European Council, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/ 

7. Инфографика — Към цифрова Европа, последен преглед 28.04.2022, 
https://www.consilium.europa.eu/bg/infographics/digital-europe/  

8. Benavides, Lina M.C., Johnny A. Tamayo Arias, Martín D. Arango Serna, John W. 
Branch Bedoya, and Daniel Burgos. 2020. "Digital Transformation in Higher 
Education Institutions: A Systematic Literature Review" Sensors 20, no. 11: 3291. 
https://doi.org/10.3390/s20113291 

9. DIGI-HE - Supporting European universities in their strategic approaches to digital 
learning https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.html 

10. Наков Светлин, Висшето образование: дигитализация и реформа, July 16, 
2020, https://nakov.com/blog/2020/07/16/higher-education-digital-transformation-
and-reform/  



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 30 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

129 

ЗНАЧЕНИЕТО НА НАУКАТА В РАЗВИТИЕТО НА  
СЕКТОРИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА 

 
Даниела Георгиева 

Лесотехнически университет, София 
 

Научно-техническият прогрес в света на настоящия етап се характеризира с 
бързи темпове на развитие на науката. Това може да се види в развитието на 
електронните технологии: от лампови приемници и телевизори до телевизори, 
базирани на интегрални схеми; от аритмометри до електронни калкулатори и 
компютри от пето поколение; лазерни приложения в медицината. Мечтата на велик 
учен К. Циолковски се сбъдна, - човек победи не само в космоса, но и на Луната и 
други планети. Бързият напредък на съвременната наука, превръщането й в пряка 
производителна сила, огромният и непрекъснато нарастващ поток от научни 
материали по нов начин определят мястото и значението на младите хора в 
научните постижения на страната. Защото създаването на почти всички нови 
технически продукти започва с науката, било то машини с ЦПУ, битови устройства 
или оборудване, процеси и технологии? 

Фундаментални научни идеи се раждат в академични институти или 
университети, които, след като са преминали през специфични за индустрията 
изследователски институти и конструкторски бюра, допринасят за появата на нови, 
по-модерни машини и оборудване, използвайки наскоро открити физични, химически 
и други принципи в своите проекти модели. „Наука – технология – производство” – 
това по същество е цялата „верига” за превръщане на една идея в индустриален 
или земеделски продукт [1]. 

В началото на 90-те години на миналия век се създават и въвеждат нови 
технологии: електронен лъч, плазма, импулс, биологични, радиационни, мембранни 
и др. Гъвкавата автоматизация на производството и гъвкавите производствени 
системи   придобиват широко разпространение. В момента бързо се разраства 
производството на изчислителна техника, стартира масово производство на 
домашни персонални компютри, лаптопи, таблети, смартфони и др. Изчислителната 
технология е от голямо значение за развитието на науката. Най-забележителните 
открития от последните години е просто невъзможно да се направят без ЕИM. 
Например откриването на нови частици в областта на високите енергии, 
създаването на изкуствени гени, производство на фуражни протеини от метанол, 
наноматериали, разработване на големи и изключително големи интегрални схеми и 
много други.  

Лазерните технологии са намерили широко приложение при повърхностно 
уякчаване на метали, отгряване, повърхностно легиране и създаване на защитни 
покрития, обработка на растения и животни, укрепване на заварени шевове. 
Лазерите се използват и в медицината: офталмология, хирургия и терапия [1]. 
Повърхностната обработка на буталните пръстени с диаманти може драстично да 
намали използване на масло. Фрезите и бормашините, направени чрез хидравлично 
пресоване, са 2 до 4 пъти по-устойчиви от тези, направени по конвенционална 
технология. Една от обещаващите технологии за съединяване на части е 
използването на експлозивно заваряване. Основните предимства на такова 
заваряване включват факта, че може да се свърже с всеки метал и сплав, 
включително тези, които не са свързани по друг начин. Използването на химически 
наноматериали може да повлияе на свойствата на триещите се повърхности, 
намалявайки коефициента на триене [2]. 

Една от основните области за решаване на проблеми е задоволяването на 
нарастващото търсене на промишлеността и земеделието от висококачествено и 
екологично дизелово гориво. Проблемът за задоволяване на нарастващото търсене 
на земеделието и индустрията от висококачествено и екологично гориво се решава 
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чрез използване на източници от растителна биомаса: смесено гориво на основата 
на рапично масло, метилнитрат, слънчогледово масло и липидни компоненти на 
микроводораслите хлорела [3,4]. Голяма роля в развитието на различни отрасли на 
индустрията и земеделието се дава на биотехнологиите, които включват генно 
инженерство, отварят вълнуващи перспективи за „проектиране“ и създаване на живи 
организми, например микроорганизми с рекордна производителност (производител 
на антибиотици или фуражни протеини). В растениевъдството е възможно да се 
получи принципно нов хибрид с висок добив и максимална устойчивост на 
неблагоприятни фактори на околната среда.  

Генното инженерство се превърна в достъпен източник на уникален човешки 
хормон - инсулин. Следващото по ред е създаването на промишлено производство 
на човешки растежен хормон, който е необходим за лечение на джуджета, изгаряния 
и фрактури на костите [5]. Революционната трансформация на общественото 
производство под въздействието на биотехнологиите се сравнява с тези, които 
последваха откриването на ядрената енергия, използването на полупроводници и 
електроника, изследване на космоса; 21-ви век се нарича век на биотехнологиите [5]. 
Развитието на биотехнологиите е ярък пример за това как се прилагат резултатите 
от теоретичните изследвания, откритията на фундаменталните науки в областта на 
молекулярната биология, химията, физиката, математиката, интердисциплинарните 
изследвания в областта на биохимията, биомедицината, биофизиката, 
биоорганичната химия, биомеханиката. на практика служат като начало на 
индустрията за нови видове продукти, ускоряват развитието на производителните 
сили, променят начина на живот на хората [5].  

Според определението на К. Маркс: „Ако разглеждаме машините изключително 
като средство за намаляване на цената на продукта, тогава границата на тяхното 
използване се определя от факта, че трудът, който техните производствени разходи 
трябва да бият по-малко от труда което се заменя с тяхното използване” [5 ]. Голяма 
роля в обновяването на материално-техническата база на съвременния етап се 
отдава на науката, тъй като съзнателното и целенасочено прилагане на науката в 
производството позволява с помощта на машинен двигател да се подчинят 
природните сили към процеса на производство на природните сили, енергията на 
вятъра, водата, парата, газа, електричеството, атомната енергия и т.н.), и с помощта 
на работеща машина - да ги преобразува в творчески сили, контролирани от човека. 
По този начин използването на резултатите от научните изследвания на ново 
оборудване и технологии се превръща в основа за създаване на продукти, 
потребителски ценности, което прави възможно използването на колосалните 
природни сили в полза на човечеството и по този начин многократно окачването на 
социалните продуктивни сила на труда.  

Науката се превръща в производителна сила, когато нейните идеи и разработки 
се реализират в машини, производствени методи, механични, химични, биологични и 
други технологични процеси. Без напредъка на науката прогресът на технологиите 
не може да бъде победен и следователно ролята на науката не може да бъде 
подценявана. Науката е тясно свързана със системата за подготовка на специалисти 
в страната, с висшето училище, което подготвя кадри за научните организации на 
страната и в замяна получава научни продукти от науката (технологии, разработки, 
открития, машини и др.) , което е в основата на подобряване качеството на обучение 
на млади специалисти. В момента, когато развитието на нашето общество е 
претърпяло дълбока криза (икономика, политика, социална ситуация), е необходимо 
да се решават проблемите и проблемите, които са важни за държавата. Освен това 
имаше стратификация на обществото, особено на селяните, в различни структури: 
ферми и земеделски стопанства, акционерни дружества. В същото време 
използваната техника и технология по-рано взети в колективни ферми и държавни 
ферми, се оказаха недостъпни за малките колективи поради високата цена и 
недостатъчното производство на оборудване за работа в малки земеделские 
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организации. Освен това фермер или специалист, който ръководи екип, се нуждае от 
голямо количество знания не само за самата техника, технология, но и от познания 
за организацията и икономиката на производството. Следователно за решаването 
на неотложни проблеми трябва да подпомогнат добри познания на млади 
специалисти в областта на техниката, технологията, организацията на 
производството, както и овладяването на научните методи за анализ и синтез на 
съвременни технически обекти, технологични и производствени процеси [1]. Ролята 
на науката във висшето образование нараства, тъй като методите, използвани за 
подобряване на образователния процес, въпреки че, разбира се, дават положителни 
резултати, те не могат да премахнат определени „загуби на време“, свързани с 
необходимостта да се учат младите хора на това, което вече е направено. получени 
от учени, но все още непубликувани в печат и невключени в учебниците и учебните 
помагала. Всяка година потокът от информация се увеличава, инженерните решения 
се променят бързо. Средният живот на изобретение или технологичен процес е 
седем години. Млад специалист и опитен инженер трябва да могат да се ориентират 
добре в подбора и анализа на научна информация, което е невъзможно без 
умението на изследователски, творчески ум. Съвременното производство изисква от 
специалист способност за самостоятелно поставяне и решаване на различни 
актуални въпроси (разширяване, реконструкция, обновяване на оборудване и др.), 
което не може да се осъществи без младите учени (докторанти) да овладеят 
основите на научните изследвания. Следователно научното обучение на студенти в 
университетите е един от най-важните аспекти на образованието.  

Предметът „Основи на научните изследвания”, въведен в учебния процес, 
разглежда методите и средствата на научното изследване, както и начините за 
организирането им. Изучаването на тази дисциплина задължава всички студенти да 
овладеят елементите на методологията на научното изследване, което допринася за 
развитието на рационалното творческо мислене, организацията на тяхната 
оптимална мисловна дейност. В резултат на изучаването на теоретичния курс и 
извършването на експериментални изследвания студентът трябва да овладее 
методологията на научните изследвания, тяхното планиране и организация, както и 
да може: да избира и анализира необходимата информация по темата на научното 
изследване; формират целта и задачите; развиват теоретични предпоставки; 
планиране и провеждане на експеримент; обработват резултатите от измерването и 
оценяват грешките и наблюденията; сравняват резултатите от експеримента с 
теоретичните предпоставки и формулират изводите от научното изследване; изготвя 
доклад за НИРД; изготвят доклад, статия въз основа на резултатите от научни 
изследвания. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПЕРИОДИЧНОСТТА 
НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ С ОТЧИТАНЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЧИСЛЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАДЕЖДНОСТ 
 

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

 
За земеделската техника (трактори, автомобили, самоходни земеделски 

машини), чиито откази водят основно до влошаване на икономическите показатели 
на стопанската организация, оптимизацията на профилактичните въздействия е 
целесъобразно да се извършва по критерия “минимум на специфичните сумарни 
разходи” (С) [3]: 

 

(1)    С= С( ,/)}()({/)() tCCtC po    

 
където C0( )  е функцията на разходите за възстановяване на работоспособността 

на обекта поради отказ; 
Cp( )  - функцията на разходите за провеждане на плановите профилактични 

въздействия. 
 
Разходите за възстановяване на работоспособността на обекта поради отказ 

))(( oC  и разходите за провеждане на плановите профилактични въздействия )(( pC

) определяме по следните зависимости: 
 

(2)        ),()();()( 00 tHCCtHCC pppo    

 
където С0 ,Ср са средните стойности, съответно  за отстраняване на един отказ и за 
провеждане на едно планово ремонтно въздействие; 

Н0(t); Hp(t) - характеристиките на потока на отказите и на плановите ремонтни 
въздействия. 

 
Ако с z означим отработката между моментите на възстановяване на 

работоспособността на обекта, то {zk} образува рекурентен поток на възстановяване 
на работоспособността на обектите [4,5] със среден брой откази за определена 
отработка m=M{mb}, където mb е броят на възстановяванията на работоспособността 
на обекта в интервала (0,t). 

 
В [1] с помощта на формулата за пълната вероятност е получен следният израз 

за mb: 
 

(3)        mb= )].(1[)()](1[ 


FtFtdttF pb
o

  

 
Очакваният брой възстановявания на работоспособността на обекта в 

интервала (0,t) за всеки стационарен процес е пропорционален на t[4], т.е. H(t)=t /mb. 
Тогава, като взем предвид, че двата вида въздействия (отказови и планови) 

образуват пълна група събития, получаваме 
 

(4)       Ho(t) =M(m0) =H(t).F( );  
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(5)       Hp(t) = M(mp)=H(t).[1-F( )].  

Ако в (1) заместим (2)–(5) с техните равни, то 

(6)    C={C )]}.(1[)()](1[/{)]}(1[)(
0




FtFtdtFFCF pbpo    

За да оптимизираме периодичността на плановите въздействия е необходимо 

да диференцираме (6) и да приравним производната на нула. 

 

Тогава  ,0)]}/()([])(1[){(  pop CCCFpdtF 
  (7) 

 
където  p=(C0tp-Cptb)/(Co-Cp). 
 
В такъв случей, ако плътността на разпределение на отработката до отказ 

(ресурс) е по вейбулов закон 

 

(8)    f(t)=(b/a) (t/a)b-1exp[-(t/a)b]; t = aГ(1+1/b), 

то ],)/(exp[.)}/11(;]/)/11(.{[)](1[
0

bb abtbГГtdttF 


  

където а, b са параметрите на разпределението на Вейбул; 

t  е средната стойност на отработката до отказ (ресурса ) на обекта; 

Г(z;x)- непълната  гама-функция на аргументите  z и х [2 ]. 

 

Като вземем предвид (8), може да получим за (6) и (7) конкретни изрази ,т.е. 

(6/) C={C )]};(1[)()/(exp[);(/{)]}(1[)(  FtFtaxztFCF pb

b

po   

(7/) .0)]/()([])/(exp[);()[(  pop

b CCCFpaxzt   

 

От анализа на (6) следва, че стойността на С зависи от разходите С0, Ср, 

параметрите на закона на разпределение на отработката до отказ F(t) и на 

периодичността на плановото техническо обслужване .   

Изследването е проведено за вейбулов и нормален закон на разпределение 

на отработката до отказ на обекта, а графическата интерпретация на резултатите е 

дадена на фиг.1 – фиг.3., където t/  е изменението на периодичността на 

плановите въздействия спрямо средната изработка до отказ на обекта; к=Ср/С0 е 

коефициентът на намаляване на разходите за планови ремонтни въздействия, а 

отношението С/С   характеризира изменението на относителните разходи за 

планово ремонтно обслужване спрямо относителните разходи без провеждане на 

планови ремонтни въздействия ( ).  
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От анализа на получените резултати следва, че ефективността на управление 
на равнището на надеждността зависи от периодичността на профилактичните 
въздействия. С намаляване на коефициента k по-ясно се очертава екстремумът на 

функцията С=f(), достигането на който може да бъде осигурен с увеличаване 
честотата на плановите ремонтни въздействия. Затова с намаляване на k поради 
увеличаване на Со необходимостта от провеждането на планови профилактични 
въздействия, дори и при неизменно равнище на )(t  на обектите, ще нараства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

С/С𝜏 → ∞ 
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Фиг. 1. Характер на изменение на 
относителните разхо ди в зависимост от 

периодичността на плановите въздействия при 
вейбулов закон: при к=0,2 

 С/С𝜏 − ∞ 
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                         0,6                  0,8                 1,2, 𝜏 𝑡̅⁄  
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Фиг. 2. Характер на изменение на 
относителните разходи в зависимост 

от периодичността на плановите 
въздействия при нормален закон: при 

к=0,2; 
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Намаляването на С при провеждане на профилактичното обслужване с 

оптимална периодичност в сравнение с използуването на обектите до отказ може да 
се окаже значително, например от 80% (k=0,02; b=2,4) до 2% (k=0,6; b=2,4). 
Скоростта на изменение на С в голяма степен зависи от параметъра на формата b и 
при малки стойности на b провеждането на плановите профилактични въздействия 
от икономическа гледна точка губи смисъл, защото в този случей разпределението е 
близко до експоненциалното разпределение на отработката до отказ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изразът (7) позволява да се изследва и от друго направление влиянието на b и 

k върху .opt  Затова на фиг.3. е показано изменението на функцията ).(kfopt   От 

анализа на графичната зависимост следва, че характерът на изменение на opt  в 

зависимост от параметъра b има нелинеен характер, което потвърждава 
икономическата ефективност от организацията на профилактичното обслужване на 
техниката с оптимална периодичност. И още, независимо от стойността на k при b

)1(1  V , opt , а това означава, че ефективно е използуването на обекти до 

отказ и да не се провеждат планови ремонтнообслужващи въздействия.  
Като вземем подвнимание уравненията (4) и (5), може да се определи 

изменението на броя на отказовите и плановите въздействия за възстановяване и 
поддържане на работоспособността на обектите.  

Анализът на характерът на изменение на mb, mo и mp при b=1,4, показва, че 
минималната стойност на mb се получава при намаляване на честотата на 
профилактичните въздействия, т.е. при ремонт и обслужване на обектите при отказ. 
Но от гледна точка на поставения технико-икономически критерий това е 
недопустимо, а от тук и целта на плановите профилактични въздействия е не да се 
намали броят на отказите, а да се създаде такава организация на профилактичните 
работи, при която да се осигури зададено равнище на надеждността на обектите и 
да се изпълни определена цел. 

За оценка на равнището на надеждността на управляваните обекти 

 
С/С𝜏 −

∞ 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2                      0,8           1,2            1,6          2,0,𝜏/𝑡̅ 

Фиг. 3. Влияние на коефициента на 
намаляване на разходите за планови 

въздействия(к) върху оптималната 
периодичност ( 𝜏 ) при закона на Вейбул 

К=0,01               к=0,1             к=0,2 
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посредством оптимизиране на периодичността на профилактичните въздействия 
използуваме комплексните показатели: коефициент на готовност 

 
Кг=(t-tpmp-tbmo)/(t-tpmp) 

и коефициент на техническо използване 

Кти=(t-tpmp-tbmo) /t. 

 
Изводи:  
1. Изследвано е влиянието на числените характеристики и параметрите на 

законите на разпределение на надеждностните показатели върху оптималната 
периодичност на профилактичните въздействия. 

2. Предложени са аналитични зависимости за определяне на комплексните 
надеждностни показатели на обектите при оптимална периодичност на провеждане 
на профилактичните въздействия. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ТЕОРИЯТА НА  
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 
Станислав Станчев 

e -mail: sts66@abv.bg, телефон 00359 87 8289370 
 

Механизацията на земеделието е система, коятопредставлява съвкупност от 
съвместно и взаимосвързано действие на машини (трактори, автомобили, 
земеделски машини и др.), ремонтно-обслужваща база за осигураване изправността 
и работоспособността на машините, ръководители и механизатори, заети с 
експлоатацията и поддържането на машините и управление на процесите на 
експлоатация. 

Системата за механизация на процесите в земеделието може да се раздели на 
три функционални самостоятелни системи (фиг.1): използване на машините по 
предназначение (експлоатация); поддържане и възстановяване на 
работоспособността на машините (техническо обслужване и ремонт); управление на 
процесите на използване, техническо обслужване и ремонт. Всяка от тези системи 
има свой процес на функциониране и състояние: системата за техническо 
обслужване и ремонт - процес на поддържане и възстановяване на 
работоспособността на машините; системата за използуване на машините по 
предназначение - процес на използване; система за извършване на услуги - процес 
на бизнес експлоатация; система за управление на експлоатацията - процес на 
управление на експлоатацията (фиг. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Схема на процеса на използуване на машините в земеделието: СИП-
състояние на използуване по предназначение; ГИ-готовност на машините за 

ПЕМ СТОР 

ТО Р 

ПИП 

СИП ГИ 

СУЕ 

СИУ 

ППВР 

П
Б
Е 

ПУЕ 

СИСТЕМА ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

Използване на 

машините по 

предназначение 

(експлоатация) 

Техническо 

обслужване 

и ремонт на 

машините 

Управление на 

процесите на 

използване,ТО е 

Р на машините 

Фиг. 1. Структура и елементи на системата за механизация 
на процесите в земеделието 
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използуване; ПИП-процес на използуване по предназначение; СТОР-състояние на 
ТО и Р на машините; ТО-състояние на техническо обслужване; Р-състояние на 

ремонт; СУЕ-състояние на управление на експлоатацията; СИМУ-състояние на 
извършване на механизирани услуги на други стопански организации; ПБЕ-процес 

на бизнес експлоатация; ППВР-прозес на поддържане и възстановяване на 
работоспособността на машините; ПУЕ-процес на управление на 

експлоатацията на машините; ПЕМ-процес на експлоатация на машините в 
земеделието; СИУ-състояние на извършване на услуги; ПБЕ-процес на бизнес 

експлоатация на машините; ПЕМ - процес на експлоатация на машините. 
 
Структурата и характерът на процеса на ТО и Р на машините се определя от 

приетата стратегия на използуване, която в най-общ вид представлява съвкупност 
от принципи и правила, осигуряващи зададено управление на процеса на 
поддържане и възстановяване на работоспособносттана машините чрез 
поддържане на оптимален режим на работа на техниката и предписване на работите 
по техническо обслужване и ремонт в съответствие с техническото й състояние. 

Под ефективност на процеса на поддържане и възстановяване на 
работоспособността на машините разбираме неговата резултативност по 
осигуряване на необходимото ниво на безопастност и ритмичност на работа, 
ефективност на използуване и ефективност на ТО и Р на машините. 

Важна съставна част на системата за механизация на процесите в земеделието 
е системата за ТО и Р.Тя представлява съвкупност от взаимосвързани и 
взаимодействащи обекти и средства за ТО и Р, инженерно-технически състав и 
програма за ТО и Р (фиг.3.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целта на системата за ТО и Р е управление на техническото състояние на 

обектите в продължение на експлоатационния им срок или ресурс до бракуване, 
позволяващо да се осигури:зададено ниво на готовност на обектите за използване 
по предназначение и тяхната изправност и работоспособност в процеса на 
експлоатация, минимални разходи на време, труд и средства за провеждане на ТО и 
Р на обектите. 

 
Основните задачи на системата за ТО и Р са: установяване на изискванията 

към програмата за ТО и Р на конкретните обекти, включващи извършването на ТО и 
Р с определена периодичност и обем, осигуряващи зададено качество при 
минимални разходи на време, труд и средства; подготовка и реализация на 

 

СИСТЕМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МАШИНИТЕ 
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Фиг. 3. Структура и елементи на системата за ТО и Р на 
машините в земеделието 
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технологичният процес на ТО и Р със зададено качество; осигуряване на условия за 
изпълнение на ТО и Р, т.е. ремонтно-обслужваща база с необходимото оборудване 
за диагностика, ТО и Р, инженерно-технически кадри; оптимизиране параметрите на 
логистичната система за резервни елементи и ремонтни материали; оптимизиране 
на параметрите на ремонтнообслужващата база в йерархичен и териториален 
разрез. 

 
Под програма за ТО и Р се разбира документ, съдържащ съвкупност от основни 

принципи и взети решения по прилагане на най-ефективни методи и режими на ТО и 
Р на обектите, заложени в конструкцията на обекта при проектиране и изработване с 
отчитане на зададени изисквания и условия на експлоатация. 

Този документ отразява приетата за обекта стратегия (концепция) за ТО и Р и 
свързващ обектите, средствата, персонала от обща идеология за достигане на 
поставената цел. 

Анализът на задачите, възникващи във връзка с необходимостта да се осигури 
и управлява качеството на работа на машините, показва, че има два основни каласа 
[3; 119; 198; 219]: права задача (задача на анализа), свързана с изучаване на 
равнището на качеството и надеждността на машините в зависимост от параметрите 
на техническо състояние; обратна задача задача на синтеза), чието решение се 
свежда до обосноваване на параметрите на техническото състояние на систимета, 
изхождайки от зададените й свойства(фиг.4). 

 
Обект на анализ, изследване и решаване са част от задачите (фиг.4), тъй като 

те са пряко свързани с оптимизиране на параметрите на системата за ТО и Р 
(фиг.5). За състоянието на системата за ТО и Р се съди по параметрите й. Под 
параметър на системата се разбира качествена мярка, която характеризира 
структурата или свойствата на системата и нейните елементи, а количествената 
мярка на параметъра е негавата стойност.  

 
Състоянието на системата може да се измени под въздействието на много 

фактори, в това число и под действието на целенасочената човешка дейност, т.е. 
чрез провеждане на ТО и Р за поддържане на изправността и работоспособността 
на машините в процеса на експлоатация. Характеристиките на качеството и 
надеждността на обектите, преминали определен вид ремонтнообслужващо 
въздействие в ремонтнообслужващата система зависят от качеството на 
провеждане на сложните ремонтни въздействия (ОР) и несложните въздействия 
(ТО) (фиг.6). 

 
Работоспособността и изправността на обектите на ремонтно обслужване и 

техният ресурс се възстановява чрез провеждане на ремонт (сложно ремонтно 
въздействие). Качеството на обектите постъпили за ремонт се характеризира от 

съвкупността показатели, изразени във вектор-функцията V


 (износване, 
деформация, хлабина и т.н.).  

В хода на технологичния процес на ремонт тези показатели сеизменят и на 

изхода обектът има показатели 
"Y


. За подобряване надеждността на обектитите са 

вложени трудови, парични и материални ресурси
'Q


 (работна сила, суровини, 

резервни части, ремонтни материали, енергия и др.). 
Изменението на показателите на надеждност е под влияние на голям брой 

управляеми фактори 
"X


и не управляеми фактори ."Z
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Фиг. 4. Класификация на задачите за осигуряване на качеството и надеждността 
на машините (ЗОКНМ): ОХКН-оценка характеристиките на качеството и 

надеждността на машините; ОИСМ-осигуряване изискванията на свойствата на 
машините; КПСВР-контрол, проверка за съответствие, сравняване на 

вариантите решения; УВРВ-управление, вземане на решения, осъществяване на 
въздействия; ПЗ(ЗА)-права задача (задача на анализа); ОЗ(ЗС)-обратна задача 
(задача ва синтеза); ОХК -оптимизиране характеристиките на  качеството на 

функциониране на машините; ОРЕ-оптимизиране  на резервните елементи; 
ОПКТОР-оптимизиране  периодичността на контролиране, ТО и Р;  

ОДКТОР-оптимизиране дълбочината на контрола, ТО и Р; ОГСПК-обосноваване 
на гарантирани стойности на показателите на качеството; САСК-сравнителен 

анализ на ефективността на стратегиията за контрол; ОДК-оценка 
достоверността на контрола; ООИП-обосноваване областта на изменение на 

параметрите на състояние; ОЗРЕ-осигуряван  със запас от резервни елементи; 
ОРРЕ-обосноваване разпределението на резервни елементи; УСИ-при условие, че 

състоянието е известно (информацията е пълна); УНИС-при условие, че е 
непълна информацията за състоянието; ДК-дълбочина на контрола;  

Х(С)В-характер (съдържание) на въздействията; ДТН-диагнозиране и търсене на 
неизправности; ИМБП-избор на минимален брой признаци за диагнозиране;  

ОУЗ - оптимално управление на запасите 
 
Надеждностните показатели на обектите се поддържат с провеждане на 

несложни ремонтни въздействия (ТО). На входа на процеса постъпват материални и 

трудови ресурси 
'Q


, управляеми 

'X


и неуправляеми случайни 
'Z


 фактори. Изходът 

на процеса е показателят 
'Y


, който характеризира качеството на несложните 
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ремонтни въздействия и за обекта представлява редица от управляващите на 
стратегията за ремонтно - обслужване (периодичност на ремонтните въздействия, 
обем на ремонтните въздействия, качество на ремонтните въздействия и т.н.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5. Модел на системата за ТО и Р(СТОР): 
i

X


-вектор-функция на входните 

управляеми фактори (обект на ремонтно обслужване; средства за ТО и Р; 
инженерно-технически състав; програма за ТО и Р (периодичност на 

диагнозиране и ТО, допустими стойности на диагностичните параметри; 
периодичност на ремонт; експлоатационен срок; запас от резервни части; 

разпределение и управление на запасите )); 
i

Y


-вектор-функция на параметрите 

на качество и надеждност на обекта; 
i

Z


-вектор-функция на входните 

неуправляеми фактори (температура, почвено-климатични условия и т.н.) 
 
Процесът на изменение на техническото състояние на обектите на ремонтно 

обслужване при използуване протича под въздействието на векторите: 
"' ,YY


, 

управляващите X


и неуправляващите случайни фактори Z


. В резултат на 

действието на тези процеси се формира качеството и надеждността на обекта .R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 6. Схема на модела за управление на техническото състояние на машините 
чрез провеждане на ремонтно-обслужващите въздействия: ОРО-обект на 
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ремонтно обслужване; СРВ-сложни ремонтни въздействия (ОР);  
НеСРВ-несложни ремонтни въздействия (ТО) 

 

Основните управляеми фактори X


, които най-съществено влияят върху 

качеството и надеждността на обекта R


 са периодичността и структурата на 
ремонтнообслужващите въздействия, периодичността на ремонта и осигуреността с 
резервни части за поддържане на работоспособността им. 

 
Изводи 
1. Анализът на чуждия опит показва, че в страните с пазарна икономика 

организационно производство, снабдяването с машини и резервни части, сервизът и 
продажбата на техника в земеделието са свързани в едно цяло. Всички от 
производителя до потребителя на земеделска техника са заинтересовани машините 
да се поддържат през целия експлоатационен срок в работоспобно състояние. 

2. Проведени тедосега теоретически и експериментални изследвания за 
оптимизиране на основните параметри на ремонтнообслужващата система на 
машините в земеделието в нашата страна не отговарят на значимостта на този 
промлем за икономическия просперитет на отрасъла. 
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Abstract 
The culture of the garden develops in all epochs of the cultural history of mankind to 

the degree of art in the true sense of the word. 
Apart from the general principles of man's relation to nature and the environment, for 

each ethnography, of course, its climate has a special meaning as a basic medium for 
creative activity in creating a botanical garden. 

The Botanical Garden is defined as a scientific-research, educational and cultural-
educational institution, which contains collections of plants that represent the diversity and 
richness of the plant world on the planet. 

Kеy words: park, garden, design, landscape, tree 
 
 
 
Human and nature are in an inseparable relationship. The primordial attitude of man 

towards nature has been transformed into his attitude towards his immediate environment, 
towards the city, the house, the garden, etc. This relationship was constantly changing and 
depended on many factors and influences, egg: geographical location, material 
preconditions, social relations, ethnological features and the development of human 
awareness of his environment. Or as Cyril Yeglic says: 

"Different seasons, different provinces, peoples and people give gardens different 
contours and features. "The garden is a mirror of man and his epoch, a mirror of culture, 
social order and economic opportunities." 

Of course, all of the above would not have been possible without the help of botany 
as a biological discipline that deals with the scientific study of plants. The name comes 
from the Greek word βοτανικός, botanikós – and means: pasture, grass. More recently, 
botany has been referred to by the terms "plant science" and "plant biology". Botany 
encompasses a number of disciplines that study the appearance, structure, growth, 
development, reproduction, physiology, diseases, ecology, kinship, and evolutionary 
history of plants. 

Among the first botanical works, written about 300 years. BC, are both major works of 
the Greek philosopher and writer Theophrastus - Plant History and Causes of Plants (ie, 
Nature of Plants) - in which he described many species and their application. The Roman 
physician Dioscorides supplemented Theophrastus' list of plants and paid more attention 
to the use of medicinal plants. During antiquity these books were the most important 
contribution to botany and were relied on by researchers and physicians during the Middle 
Ages. With the discovery of the New World, the further development of botany began, as 
Europeans came into contact with completely unknown species. 

With the knowledge from botany, we are enabled to be much more creative, more 
inventive in creating a more beautiful, better and different environment, ie more unusual 
combinations and types of botanical gardens. 

The Botanical Garden is defined as a scientific-research, educational and cultural-
educational institution, which contains collections of plants that represent the diversity and 
richness of the plant world on the planet. 
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A garden to be a botanical garden must meet the following criteria: 
- permanence 
- scientific base, basis of collections 
- documentation for the collections 
- monitoring in the collections 
- Adequately placed plants 
- open to the public 
- communication with other institutions 
- exchange of materials with others. Botanical Gardens 
- research programs 
- research papers and research work 
 
Botanical gardens have two tasks: 
- To present and compose the flora of a given country in a small space in order to 

study it; 
-To collect all the plants in the garden to present the vegetation to the whole world. 
 
History of botanical gardens 
The first attempts to create a garden and grow plants date back to ancient Egypt and 

Mesopotamia, around 3000 BC. Romanians also try gardening, especially growing plants 
for medicinal purposes. The monks also used the plants in ceremonies, but also for 
medicinal purposes. The first monastery garden was created in the 8th century, which is a 
model for future gardens that appear in the 16th century. All the mentioned gardens are 
not based on science, which means they are not botanical gardens in the true sense of the 
word. 

The first botanical gardens, based on science, appeared in Italy in the 16th and 17th 
centuries. The first garden was created at the University of Pisa by Luca Gini in 1543, and 
then there are gardens in Padua, Florence and others. These gardens were created to 
study medicinal plants academically. 

Gardens such as the Royal Botanic Gardens, Kew and Real Jardín Botánico de 
Madrid were created to try to cultivate new plant species that were brought in by 
expeditions to the tropics, such as coffee, tea, salmon, cinnamon and more. 

During the 19th and 20th centuries ugliness was created only with an aesthetic 
function, rarely any of the created ones had a scientific function. An exception is the 
Missouri botanic garden, which was created in 1859. in the United States. 

In the last half century, botanical gardens have again become scientific institutions 
with an obligation for the urgent conservation of plant species. 

There are about 1775 botanical gardens and parks in the world in 148 countries. 
The first university botanical garden was established in 1621 in Oxford, England. It 

was called the "Public Physical Garden", consisting of 3,000 plant species, and a century 
later the first greenhouse for greenery unstoppable in low winter temperatures was placed 
in it. 

 
The most famous botanical gardens in the world: 
1. Royal Botanic Gardens, Kew are a complex of one of the oldest botanical gardens 

in the world. They were built in the 17th century and have the largest collection of plant 
species and the largest seed bank, which in turn makes them the world's largest center for 
botanical research. 
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Figure 1. Royal Botanic Gardens, Kew 
 
2. Botanischer Garten Freiburg or Botanischer Garten der Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg is a botanical garden in Herdern district on Schenletstrasse 1, in Freiburg in 
Breisgau, Baden-Württemberg, Germany and is affiliated with the University of Freiburg. 
The garden was founded in 1620 at the University of Freiburg. It was one of the first 
botanical gardens in Germany. Today, the garden contains about 8,000 species, with 
research focusing on the carbon black fossil flora of the Black Forest, as well as the 
functional morphology and biomechanics of living and fossil plants. Her collections are 
plants from the Alpine region, dunes, deserts, swamps and swamps, with four exhibition 
greenhouses (900 m2) containing tropical plants, ferns, cacti and succulents. 

 

 

Figure 2. Botanischer Garten Freiburg or Botanischer Garten 

3. Nacionalni park Sjeverni Velebit is a national park in Croatia which covers (109 
km 2) from the northern part of the Velebit Mountains, the largest mountain range in 
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Croatia. Due to the great diversity of this part of the Velebit Range, the area was upgraded 
from a nature reserve in 1999, and opened as a national park in September of that year. 
The reservation of the park is protected, and visitors are limited to certain paths. Inside the 
reserve is Visibaba (Galantus), with an abundance of endemic Croatian subspecies 
(Sibiraea altaiensis) and the Zavican-Balinovac-Velika botanical reserve, known for its 
outstanding collection of mountain flora species. Inside the reserve is the well-known 
Velebit Botanical Garden, founded by 1967 professor of pharmacology and botanist Fran 
Kuzan. 

4. Madeira Botanical Garden, Portugal. There is a cable car from Funchal's Old 
Town to the Madeira Botanical Garden. Here you can see the plants along the Atlantic as 
a background. In addition to the exotic plants that thrive here, the garden also boasts 
authentic plants such as the Madeira laurel, which once covered the entire island. 

Figure 3. Madeira – Portugalija 
 

5. The Versai Botanical Garden in Paris. The Versailles Gardens are one of the 
oldest, largest and most spectacular gardens in the world, adorned with 372 statues, 55 
different water fountains, 600 fountains and hundreds of thousands of plants and trees that 
are planted throughout the year. The garden is part of the fairytale Versailles Palace. 

 

Figure 4. Versai Botanical Garden in Paris 
 

6. The Botanical Garden in Murano. Located in the western province of South Tyrol, 
the Italian gardens Trauttmansdorff were named the most beautiful gardens in 2005, and 
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are unique because of the numerous details that come from European architecture. 
Renaissance gardens, geometric plantations and lavish English roses are just some of the 
reasons why this garden is regularly at the very top of the list of the world's most beautiful 
botanical oases. 

 

 
 

Figure 5. Botanical Garden in Merano. 
 

Conclusion  
Botanical gardens have a variable role throughout history, starting as medical 

gardens for learning and growing medicinal plants, going through the phase of growing 
and studying different types of plants for different needs, to gardens for enjoyment and 
relaxation. But it is an indisputable fact that more or less they are always in favor of 
humanity and its progress. 

Today, when the modern technical civilization imposes its own framework of life, 
when the ghettos change ownership and become dehumanized spaces, when we witness 
more intense pollution of the environment, the need arises in itself, among other 
measures, to return to our indigenous values, to discover, study and adapt to modern 
needs. 

Nowadays botanical gardens are becoming key players in the battle to preserve, 
preserve plants and educate the people who visit them. They also have a role in mitigating 
the effects of climate change and an absolutely leading role for the survival of the planet 
due to the possession and adaptation of plants and the ecosystem of climate change in 
different regions. 

They are of inestimable wealth for life and maintenance of the planet. 
 
References 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 30 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

148 

1. Baya Simons and Victoria Woodcock, Seven of the best botanical books 2020 
2. Roger Phillips, The Botanical Garden, Vol. 1: Trees and Shrubs 2020 

 
 

3. Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2014) Историја на пејзажната 
архитектура - скрипта. ISBN 978-608-244-055-2. 

4. Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2019) Art principles in park art as a factor 
for street landscaping in cites. IXth International scientific conference оn 
architecture and civil engineering ArCivE . ISSN 2367-7252 

5. Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2021) Development of park art in North 
Macedonia. 29 International Scientific Conference. pp. 108-113. ISSN 2603-4395 

6. Кулелиев Й., Паркоустрояване на селища. София, 1992  



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 30 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

149 

 
STYLE ACCENT IN THE INTERIOR 

 
Katerina Despot1, Vaska Sandeva2 

University Goce Delchev - Stip, Department of Architecture and Design 
1
 katerina.despot@ugd.edu.mk, 2 vaska.sandeva@ugd.edu.mk 

 
 
Abstract 
Sentimentality and decorativeness of Biedermeier style emphasis on modern living 

where a strong historical style creates refining the alienation of living. 
Interior styles are influenced by economic, social and religious beliefs and beliefs in a 

certain period and the emergence of a certain style is a complex process that can hardly 
be reliably determined, although there are moments that can be identified as determining 
in its creation. 

The term styles in interior means the overall effect is caused by the nature of the 
architectural elements, furniture and decorated objects in a particular interior. All these 
elements have varying degrees of impact effects in the interior, owing to the fact that the 
architectural solution of a space associated with the shape, size and arrangement of the 
rooms, hallway and stairs depends on the external appearance of the building. The main 
feature of bidermaerot sweet likeability that was emphasized family life and general 
apolitical or watches their private things. 

All this relates to the theme and furniture bidermaer, as well as in the area of the 
historical aspect, where present sentimentality. Simple surfaces are increasingly decorated 
with art materials, previous human forms became fantastic and experimental textures. 
However this style focuses on ease, functionality and individuality. 

 
Key words: design, direction, interior, accent, style, detail 
 
 
Introduction 
 
Biedermeier - features of the style.  

The Biedermeier style was applied by the bourgeoisie as one style of a modest urban 
setting. Through the style of Biedermeier, it continues with the classical form in art from the 
late 18th century, but in the direction of the application of small dimensions, where the 
representativity of style is replaced by intimacy as the primary characteristic. The main 
characteristic of the bureaus was a sweet lassitude that was emphasized by family life and 
full apolitical, ie viewing of their private things. 

 The global frames in this style provided visual evidence of the clash between 
classicism and romanticism, which continued throughout the 19th century. In the course of 
time, he became increasingly novelized, where the flat lines became more and more 
curved. The simple surfaces are more and more decorated with art materials, the former 
human forms have become fantastic, while the textures are experimental. However, this 
style focuses on ease, functionality and individuality, was again in vogue and was revived 
as a neo-bider during the mid-1960s. 

 
Elements of the Biedermeier style  

The style is a charming expression that reflects the middle peasantry, where it is 
expressed through the tools and the available materials they have. The original expression 
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with a dose of comfort and shape was a refreshing of the design of the chairs, as 
something that is ahead. 

It is assumed that the bumerer style is a combination of three streams from the 
Empire style, Louis 16 and England. But while the Biedermeier style was associated and 
developed under these influences, it contained a unique identity, it was considered as its 
own. 

Any return to the Biedermeier style created the basis for the emergence of the 
modern Bauhaus movement, which appeared in Germany in the seventeenth century, the 
sincere application of the function in the formation of the design. 

The Biedermeier design contained simple forms of the French Empire style and the 
main currents of the English style, and was quite functional and vibrant. Vienna was a 
spiritual and inspirational center strong enough to convey the influence of the surrounding 
areas. A number of punitive delays originated from the French style, as well as subsequent 
variants from the German territories.  

However, Viennese furniture is the highest level with a solid baby work, reflecting on 
home furnishings. The Austrian furniture design had the features of an easy and 
comfortable living for the private life. The most impressive was the Vienna design, like the 
transit style of the empire style, which high quality qualities of handcrafting workmanship 
were expressed. 

 

   

Figure 1. Characteristic bermer elements of furniture and interior 
 

Biederman's style has become quite popular in his time, to date, as part of the great 
collectors, as extremely functional and simple in his form and use, where he received a 
strictly specific form and part of modern living. 

 
Interior design and furniture 
The most important contribution to this style is realized in the domain of furniture 

where the influence of the natural styles of Empire is clearly expressed without their 
domination of pomp and grotesque, because it had the characteristics of a simple and 
functional one.  

A special feature was the extremely restrained geometric look, where certain pieces 
of furniture had a new role. The mass was not placed in the corner of the room, but in the 
center around which the chairs were placed, as a place where the family was gathering for 
the evening activities. The stays of the armchairs and the sofa were bright and with many 
decorative lines decorated with flowers, garlands and other similar decorative motifs. 
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Fig 2. Anonymous author, 19th century, Design for hangers 

and umbrellas holders, 1830-1840 
 

Biedermaier furniture can be defined with several key features: 
1. Reading the piece of wood, all the surfaces of the tree are quite flat, where the 

visual structure of the tree is displayed. The tone and structure of the bright tones of light 
wood as well as the cherry wood is applied, and very rarely the mahogany was used, not 
only Because of the price, there was more weight and less decorative possibilities. 

2. Curved parts. The decoration was emphasized on the flat surfaces of the tree, with 
glossy effects. While the Rococo style supported sculptural forms of nature, glossy and 
angular shapes, as well as flat surfaces, flat surfaces were supported in the Bermère style. 
Flat surfaces with certain curves, polishing the finishing surfaces. Certain pieces were 
used as part of the constructive furniture system. 

3. Geometric shapes were expressed and were complemented by different shades of 
lightly colored wood surfaces, where geometric shapes and circles were incorporated into 
different parts of the furniture. Certain elements were taken from the Empire style, such as 
acanthus leaves, shells, curved shapes, floral motifs, star shapes, and the like. 

 
Biedermeier style in the furniture-form follows the function 
This concept of style, where the shape of the furniture follows the function, is derived 

from the bureaucratic era in northern Germany (1930) and Austria, and not in the school of 
Bauhaus (in 1930). The style was called the birmer in 1886 when Georg Hirtch wrote a 
19th-century book about interior decoration to describe the Greek domestic order of 1920-
1930 years. 

Bodermaier furniture contains a modest dimension of the bourgeois confortal house. 
In the booths were kept vessels, decorative objects, souvenirs, gifts, paintings, etc. In the 
entree of this style, a number of creative activities, daily life, dressing, sewing, writing, 
music was carried out, which was used for the purpose of the room Salon in the house. An 
integral part of the space was several armchairs, and chairs cushioned with cotton 
matrices, in silk or damask, round tables, mirrors, vases painted, piano, creating an 
atmosphere of good space-room. The bourgeoisie began to nurture a personal style, 
known as a thorny design, thus forming the style of the bureau, where its first expressive 
features as a design style were reflected. 

The most important feature was that the s is original, with a good understanding of 
the shape of the balance and the application of the ornamentation in bronze. 

In the direction of economical furniture, the local wood was used, especially for the 
manufacture of sofa, which contained less decorative elements, with illuminated elements 
on the end lines 

The Viennese masters were more successful than the Bavarian with a greater degree 
of elegance that was applied to the shape of the furniture. Viennese masters produced 
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fjoki, in perfect shape, where various craftwork systems were available, with a large 
number of decorative panels. 

Craftsmen decorated furniture with black or gold color, with a small dose of metal 
processing, even economical decoration with press on paper. In this approach, the artistic 
expression of craftsmen who made hundreds of different furniture designs was significant. 

 

       

Fig 3. Biedermeier style 
 

The furniture tabulation was characterized by artistic content, using animal hair (horse), 
with open glossy colorful designs, both on the furniture and on the walls and ceiling. 

In 1840, the bormer style was characterized by the transition from straight into curved 
lines of form, by natural materials, humanistic form, with more fantasy, with more 
experimental texture. 

The new actual shapes were applied in the furniture design with geometric 
inclination, with new rules, for example, the masses were given a family purpose, and the 
chairs adapted to the evening activities of the home. The malls were orientated towards 
the vertical line, and the furniture with foyers and shelves, On the finishing line received a 
flat surface that was used as a writing desk. The sofa is most popular in this approach, 
with curved lines, but quite comfortable in use. The armchairs became popular and 
comfortable in tune with fashion, especially the decoration of the backrest. 

The craftsmen on the shelves took the flat mass as a basic element, that is, they 
designed furniture, to express themselves from the front, with additional ornaments, 
decorative details, etc. 

The established characteristics of the furniture is more functional, less tolerant, with 
details in ebony, with minimal curved surfaces in the decoration. 

The floor in the premises was simple, with parquet pieces, with simply dyed walls in 
one color. They showed bright tones of polished wood and black ebony colored. 

Simple natural colors were used for the drapery. 

 

javascript:openWindow('http://www.19thc-artworldwide.org/autumn_07/reviews/whit_03.html','whit_03','status=no,resizable=0,width=365,height=355');
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Fig 5. A pair of cottages, Austria, 1830, modern upholstery 
The interior was dominated by a clear picture of the abstract form, brilliant color, 

superficial ornaments and a sensible sense of elements originating from nature 
It dominates the interior affection to a pure geometric shape, a pronounced natural 

structure of the wood, pieces of furniture, which are harmoniously blended with the 
structure of the decoration of the surfaces of the walls. 

Through the presentation of the bourgeois style in relation to aesthetics, a step 
forward was made in the 19th century. Through the excellence of certain elements, the 
degree of elegance with an artistic approach to the appearance of objects has been 
achieved. 

The Bermème-style style includes a work desk, wallpaper in a different color, and an 
elegant simplicity of simply a very personal space. 

The elements of the Bührer style, as a middle-class phenomenon, were accepted as 
an expression of their modest demands. It was considered an aristocratic style, often 
supported by aristocrats and royal members. 

In the style they were practiced glass cabinets with silver vessels in them, in the 
middle of the rooms, with minimal ornamentation and application of light colored tones. 

The style led to the precise lines, and the decoration with strictly geometric shapes, 
which seem to originate from the beginning of the 20th century (from the Bauhaus period). 

 

   

Fig 6. Carl Friedrich, Stolm 1825, polished wood, wooden seat 
 

The structure of the membrane, on the chairs, was tailored to the human needs with 
a humane configuration of the structural elements. 

The Wine Capital from 1826 has an elegant line, with curved lines on the back, made 
of one pile of wood. The maintained pieces of furniture are made of bundled wood of full 
wood, where Tonet's collection, with its famous capital, dominated. 

In some models, the minimalist principle is used in the shaping of the forms, where 
the natural structure of the tree dominates. 
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Fig 7. Red decoration of the decoration of the walls, where there is a direction towards  
the application of aesthetics in the space. 

The green nuance on the wall wallpaper shows a modern flavor through contrasting 
colors, bright or dynamic, as support for the existing already formed pieces of furniture. 
Biederman’s style in the conception of mebel with the characterization of the invention of 
simplicity, with an intellectual approach, to the aesthetic form 

 

 

Fig 8. Interior of a characteristic room with furniture in Biermaer style 
 

Furniture companies have had a workload that has been observed in drawings and 
models that were made, making catalogs in order for buyers to choose a suitable design. 
The design was most often made of wood, with its twisting. Thus, the artisans were 
directed towards the middle-class population market. S used models that were modern, 
with a certain style of time when they were made. The production of a high category of 
furniture, intended for the higher classes, created a history of furniture creation in this 
style. Companies composed of artisans produced chairs and sofas, as well as tables of all 
kinds, hats and umbrellas holders, as well as certain models of draperies for the house's 
interior. The subjects were made in a different approach with a style appropriate to the 
development of the previous epochs and adapted to the taste of the performances of their 
time. The bermès style was formed in the direction of realism in the formation of style, with 
precise texture and color, where each detail was defined, In a composite composition. 

 
Key features of the style 
According to the main features of the Bermarest style, it is most important to 

preserve: 
- The tree and its quality qualify with characteristic motives, with noclassical motifs, 

with significant values that influence the overall dynasty of parchment furniture 
- To preserve a natural characteristic that is recognizable, as a variation of the style 

of a particular rgion, which does not affect its value.. 
 
Accenting in contemporary spaces 
Authentic features are important for confirming Bermar's style and his qualities. 
-This also relates to smaller pieces of furniture, showcases, tables, mirrors, 

wallpapers for bureaus, etc. 
- There are certain forms of designs that are similar to beeraer style according to 

certain geometric shapes or sizes 
- Certain elements of polishing design on the surfaces, applied are quite rare in the 

bermuere style 
 
Conclusion 
Today contemporary designers and furniture manufacturers continue to develop the 

http://3.bp.blogspot.com/-5Y15QUrDYYE/UgYGB8ID7wI/AAAAAAAAsZw/lh30jXODIJY/s1600/98440.jpg
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design. Still looking for new materials that need to produce unique shapes, still employ 
simplicity and ease of form, in the choice of heavy decoration. And most of all, they are still 
striving to step away from what's going on before creating a completely new visual 
experience for us. The designs that caused this paradigm were produced in the mid-20th 
century, most of them before 1960. And yet they are still considered internationally as 
symbols of modern times, the present and perhaps even the future. Fashionable classic 
furniture has become an icon of elegance and sophistication. 

In spite of all the influences of the bureaucrat style from the previous stylish epochs, 
it was defined as a style where the utilitarian design principles prevailed. The decoration 
was minimally applied, with clean design lines. The idea of a pure form and designer 
modern form will be actual in the early 20th century, and continues to evolve, as a modern 
style to the present day. 

The new actual shapes were applied in the furniture design with geometric 
inclination, with new rules, for example, the masses were given a family purpose, and the 
chairs adapted to the evening activities of the home. The malls were orientated towards 
the vertical line, and the furniture with foyers and shelves, On the finishing line received a 
flat surface that was used as a writing desk. The sofa is most popular in this approach, 
with curved lines, but quite comfortable in use. The armchairs became popular and 
comfortable in tune with fashion, especially the decoration of the backrest. 
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА  
АГРАРНАТА НАУКА В Р. БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ 1) 

 
Михо Михов 

ИПАЗР «Никола Пушкаров» - София 
 

Състоянието на земеделието на всяка страна е проблем, който не е само 
проблем на земеделието и аграрната наука, но и социално-икономически проблем. 
Земеделието е един от най- важните жизнено осигуряващи елементи и неговите 
качествени и количествени показатели са главно условие за икономическата и 
социалната стабилност на страната. 

Нашата страна разполага с около 55 млн. дка земя със земеделско 
предназначение, която представлява приблизително 50 % от територията на 
страната. В процеса на обработване на земята и използването й по предназначение, 
според данните от 2010 г., са били заети 750 хил.човека. 

Известно е, че през периода 1944-1989 г. средствата от земеделското 
производство създадоха една значителна част от промишления потенциал и базата 
на туризма у нас. 

Какво е състоянието на земеделието днес? 
• Създадоха се едри земеделски организации, т.е. земеделски организации, 

които стопанисват по над 1000 дка земя (собствена и арендувана); 
• Наблюдават се монополи в земеделието, които не се различават 

съществено от тези в другите отрасли на икономиката; 
• Създаде се голям дисбаланс между капиталите на едрите арендатори и 

обикновените трудоспособни българи, заети в земеделието; 
• Разви се моно културно растениевъдство (зърно и маслодайни семена), 

което заема около 92 % от обработваемата земя; 
• Недостатъчно е производството на зеленчуци,плодове и грозде.Над 80% от 

количествата, които се предлагат на пазара у нас са вносни; 
• Има спад в животновъдството.Броят на различните въдства е намалял от 2 

до 6 пъти спрямо осемдесетте години на миналия век. Нуждите на нашия пазар от 
месо, мляко и млечни продукти се задоволяват от внос. 

Кои са основните причините за това състояние на земеделието? 
• Липсата на държавна политика за развитие на земеделието в новите 

икономически условия; 
• Липсата на професионално ръководство на земеделието на национално 

ниво; 
• Неправилна политика на субсидиране и регулиране на средствата за 

стимулиране на производителите на земеделска продукция; 
• Неправилно отношение и не споделяне на опита на развитите европейски 

страни в областта на земеделието; 
• Дискриминационно отношение към интензивните отрасли в земеделието; 
• Липсата на лостове за управление, насърчаване и развитие на малкия и 

средния бизнес в земеделието; 
• Игнориране и не използване на потенциала на учените в областта на 

аграрната наука. 
В тази връзка ускореното развитието на аграрната наука е път за 

усъвършенстване на системата за управление на земеделското производствно и 
системата на научно-изследователските учреждения, задълбочаване на 
фундаменталните и приоритетни приложни изследвания за разработване на 
конкурентноспособна земеделска продукция, засилване на иновационния процес на 
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участие на науката в усвояване на научните разработки в производства, 
осигуряващи ефективно развитие 

Аграрната наука е специфична отраслова наука, представляваща съвкупност от 
систематизирани знания, които са изработени от научните колективи на 
научноизследователските институти на ССА и ВУЗ и използвани от земеделските 
производители за ефективно управление на земеделското производство и неговото 
целенасочено бъдещо развитие. 

Кои са основните направления на фундаменталните и приоритетни приложни 
изследвания за развитие на аграрната наука? 

Приоритетни направления за развитие на аграрната наука и научното 
осигуряване на земеделското производство включва: 

• организациононо-икономически основи на развитие на иновационно-
консултанската дейност в земеделието; 

• организационно-икономически механизми за функциониране на 
земеделието; 

• система за възпроизводство на плодородието на почвата, предотвратяващи 
всички видове деградиционни процеси; 

• изучаваоне, съхраняване и мобилизация на генофондния ресурс на 
растенията; 

• ефективни биотехнологии за създаване на нови форми на културни растения 
и изходен материал за селекзия с висока производителност и устойчивост към 
неблагоприятните фактори на средата (транстенни форми на растенията); 

• нови генотипи растения със ценени стопански признаци; 
• управление на продукционните процеси и средноподобряващи потенциала 

на агроекосистемата и агроландшафта; 
• биологически средства за защита на растенията; 
• системи за агроекологически мониторинг и фитосанитарно прогнозиране на 

основата на усъвършенстване на традиционните методи с използване на 
информационните и компютърни технологии; 

• нови генотипни животни, птици, риба и полезни насекоми с ценни признаци 
със стопанско значение; 

• осигуряване на безопасността и противодействие на биологическия 
тероризъм; 

• биомедицински и ветеринарни технологии жизнено осигуряващи защита на 
човека и животните; 

• изследване на процесите на енергоосигуряване и енерго- ресурсоопазване, 
електротехнологии, възобновяване на източниците на енергии; 

• изследване на интензивносатта на машинните технологии и нови 
енергонаситени техники за производството на земеделска продукция; 

• безопастност и контрол за качеството на земеделската суровина и 
хранителните продукти; 

• разработване на биотехнологически и мембранни процеси за преработване 
на земеделската суровина; 

• белтъчни прерапарти на композити и биологично активни добавки със 
зададени свойства; 

• технологии за продукти с профилактично, лечебно, детско и геродиатично 
хранене; 

• съвременени технологии за съхранене и транспортиране на произведената 
суровина и хранителни п родукти. 
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Основни тактически задачи по отрасли на аграрната наука 

ЗВМ 

РЗР МЕА ИПО 

ЗМВС СПЗП 

ИПО - икономика и поземлени отношения;  
МЕА - механизация, електрификация и 
автоматизация; ЗВМ - зоотехника и 
ветеринарна медицина; РЗР – 
растениевъдство и защита на растениията; 
ЗМВС - земеделие, мелиорация, горско и 
водно стопанство; СПЗП - съхранение и 
преработка на земеделската продукция 

Приоритетни направления на фундаменталните и приложни изследвания, които 
обуславят необходимостта от решавание на основните тактически задачи по 
отрасли на аграрната наука, дадени на фиг. 1. са: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Основни тактически задачи по отрасли на аграрната наука 
 
Основните тактически задачи по отрасли на аграрната наука са 

взаимосвързани, т.е. има препокриване. Това е показано на фиг. 2. Например, 
проблемите по механизация, електрификация и автоматизация на технологии и 
процеси може да се срещнат във всека една от задачите (фиг. 2). 

 
Фиг. 2. Схема на взаимовръзката между тактическите задачи на аграрната 

наука по отрасли 
 
Икономиката и поземлените отношения 
Основните задачи в това направление са: 

 разработване на научно-обоснована стратегия за възстановяване и 
устойчиво развитие на земеделието; 

 осигуряване на продоволствената безопастност на страната; 

 научни основи за формиране и развитие на аграрния пазар в условията на 
съвременната пазарна инфраструктура; 

 организационно-икономически механизми за функциониране на 
земеделските организации в условията на съвременната икономика; 

 рационално използване на производствения потенциал, ресурсоикономия и 
екологизация в земеделието; 

 информационно осигуряване на земеделието; 

Съхранение и преработка на земеделската продукция 

Механизации, електрификация и автоматизация 

Зоотехника и ветеринарна медицина 

Растениевъдство и защита на растенията 

Земеделие, мелиорация, горско и водно стопранство 

Икономика и поземлени отношения 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 

29 ÷ 30 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

159 

 

 разработване на технологични регламенти и национални стандарти; 

 повишаване на конкурентноспособността на продукцията в агро-
промишленото производство; 

 разработване на организациононо-икономически мерки за повишаване на 
доходността на родните земеделски производители; 

 развитието на инвестиционно-иновационни процеси в земеделските 
организации; 

 устойчиво развитие на селските територии и социално- демографската 
политика на селото; 

 регулиране на поземлените отношения; 

 разработване на система за управление на земеделското производство; 

 регулиране на външноикономическите взаимоотношения; 

 нормативно-правно осигуряване на функционирането на земеделските 
организации. 

 
Земеделие, мелиорация, горско и водно стопанство 
Основните задачи в това направление са 

 да се разработи система за агроекологическо райониране на територията на 
страната; 

 разработване на система за замеделие от ново поколение по региони с 
използване на съвременни информационни технологии; 

 създаване на методология за проектиране с пакет документи за формиране 
на система земеделие на ландшафтна основа; 

 разработване на основния комплекс мероприятия по формиране на 
вътрешен пазар на минералните торове; 

 разработване на система от ефективно агрохимическо и технологическо 
обслужване на земеделските производители с различна форма на собственост, 
базиращи се на средства за автоматизирано обслужване и картографиране на 
земеделските организации; 

 създаване на система за управление на мелиоративните комплекси; 

 разработване на съвременни технологии и технически средства по 
строителството, експлоатацията, ремонта и реконструкцията на мелиоративните 
системи, нови технологиии и технически средства за мелиорация на земята на 
основата на методите на модулно многоцелево използване; 

 разработване на ландшафтно-диференцирани сисстеви за напояване и 
отсушаване на земните райони, системи и агро технологии за ефективно земеделско 
използване на използването на мелиоративните земи, внедряване на методи, 
начини и технологиии за информационно осигряване управлението на 
мелиоративната дейност; 

 разработване и реализиране на система за неизтощително водене на 
горското стопанство в пазарните условия, да се усъвършенстват и харамонизират 
нормативно-правните основи в отрасъла; 

 да се разработят ландшафтно-екологически принципи за организация на 
земеделското производство, прилагайки горската мелиорация за възпроизводство 
на плодородието на почвата и борбата с нейната деградация; 

 усъвършенстване на технологиите за създаване на различни видове 
защитни горски насъждения като инженерно-биологически системи за адаптивно 
природоползване и провишаване на продуктивността на земеделдското 
производство. 
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Растениевъдство и защита на растенията 
Основните задачи в това направление са: 

 изучаване и използване на световното генетично разнообразие на 
земеделски, лекарствени и ароматични растения за разработване на наукоемки 
ефективни технологии в растениевъдството, а така също да се съхрани и 
възстанови георазнообразието; 

 да се разработи национална стратегия in situ за съхраняване на генетичните 
ресурси на растенията на страната, а така също да се създадат, модифицират и 
приложат нови технологии и методи за ex situ съхраняване на колекциите растения; 

 да се разработи с отчитане на съвременните знания и информационни 
сисстеми за теоретичните основи на селекцията на земеделските културни 
растения; 

 да се усъвършенстват съществуващите и да се създадат нови 
физиологически, цитогенетични, биохимически, биотехнологически, селекционно-
генетични и други методи и начини за комплексна оценка на изходния и 
селекциониран материал на земеделските култури; 

 усъвършенстване на съществуващите и разработените нови технологии за 
селекционния процес на основата на метода на индуцирания адаптивно значима 
генотипическа изменчивост и идентификация на изходните генотипи за създаване на 
сортове и хибриди на земеделдски растения, съчетаващи стабилната висока 
производителност и повишено качество на продукцията; 

 да отдели и синтезира принципно нови донори и генетични източници с 
повишена устойчивост към био- и абиофактори, висока производителност, качества 
на продукцията и други ценни признаци със стопанско значение; 

 да се разработят високо точни технологии за отглеждане на земеделските 
култури, осигуряващи диференцирано и безоопасно използване на природните 
биологически и техногенни ресурси с устойчива продуктивност, високи 
потребителски качества на земеделската суровина и готовата продукция ; 

 разработване на ефективни, безопасни за околната среда зонални 
технологии на първичното и промишленото семепроизводство, осигуряващи 
получаване на висококачествени семена, ускорено усвояване на нови сортове и 
хибриди в произдството; 

 разработване на нови ресурсо- и енергоикономисващи агро технологии, 
използващи пестициди и биопрепарати за земеделските организациии с различна 
форма на собственост в прогресивни регионални системи на интегрирана защита на 
растенията, осигуряваща изискванията на икономическата ефективност, 
биологическата, химическата и екологическа безопастност; 

 разработване на специализирани системи за защита на растенията с 
минимално използване на пестициди за стопанствата, които имат парниково 
производство, личните стопанства и за земеделските организации и произвеждането 
на продукция в зони с повишено замърсяване с радионуклиди, тежки метали, 
продукция за детско и диетично хранене; 

 създаване на принципно нови биологични средства за защита на растенията 
с тясно специализирано действие, биологически активни съединения и химически 
средства с небиоцидна природа, индуктури устойчиви; 

 разработване на асортименти с високо активни пестицидни с биоцидна 
природа от ново поколение, безопасни за човека и околната среда; 

 създаване на нови методи на фитосанитарна диагностика и определяне на 
численосттта на вредните и полезните организми за прогноза и упражняване на 
навременен фитосанитарен контрол с използване на информационни, 
комуникационни технологии и компютърни програми. 
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА  
АГРАРНАТА НАУКА В Р. БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ 2) 

 
Михо Михов 

ИПАЗР «Никола Пушкаров» - София 
 

Основните задачи в това направление са 
- изучаване на фундаменталните основи на генетичната детерминация на 

полезните стопански признаци на животните и птиците и разработване на методи за 
получаване и размножаване на генотипове с подобрени световни равнища на 
продуктивността, създаване на тяхна основа на нови породи, типове, линии за 
промишлено използване; 

- усъвършенстване на системата за големомащибни селекции с широко 
използване на съвременната компютърна техника за изучаване на използваните 
световни генетични ресурси и контрол за хода на селекционните процеси; 

- разработване на система за използване на уникални генетични редсурси на 
животни и птици при вътрешновидовото размножаване и междувидовата 
ХИБРИТИЗАЦИЯ за създаване на форми с нови полезни стопански признаци и 
свойства; 

- разработване на нови методи за размножаване на ценни генотипове при 
трансплантация на ембриони; 

- разработване на система за управление на биосинтезната продуктивност на 
животните и птиците и получаване на функционални продукти за хранене със 
зададени показатели на качество за детско и диетично хранене; 

- разработване на нови по-ефективни системи за хранене на всички видове 
животни в земеделските органиазции, осигуряващи условия за максимално 
реализиране на генетичния потенциал , продуктивност и запазване на здравето на 
животните; 

- разработване на конкурентноспособни, ресурсо-икономични, екологично 
безопасни технологии за производство на животпинска продукция и аквакултури с 
използавене на ефективни средства за механизация, робототехника, осигуряващи 
пълна рализация на генетичния потенцеал на животните, птиците и рибата с 
максимална икономическа ефективност; 

- оптимизиране на структурата на животновъдството в съответствие с 
природо-климатичния потенциал на регионите в страната и разработване на 
система за развитие на животновъдството в съответствие със съвременните 
изисквания; 

- разработване на система за устойчиво функциониране на комплексите за 
отглеждане на риба, възпроизводство и рационално използване на водните 
биологични ресурси, развитие на аквакултурите и формиране на тази основа на 
съвременна, правова база; 

- разработване на методология и методи за създаване на нови и 
усъвършенстване на съществуващите средства за диагностика и профилактика на 
заразните болести на животните; 

- разработване на нови поколения, съвременни, по-ефективни и екологически 
безопасни биологични препарати за диагностика, терапия и профилактика на най-
разпространените бактериални, вирусни болести на животните; 

- разработване на нови и усъвършенстване на съществуващите метод, 
средства, техника и технологии за осигуряване на ветеринарно-санитарнато 
благополучие на животновъдството, качество на храната и получаване на 
животинска продукция, биотехнологично производство на ветеринарни продукти, 
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усъвършенстване на ветеринарно-санитарните и зоохигиенните мероприятия за 
опазване на здравето на животните и повишаване на тяхната продуктивност; 

 
Механизация, електрификация и автоматизация 
Основните задачи в това направление са 
- разработване на нови високоефиктивни машшинни технологии за 

произвоството на конкурентноспособна земеделска продукция; 
- създаване на научни основи за разработване на техника ново поколение с 

използване на робототехника за различни високоефективни технологии за 
производство на приоритетни групи земеделски култури; 

- разработване на нови наукоемки електротехнологии и оборудване с 
използване на нетрадиционни видове и възобновяеми източници на 
енергия(слънчева, ветрова, биогоривна и т.н.) за ефективно енергетично 
осигуряване на технологиите за производство на суровини и продукция за социално-
битовата сфера; 

- разработване на типови проекти за оптимално изграждане и фунциониране 
на предприятията за инженерно-техническата инфраструктура на земеделските 
организации, технологии за ефективно използване и повишаване на надеждността и 
работоспособността на техниката в земеделието, а така също ново оборудване и 
прибори с използване на нанотехнологии за техническите сервизи на земеделската 
техника . 

 
Съхраняване и переработка на земеделската продукция 
Основните задачи в това направление са 
- създаване на системи за ресурсоикономични технологични процеси и 

машини, стабилизиращи показателите на технологична адекватност и екологическа 
безопасност на хранителните суровини и готовата продукция; 

- създаване на ефективни биотехнологични методи, интензифициращи 
производствените процеси, намаляващи енергоемкосттта и осигуряващи високо 
качество на хранителната продукция, включително и с използване на генното 
инженерство, ферменти и микроорганизми с висока активност; 

- разработване на методологии за компютърно проектиране на продукти ново 
поколение за ординарно, профилактично, лечебно и реабилитационно хранене на 
различни възрастови групи от населението и спецконтингента; 

- създаване на висоефективни процеси за производство и 
използване,включително и с използване на нанотехнологии, белтъчни препарати, 
композити и биологически активни добавки със зададени функционални свойства, 
формиращи качество на продуктите при преработка на земеделските продукти; 

- разработване и проектиране на технологии за производство на ново 
поколение продуктови храни, които способстват да се подобри здравето на децата; 

- разработване на редица биотехнологични методи за повишаване на 
ефективността на процесите на промишлената преработка на земеделската 
суровина с отчитане на реабилитацията на околната среда; 

- разработване на научни основи на технологии и машини за хранителната 
промишленост и преработвателните организации в земеделието на базата на 
положенията на систематологията и изследването на технологичните процеси на 
хранителната промишленост; 

- създаване на нови технологични процеси и опаковъчни материали за 
съхранение на суровините и готовата продукция при отрицателни температури, в 
средата на инертни газове, при хипо- и хипербарически условия; 
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- развитие на системата за стандартизация и сертификация като важен 
фактор за осигуряване на качества и безопастност на земеделската суровина, 
хранителените продукти в съответствие с изискванията на потребителите и 
продуктовите стандарти; 

- разработване на внови експертни-методи за поддържане на съответствието 
на структурите и състава на хранителните продукти; 

- създаване на технологии на родни технологии за производство на витамини, 
минерални вещества, микроорганизми и други хранителни добавки в обеми, 
достатъчни за пълното задоваляване на потребностите на населението, разбира се 
и с обогатяването им с хранителните продукти за масово повседневно потребление; 

- разработване на съвременни технологии за организиране на големитонажни 
производства на хранителни белтъчини и белтъчни продукти, предназначени за 
повишаване на ценните биологичните хранителни продукти; 

- усъвършенстване на системата за съхраненение на земеделската 
продукцията и готовите храни от полето, земеделската ферма до потребителите, 
осигуряващи запазване на качеството и отстраняване на загубите на полезни 
свойства. 

 
Какви трябва да са критериите за финансиране на научни и научно-технические 

програми и систем в областта на аграрната наука? 
Изборът и формулирането на проблемните въпроси, които ще бъдат обект на 

научни изследвания трябва да се избират на основата на критериите, които са 
дадени на фиг. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Критерии за избор на проблемните 
въпроси-обекти на аграрната наука 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Икономичност и екологическа безопасност 
на ресурсното осигуряване 

Конкурентно способност на родната 
продукция на вътрешния и външния пазар 

Безопасност на земеделската суровина и 
хранителните продукти 

Удовлетвореност на потребителите от различни 
възрастови групи с качествени продукти за хранене 

Осигуряване на продоволствената програма на страната 

Между отраслова насоченост 

Социална и икономическа значимост 

Фиг. 3. Критерии за избор на проблеминте 
въпроси на аграрната наука 
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Каква модернизация на управлението на системата на научните звена в 

аграрната наука е необходима и с каква цел трябва да се извършва? 
Основните цели на модернизация на управление на начните учреждения от 

аграрния сектор на науката са: 
• Развитие на фундаментални и приоритетни приложни изследвания на 

аграрната наука, които съответстват на изискванията на световните критерии, 
повишаване на ролята в образованието, социално-икономическото развити на 
земеделското производство; 

• Повишаване на конкурентноспособността на родната аграрна наука, 
провеждане на взаимосвързани научно-технически и иновационни политики, в това 
число и осигуряване на пробив на приоритетни направления на аграрната наука; 

• Ефективно възпроизводство и използване на научните кадри, подобряване 
на тяхното материално положение и пенсионно осигуряване, усъвършенстване на 
системата за привличане на млади учени; 

• Повишаване на ефективността на използване на земята и имуществото, 
националнате собственост в научната сфера, използване на освободените ресурси 
за модернизация на материлано-техническата и лабораторната база за научни 
изследвания; 

• Разаработване на механизми за участие на научно изследователските 
учреждения и висшите учебни заведения в процеса на усвояване на разработките в 
аграрното производство, осигуряващи ефективно развитие на земеделските 
организации. 

 
Какво е необходимо за ефективното развитие на аграрната наука в 

съвременните условия?  
В основата за количествената и качествената оптимизация, необходима за 

ефективното развитие на аграрната наука и научното осигуряване на земеделските 
организации, трябва да се заложат следните основни критерии (фиг. 3): 

• Провеждане на фундаментални и приоритетни приложни изследвания, 
осигуряващи кадрови потенциал, с отчитане на переспективата за тяхното развитие 
в пълен обем и осъществяване на производствена проверка на резултатите от 
изследването; 

• Производство на семена от земеделски растения с висока репродукция, 
племенни животни и птици, нови видове техника, прибори и оборудване, продукти за 
хранене и друга продукция, необходима за ефективното развитие на аграрната 
наука и пълното удоволетворяване на потребностите на аграрното производство в 
страната; 

• Осъществяване на бизнес консултационно-информационна, 
демонстрационна, научно-образователна и иновационна дейност. 

• Какви са основните задачи за ефективното и целенасочено внедряване на 
положителните резултати от научните изследвания в земеделието? 

 
Изхождайки от стратегическите направления на развитие на науката и 

иновациите у нас може да определим следните основни задачи в научно-
техническата и иновационна политика, които са дадени на фиг. 4. 
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В заключение, функциите на аграрната наука, наред с основните функции - 

провеждане на фундаментални и приложни изследвания, се разширява и 
задълбочава за сметка на засилване на образователната съставляваща, 
ефективната реализация на иноватиционния потенциал на аграрната наука, 
разширяване и повишаване на координационната роля на ССА в областта на 
фундаменталните и приложни изследвания, а така също разширяване и повишаване 
на значимостта на експертната дейност, прогнвозиране развитието на науката и 
технологиите в приоритетните направления, повишаване на ефективността на 
управление и използване на националното имущество на аграрната наука, в това 
число и за развитие на материлано-техническата и социалната база. 

Структурата и системата за управление на аграрната наука се усъвършенства 
на основата на съчетаване на държавното управление и самоорганизацията на 
научните колективи, усъвършенстване на избора на приоритети и основните 
направления на изследване по пътя на оптимизация на системата от научни 
организации, формиране на координационни съвети по избор на приоритети.  

Изменение на огранизационно-правния статус на научните организации да се 
провежда по инициатива на ССА в съответствие с осъществяване на функции, които 
определят и възможни изменения на структурата на самата научна организация. 

Оптимизацията на механизмите за финансиране на аграрната наука трябва да 
включва увеличаване на разхода за научни изследвания,разширяване на проектното 
финансиране на научните изследвания с използване на механизмите на целеви 
програми, в това число по приоритенни направления на изследвания на световнио 
ниво, оптимално съчетаване на базовото, програмно- целовото и конкурсното 
финансиране, а така също разширяване на бизнес сектора в системата на аграрната 
наука. 
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Основни задачи 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Основни задачи за ефективно и целенасочено внедряване на 
резултатите от научните изследвания в земеделието 

 Създаване на конкурентно способни звена(програмни колективи) за 
изследване и разработки и условия за тяхното ресурсно осигуряване; 

 Създаване на ефективна иновационна система за комплексни научни 
изследвания; 

 Развитие на научните институти и ВУЗ-овите и осигуряване на 
използване на научните им резултати и правната охрана на научните 
им резултати и разработки; 

 Модернизация на икономиката на основата на технологичните 
иновации. 
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ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
 

д-р И. Маречков 
 
1. Изисквания към резултатите от научните изследвания 
Изискванията към резултатите на всяко ново научно изследване са: 
А) Научност. Изследователят трябва да избере реално съществуващ обект на 

изследване и да го разглежда от строго обективна гледна точка и да се стреми да 
получи нови научни знания, изразяващи се във вид на някои закономерности в 
поведението на обекта или в неговото взаимодействие с други обекти, или 
взаимовръзка на някои свойства на обекта с други свойства на околната среда.Тези 
закономерности и свойства на обекта трябва да подават на опитна проверка, която 
трябва да потвърди тяхната достоверност, така също трябва да притежават 
задължителните четири признака: необходимост; устойчивост; същественост и 
повторяемост. 

 
Б) Новост. Изследователят трябва да избере или нов обект за изследване и да 

получи някакво ново научно знание за него,или известен (стар) обект и да получи 
ново научно знание за него. Обикновено изследователят избира или нов обект и се 
опитва да изгради за него адекватен модел, или да избере стар обект и да построи 
нов модел, с много по-висока ниво на адекватност, отколкото всички известни до 
тогава модели на обекта. 

 
В) Резултатите от изследването трябва да имат практическа ценност, т.е. да 

имат съществено значение за съответния отрасъл на практиката и така да са 
поднесени, че да могат да се приложат и да се получи икономически, социален, 
екологически, технологически и т.н. ефект. Ако изследването има чисто 
теоретически характер, то трябва да са дадени препоръки за приложение на 
резултатите в практиката. 

 
Г) Резултатите от изследването трябва да са достоверни. Теоретичните 

изводи трябва да се подлагат на задълбочена експериментална проверка за да се 
провери верността им, а моделите да се потвърдят на адекватност в 
експериментални изследвания. 

 
Д) Резултатите от изследванията трябва да са преминали апробация и 

внедряване. Резултатите от изследването трябва да преминат апробация през 
широка аудитория специалисти по проблема на конференции, симпозиуми, конгреси 
и т.н. или внедрят в производството и да докажат своята значимост. 

 
От тук следва извода, че всеки учен млад или утвърден - с опит в научните 

изследвания, трябва да се съобразява с посочените изисквания. Тогава и само 
тогава резултатите от изследването може да се наричат нови, т.е. налице е ново 
научно знание за обекта и предмета на научното изследване. 

 
2. Обект и предмет на изследване 
В рамките на научното изследване ученият трябва да избере конкретен обект 

изследване и да формулира предметът на изследване. 
Всяко научно изследване се провежда за решаване на някакъв проблем в 

определена научна област. 
Обект е този процес или явление, който предизвиква проблемната ситуация и 
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изследователят решава да да я изучи. Предмет е това, което се намира в рамките , 
в границите на обекта. Предмет на изследване е този аспект от проблема, с 
изследването на който, ще изучим цялостно обекта, т.е. това е онзи главен, най-
съществен признак, който на настоящият етап е актуален за изследването. 
Следователно под предмет на изследване се разбира значимо от теоретическа или 
практическа гледна точка свойство, особеност или страна на обекта. 

Първичен е обектът на изследване (по-широко понятие), вторично-предметът 
на изследване, в който са отделени отделни свойства на обекта на изследване. 
Някои изследователи не виждат разлика в тези понятия и отъждествяват предмета и 
обекта на изследване. 

Примери за обект и предмет на изследване: 
 

Обект изследване: Предмет на изследване: 

Магнит Свойства на магнита 

Тригонометрични 
уравнения 

Начини за намиране на корените на 
тригонометричните уравнения 

Английски изречения 
Начини и причини за избор на словореда в 
английските изречения 

Очи 
Свойства и структура на очите като 
оптически инструмент 

Двигател с вътрешно 
горене 

Токсичност на отработеншите газове; Разход 
на гориво; Шум и вибрации 

 
Във всеки обект на изследване може да има няколко предмета на изследване и 

концентрирането на изследователя върху един от тях означава, че другите предмети 
на изследване остават на страна от интересите на изследователя. Логическата 
последователност на анализ и избор на обект и предмет на изследването е даден на 
фиг.1. 

Обективната реалност се изучава от различни науки, всяка от които има своя 
сфера на научни интереси,своя обектна област (икономика, природни науки, техника, 
педагогика и т.н.). Обектната област не трябва да се смесва с обекта на научно 
изследване. Последният винаги се намира в обектната област. Обектът на 
изследване е това място на обектната област, в което се намира изучавания 
проблем. 

Това е логиката на истинските научни изследвания, но примерите за псевдо 
изследвания са много и често се крият зад сериозни академични длъжности и 
научни степени, които, вместо да извършват сериозни научни изследвания срещу 
спечелени по не известни пътища проекти, мерят температурата на агнетата и се 
тупат в гърдите, че работят за практиката и са готови да се нахвърлят срещу всеки, 
който им каже, че това е работа за лаборанти. Други пък провеждат подражателски 
изследвания и доказват, че изследванията на Х се потвърждават и в техните 
изследвания, т.е. ако не се третират посевите с хербициди заплевеността е 
Х%.Трети пък (и може би те са най-опасни) са успели да се издигнат в 
административната йерархия и разполагат с правота (те са си присвоили това 
право) да определят кой има право какви изследвания да провежда, кой има право 
да участва в колективите на проектите, кой има право да участва в публикациите и 
кой с какъв дял от финансите да се облагодетелства. И така тези последните 
успяват да превърнат трагедията на собствената си некадърност в науката в 
природно бедствие за обществото. 



31 INTERNATIONAL CONFERENCE "MANAGEMENT AND QUALITY" for YOUNG SCIENTISTS 
29 ÷ 30 June 2022, National House of Science and Technology - Sofia 

 

169 

К. Маркс изказва великата мисъл, че практиката е критерият на истината. Но не 
винаги практиката успява да се оправи своевременно с пороя от неверни твърдения, 
предложения и понякога фалшификации, които й се представят за истини в дебели 
папки с отчети. Докато неистината от псевдо научните изследвания се докаже в 
академичните среди, създателите им се накичат с научни степени и академични 
длъжности, а после се сдобиват с ръководни позиции. Даже Нобеловата награда, 
която уж се дава не за неоснователни, а за неоспорими научни постижения, е 
станала обект на прибързани решения, какъвто е случая с лечебното действие на 
туберкулозата през 1905 година. И може би това е поводът по-късно Бърнард Шоу 
да възкликне: ”Готов съм да простя на Нобел откриването на динамита. Но на 
Нобеловите награди - никога!” Отстояването на научната истина, посочването на 
научните грешки, а най-вече признаването на собствените грешки са пробният камък 
при израстването на всяка личност в света на науката. Ето един пример: Отначало 
Анри Бекерел е считал, че слънчевото облъчване на урановата руда предизвиква 
способността на последната да действа върху покритите фотоплаки, и официално 
съобщава във Френската академия. По-късно той установява, че това е свойство на 
самата уранова руда, заявява го на всеослушание и въпреки първоначално 
допусната грешка човечеството го знае като един от откривателите на атомните 
лъчения. 

Практическата стойност на новата научна истина не винаги е ясна от самото 
начало.Кирхоф открива законите на електрическия ток, но той не изобретява 
нагревателните електроуредите. 

Истинският учен е не само търсач на научната истина. Той е й неин 
безкомпромисен защитник. Не зависимо от това, че го заплашват с уволнение и 
наистина го уволняват, че го ругаят и злословят по негов адрес пред колегите. Но 
той продължава да отстоява своята истина, бори се срещу вълната на сивия поток в 
науката, бори се за издигането на авторитета на учените в обществото чрез 
повишаване на качеството на научните изследвания. 

В живота има носители на ордени и медали за храброст и за постигнати 
производствени резултати и така трябва да бъде. Има ли обаче ордени и медали за 
храброст в науката? 

Няма! И едва ли ще има. Нобелова награда има по физика, химия, 
медицина,литература, има даже Нобелова награда за мир, но Нобелова награда за 
проявена храброст при отстояване на научната истина няма. Защо? Защото няма 
мярка, с която тази храброст да се измери. Защото учените с готовност приемат 
саможертвата в името на научната истина. И как тогава да си изкривиш езика и да 
оскверним думата САМОЖЕРТВА с “голяма” и “малка” саможертва? Не може! 

Историята на научните изследвания изобилства с примери, където учените са 
били готови на саможертва в името на научната истина и на обществото. През 
времето на фашизма учени са се самоубивали, за да не попадне талантът им в 
служба на Хитлеристката машина. Ф.Ж-Кюри се излага на смъртна опасност, за да 
запази запасите от френска тежка вода, а той най-добре е знаел за какво е била 
необходима на окупаторите, както и това, че окупаторът няма да му повярва, ако 
започне да играе ролята на наивен и невеж в тази област. По същия начин Нилс Бор 
в последния момент преди обиска в лабораторията си успява да скрие датската 
тежка вода, тъй нужна за разработването на немския проект за атомно оръжие, зад 
надписа на бутилка за бира. А този надпис е можело да бъде сменен със смъртна 
присъда. 

За да се гордее учения с постигнатите резултати те трябва да отговарят на 
определени изисквания за да са истински и да си заслужават саможертвата. Какви 
са тези изисквания: 
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- получаване на пови факти; 
- разработване на нови методи; 
- създаване нае нови класификации, технологии, препарати, сортове; 
- доказване по нов начин на съществуващи теории/хипотези; 
- създаване на нови теории/хипотези; 
- поставяне началото на нови научни направления в дадена област на знанието. 
 
С приемането на ЗРАСРБ вместо да се повишат изискванията към научните 

изследвания и техните творци, се получи точно обратното. Днес не се прави 
разграничаване между научен принос и усвояване на чужд опит, пренасят се научни, 
а по някога и не толкова научни резултати от едни изследвания в други и се 
претендира, че се прави голяма наука, че се работи по европейски проекти. Когато 
се задълбочи човек в същността на тези проекти се оказва, че нищо ново не се 
извършва, няма сериозни изследване, а се дава нова форма на известни и отдавна 
наложили се истини или се пренася чужд опит, без достатъчна обосновка или 
проверка на необходимостта и приложимостта им у нас. 

За повишаване на ефективността на научните изследвания е необходимо да се 
използва силата на личния пример за създаване на истински научни школи, където 
да се възпитават истински учени. Ломоносов, Фарадей, Ръдърфорд, Капица, 
Горячкин, Темирязев, Артоболевски са въздействали не чрез лекции и поучения, а 
чрез блясъка на личния си пример. 

И накрая трябва да се изгони бюрокрацията от науката и науко -образността. 
Основната опасност от наукообразността е в това, че тя е в “близост” с истинската 
науката. Не вярвайте на дългите доклади и отчети за научните активности, защото в 
тях обикновено аргументите са кратки или ги няма! 
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