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ОСНОВНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯEЩИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА 

ФОРМИРАНЕ НА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

Св. Маджов

Институт за гората – София, Българска академия на науките 

187 млади кандидати на науките, защитили дисертациите си преди не повече от 
10 години, участваха в мониторинга на ключовите фактори, влияещи върху 
ефективността на системата за формиране на научни и педагогически кадри във 
висше учебно заведение. От тях 42,2% са мъже и 64,7% са жени. Средната възраст 
на анкетираните е 28-30 години. Специалността според образованието на 
анкетираните млади доктори се разпределя както следва: 11,5% - инженер в 
промишлената сфера; 15.8% - строителен инженер; 35% - икономист, мениджър; 
5,5% - адвокат; 13,7% - учител; 18,6% - друга специалност. 

67,2% от анкетираните млади доктори са учили в редовна, държавна поръчка; 
21,3% - задочно, бюджетна; 5,7% - в редовна докторантура по договор; 5,7% - в 
задочно обучение по договор. Около 80% от анкетираните млади доктори са 
защитили дисертации преди по-малко от 5 години. Факторите, повлияли на 
решението да влязат в докторантура,са разпределени, както следва: възможността 
да подобрят нивото на квалификация е отбелязана от 87% от анкетираните; 
необходимост от реализиране на творческия потенциал в областта на науката - 
67,6%; желание за работа по интересни, сложни проблеми, любознателност - 64,3%; 
по-успешно да се придвижват нагоре по кариерната стълбица, да правят кариера и 
постигнат успех - 51,4%; желание за работа с висококвалифицирани колеги - 50,3%. 
47,6% от младите доктори отбелязват желанието да станат университетски 
преподаватели след постъпване в докторантура. 

От трудностите, които младите доктори срещат по време на обучението, на 
първо място са отбелязани материални и жилищни проблеми. Така 87,7% 
отбелязват, че заплатата не им позволява да оцелеят; 63,8% изпитват липса на 
време за научна работа поради нуждата да печелят допълнителни пари; 60% 
отбелязват малка стипендия; 46,9% - жилищен проблем, няма къде да живеят. 
Слаба материално-техническа база и липса на необходима научна литература 
отбелязват съответно 45,9% и 40,5% от младите доктори. Финансовите причини 
също са, според младите доктори, причините за нежеланието на много завършили 
докторанти да работят в университет след защита на дисертация. 70,5% от 
анкетираните посочват, че имат по-добри перспективи; 61,6% - че съществуващите 
знания могат да бъдат оценени много по-високо в търговските структури. Освен това 
27,6% от младите доктори не желаят да работят в „бюджетни“ структури, а 14,1% от 
младите доктори имат опит в научната и педагогическата работа, което показва, че 
не им харесва.  

След защитата на дисертацията проблемът с придобиването на жилище става 
актуален. Като условия, необходими на младите доктори да се стремят да останат 
да работят в университета, на първо място, посочват реална перспектива за 
получаване на заем или облаги за закупуване на апартамент (73% от анкетираните 
отбелязват). 26,5% от младите доктори считат за такова условие наличието на 
заплата, която им позволява да живеят нормален живот. За младите доктори, както 
показа анкетата, педагогическата дейност е по-привлекателна, това е посочено от 
65,4% от анкетираните. Научната дейност е по-привлекателна само за 34,6% от 
младите доктори (фиг. 1). 
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В процеса на анкетното проучаване младите доктори била проведена оценка на 
условията, които са създадени от ВУ за докторантите (табл.1). 

Таблица 6.2 Оценка на младите доктори условията, създадени от ВУ за докторанти, 
по 5-то бална скала (1-много лоши; …; 5-много добри условия) 

№ 
п/п 

Варианти на отговорите 
Средна 
оценка 

I Квалификацията на анучния ръководител 4,5 

2 Възможност да участва в научни конференции 4,1 

3 Възможност да участва в научни и методически работи на катедрата 4,1 

4 Възможност да участва в образователния процес 4,1 

5 Достъп към научна литература 3,9 

6 Възможностда получат научна консултация 3,9 

7 Възможност да публикуват научни работи 4,09 

8 Достъп до компютърна техника 3,7 

9 Достъп до Интернета на ВУ 3,6 

10 Възможност да участват в международни конференции 3,3 

11 Достъп до лабораторното оборудване 3,2 

12 Възможност да апробират научните разработки на практика 2,7 

13 Финансова подкрепа чрез проекти 2,7 

Най-висока оценка сред всички условия се дава на квалификацията на 
ръководителя, която е оценена с 4,5 точки по 5-балната система. Условията за 
възможност за участие в научни конференции, възможност за участие в научно-
методическата работа на катедрата, възможност за участие в учебния процес са 
оценени с 4,1 точки. Младите доктори оценяват възможността за публикуване на 
научни трудове на 4,09 точки. Материалната и финансова подкрепа за завършилите 
младите доктори и техните изследвания се оценяват ниско: възможността за 
тестване на научните разработки на практика - 2,7 точки, финансовата подкрепа 
чрез проекти - 2,7 точки. По-голямата част от младите доктори (74,6%) оценяват 
периода на обучение в редовна форма като достатъчен за 3 години. Въпреки това 
18,4% от анкетираните посочват, че продължителността на редовното обучение 
трябва да бъде 4 години. След защита на дисертация, младите доктори, в сравнение 
с докторантите, оценяват малко по-различно помощта за решаване на проблемни 

-научна

-педагогическа

Фиг. 1. Структура на младите доктори по фактора 

”най-привлекателна работа”, % 
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въпроси от дисертационния съвет(НЖ) и персонала на отдела за следдипломна 
квалификация. Към председателя на дисертационния съвет и академичния секретар 
са се обърнали за помощ съответно 15,8% и 30,1% от младите доктори (вместо 8,2% 
и 11,7% от отговорилите докторанти). 

86,9% от младите доктори имат същата специалност като специалността на 
научния ръководител. 13,1% от анкетираните обаче отбелязват, че специалностите 
им не са еднакви. Оценявайки помощта на ръководителя при подготовката на 
дисертация, 75,2% от младите доктори отбелязват, че ръководителят им е помогнал 
активно. Напротив, 20,4% от младите доктори отбелязват, че биха искали повече от 
н.ръководител, а 2,9% са били принудени да решават проблемите сами. 65,7% от 
младите доктори отбелязват активното съдействие на ръководителя в подготовката 
за педагогическа дейност и работа в катедрата на университета. Бихме искал повече 
от н.ръководител в подготовката за преподавателска дейност и работа в катедрата 
на университета за 29,9% от младите доктори, а това изобщо не е обсъдено от 3,6% 
от младите учени. 70,6% от младите доктори смятат за необходими съвместни 
срещи с всички завършили младите доктори, 14,4% - лични срещи стриктно според 
установения график, като най-приемлива форма на взаимодействие с ръководителя 
по време на обучение им. 

През седмицата научните ръководители отделяли по-малко от час на 35,8% от 
младите учени, 1-2 часа - на 51,9%. 4,8% от завършилите докторанти 
н.ръководителите са посветили 3-4 часа седмично; повече от 4 часа - 5,3%. В 
същото време са проведени научни консултации по темата на дисертацията 
(посочена от 56,7% от анкетираните младите доктори), обсъждане на "пресни" 
научни статии, монографии (41,2%). Надзорът на ръководителя върху напредъка на 
работата по дисертацията по време на периода на обучение в докторантура се 
извършва веднъж месечно за 57,2% от анкетираните, веднъж седмично за 36,4%. 
Веднъж на половин година 3,2% от младите доктори са се срещали с ръководителя 
си, а веднъж годишно - 1,1%. Освен това 49,7% от респондентите са направили 
устно доклад на докторант за напредъка на работата по дисертацията и 49,2% - 
писмено. 

По време на обучението в докторантурата редовно са провеждани семинари за 
25,5% от анкетираните, от време на време - за 40,9%, и изобщо не са провеждани - 
за 33,6%. От проведените семинари веднъж седмично са 31,1% от младите доктори, 
веднъж месечно - 52,6%, веднъж на всеки два или три месеца - 8,1%. Семинарите са 
били посветени на: обсъждане на общи, актуални въпроси за всички докторанти - 
отбелязано от 37,2% от анкетираните; взаимни консултации и обмяна на опит между 
докторантите - 27,9%; участие на докторанти в конкурси за безвъзмездна помощ - 
24,6%; обмяна на опит между докторантите, техни защитили колеги, както и научен 
ръководител - 20,9%; участие на докторантите в научно-практически конференции - 
20,5 %; предзащита на дисертации - 17,5 %; графици за защита на докторанти - 
11,3%. За 36,6% от младите доктори изборът на темата на дисертационното 
изследване от завършилите докторантите се дължи на факта, че тя е предложена от 
научния ръководител; при 23,5% от анкетираните изследваната тема е продължение 
на докторантския проект; темата на изследването е близка до научните интереси на 
катедрата - отбелязват 14,8% от младите доктори; и само 21,9% са посочили, че се 
интересуват от темата. 

64,3% от младите доктори са изпитали затруднения при работа по темата на 
дисертационното си изследване. За 26,9% от анкетираните тези трудности са 
свързани с трудоемкостта на експерименталната част; за 25,6% - с несъответствие 
на темата с основното им образование; за 14.7% - с липсата на подходящо 
лабораторно и техническо осигуряване; за 7,1% - с разминаване между темата и 
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научните интереси. След защитата на докторска дисертация 76,5% от младите 
доктори работят върху разработването на нейните подтеми. 43,7% смятат да 
разработят докторантура за доктор на науките, а 30,2% все още не са мислили за 
това. По отношение на оценката на осъществимостта на обучението в аудитория с 
докторанти за подготовка на докторантски изпити, 66,8% от анкетираните посочват 
необходимостта от тях. Факторите, които осигуряват качеството на докторнтското 
обучение, са оценени от младите доктори, както следва. Увеличение на стипендиите 
за докторантура – отбелязано от 75,9% от младите доктори; развита система за 
научни комуникации (участие на завършили докторанти в конференции, стажове и 
др.) — 73,8%; наличие на съвременна инструментална и лабораторна база - 66,3%; 
тясна интеграция с академичната и индустриалната наука - 62%; увеличение на 
заплащането за научното ръководство - 58.8%; финансово подпомагане на 
докторнтите от стипендии, икономически договори, научно-технически програми - 
57,2%; повишени изисквания към научните ръководители на докторантите — 41,7% 
(фиг.2). 
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университета с работа в трета организация. 66,8% от младите доктори не са 
участвали в разработването на научни проекти и проекти. 36,6% от младите доктори 
посочват, че университетът не предоставя материална помощ на завършилите 
младите доктори. 34,4% отбелязват, че университетът плаща командировки на 
младите доктори; 20.5% - това, което плащат за общежитие; 31,3% - това прави 
допълнителни плащания към стипендията. 

За целия период на обучение в докторантура 56,2% от анкетираните никога не 
са били на научни конференции; 12,4% от анкетираните са били в командировка 
веднъж; 2-3 пъти - 24,9%. Като основен доход на младите доктори само 33,3% от 
анкетираните посочват заплатите получени в университета. В същото време 35,3% 
от анкетираните заемат длъжности преподаватели, 18,2% от старши преподаватели 
и 15,5% - асистенти. 

По време на докторантурата си 57,2% от докторантите са изучавали методични 
пособия за това как да работят върху дисертация и да учат в докторантура. В 
същото време 40,1% са защитили тезата си своевременно. Година след завършване 
на докторантурата 12,8% от респондентите са защитили дисертацията си; за 2-3 
години - 25,1%. По този начин изследването на ключовите фактори, влияещи върху 
ефективността на системата за формиране на научен и педагогически персонал във 
висше учебно заведение, разкри остротата на материалните проблеми за 
докторантите и младите доктори, които в по-голямата си част са причината за 
нежелание и невъзможност на много от тях да останат на педагогическа работа в 
университета. Допълнителните доходи на завършилите докторанти намаляват 
качеството на тяхното образование, което отнема много време и усилия. За много 
докторанти работата по подготовката на заявления за безвъзмездни средства и 
изпълнението на научни проекти също е невъзможна поради липса на време за 
дисертационно изследване. Много докторанти и бивши младите доктори са 
недоволни от качеството на научното ръководство, често се изразяват мнения за 
липсата на време, посветено на докторантите от ръководителя. Освен това висшето 
образование в повечето случаи не дава умения за изследователска дейност. Никой 
не казва на студентите във висшето училище за докторантурата и нейните задачи. 
Тези проблеми трябва да бъдат решени в близко бъдеще поради необходимостта от 
подобряване на ефективността на докторантското обучение и системата за кадрово 
обезпечаване на университетите. 
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МОЯТ ОПИТ В НАУЧНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИТЕ ЗА 

КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО НА МЛАДИ УЧЕНИ-ДОКТОРАНТИ 

Г. ТАСЕВ 

Подобряването на качеството на обучение на младите учени зависи от много 
причини: компетентният подбор и брой на завършилите студенти; създаването 
на условия за тяхната успешна научна дейност; развитието на система за 
атестиране на научните кадри и др. Но един от ключовите механизми в системата 
за обучение на висококвалифициран научен персонал е качеството на научното 
ръководство на докторантите. Ръководителят носи пълна отговорност както за 
нивото на теоретична подготовка на докторанта и навременността на представяне 
на дисертацията, така и за нейното качество на съдържанието. Разбира се, 
ръководителят не трябва да разработва и оформя дисертацията на докторанта, но 
трябва да го насочи в правилна посока на действия при разработване на 
комплексното научно изследване. 

Ръководителят е едновременно и преподавател, който споделя своя опит, 
и критик, и в известен смисъл гарант за успешна защита. Затова е необходимо 
да се подхожда особено внимателно към избора на научен ръководител, тъй като 
„научната съдба на докторанта” ще бъде тясно свързана с него, поне през 
следващите няколко години, а при добър научен ръководител, който с право се 
нарича Учител с главна буква, човек може и трябва да запази връзката за цял 
живот. Но също така е важно ръководителят да търси ефективни технологии за 
работа с докторанта. Ето защо ще си позволя да споделя моят опит при подготовка 
на докторанти, а именно: 

1. Планиране на работата на докторантите.  
Научният ръководител трябва да съдейства на докторанта при съставянето на 

индивидуалният план за обучение, както и на работен план и календарен график за 
работа по дисертацията. Това ще помогне да се систематизира дейността на 
докторанта, да го ориентира към организирана, упорита, ежедневна работа върху 
дисертация. 

Първата ми среща с докторанта се изразява в разработване на Увода на 
докторската дисертация и обсъждане и формулиране на основните му елементи, а 
именно: 

 Обосноваване на актуалността на проблема на комплекдсното научно 
изследване; 

 Формулиране същността на проблема, който се намира на границата на 
известното и неизвестното в научното направление; 

 Обосноваване на обекта на научното изследване; 
 Обосноваване на предмета на научното изследване; 
 Формулиране на целта на научното изследване; 
 Обосноваване на методите на научното изследване; 
 Обосноваване на мястото на научното изследване. 

Често се спори за мястото на целта на изследване, а именно: къде да бъде в 
Увода или в края на Глава 1. Критичен анализ на същността на научния проблем. 
Задачи на научното изследване? Моят отговор е, че мястото на Целта на 
комплексното научно изследване е в Увода!!! Защо? Защото всяко нещо се прави с 
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точно определена цел. Ето един прост пример: Целта на експедиция е да се изкачи 
връх „Еверест”. Екипът проучва подготовката и провеждането на експедициите до 
момента: сас са се оборудвали, на какви височине към върха са изграждали своите 
лагери, от коя страна са атакували върха, през кой период от годината са 
стартирали експедицията и т.н. И въз основа на този анализ са формулирали 
задачите на експедицията при подготовката й преди да стартира изследването. 

Следователно и при дисертационото изследване докторанта трябва да има 
яснота по елементите на увода и тогва да се заеме с проучване на състоянието на 
проблема, изводите от анализа, т.е. онези моменти от анализа с които не е съгласен 
или които може да изследва и да получи нови научни или приложни приноси. 
Основното във всяко ново научно изследване е получаването на нови за науката и 
практиката приноси, т.е. обогатяване на научната специалност. 

2. Организация на личната работа на докторанта.  
При организирането на самостоятелната работа на докторанта е от решаващо 

значение да се балансира бюджетът на времето, така че да не се губи нито един ден 
от обучение, така че всички възможни времеви резерви да се използват с 
максимална полза. В същото време ръководителят помага на начинаещия 
изследовател да открие механизма за работа върху дисертация, да усвои 
методологията за изследване на проблема. Може да препоръча необходимата 
литература за фундаментални изследвания, справочни, статистически и други 
публикации, да предложи къде и как да намерите необходимия материал. 

В този етап от работата с докторанта му предлагам моите издания по 
Методология на научните изследвания (Как се разработва докторска дисертация?) 
или ако ми престои провеждане на курс с докторанти го включвам в работата на 
курса,където се раглежда технологията на провеждане на научното изследване, 
изискванията при формулиране на темата на изследването,задачите на изследване 
и същността на отделните глави на дисерлтацията, структура и елементи на 
методиката за експериментално изследване, формулиране на изводите и т.н.  

3. Организиране и провеждане на докторантски семинари.  
Те са важна част от подготовката на докторантите: доклади, дискусии, 

обсъждане на общи проблеми, актуални за всички докторанти с ръководителя. 
Основните принципи на организиране на такива семинари могат да бъдат: 

• цялостно обсъждане на дисертации, градивна критика;  
• участие в семинара на преподаватели, които са добре запознати с темата на 

дисертацията;  
• съдействие на докторантите в дисертационната им работа; 
• придобиване на умения за говорене в научна среда;  
• помощ на докторантите по формалните въпроси на писане на дисертация 

(дизайн, структура, писане на резюме). 
 
4. Участие на докторанта в работата на първичното научно звено 

(катедрата, секцията).  
Тук докторантът ще придобие квалификация как се работи в научен колектив, а 

именно: Как се обсъждат научни  трудове, научни разработки, как се задават 
въпроси, как се правят изказвания. И не случайно народът е казал: ”Умният се учи 
от грешките на другите, а простият-от своите грешки” 
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5. Разработване на комплексното научно изследване. 
Всяка глава или параграф от дисертационото изследване се обкъжда 

съвместно с докторанта.Обсъжда се Глава 1. Критичен анализ на състоянието на 
проблема. Задачите на изследване. Тук се следва следния ред: Анализ на 
състоянието на обекта и предмета на изследване, анализ на използваните методи 
за научно изследване на предмета на изследване. Важен момент при обсъждането 
е формулиране на изводите,които ще са в основата на формулиране на задачите на 
дисертационото изследване. След което се анализират и формулират задачите на 
изследване. 

Важно е да се отбележи, че първа глава се пише първа и последна, т.е. след 
завършване на научното изследване и формулиране на изводите и приносите от 
изследването. Защо се постъпва така? Защото има изискване първа глава да е с 
обем около 20 страници и младият учен-докторант не може да постигне такава 
стегнатост на анализа още в началото, защото той има много идеи за провеждане на 
научно изследване и има желание колкото се може повече въпроси да изследва, но 
когато започне работа по същество установява, че това не е така лесно, недостигат 
средства за материали, има проблеми в методологията на изследването, недостига 
време и т.н. 

Като научен ръководител обръщам внимание, че по всяка задача трябва да има 
1 или 2 извода. Задача по която няма изводи означава, че не е изследвана и 
комплексното дисертационо изследване не е завършено и не може да бъде 
допуснато до официална защита. 

Теоретичното изследване, методиката на експерименталното изследване и 
анализа на резултатите от изследването се обсъждат задълбочено от докторанта и 
научния ръководител и се вземат решения за приемане или доработване. 

Важен момент при всички срещи с докторанта е той да представя 
материала за обсъждане в писмен вид. Никога не приемам провеждане на срещи за 
обсъждане без предварителна подготовка на докторанта. Срещите с докторанта не 
са за пиене на кафе или за свободни разговори. Това също може да е, но не е среща 
с докторанта по темата на дисертацията! Докторантът трябва да иницира срещи с 
научния ръководител, но и научния ръководител трябва да следи изпълнението на 
ИПД.  

Има научни ръководители, които слагат работата с докторанта в точка 
ТЕКУЩИ на своя дневен ред. При мен това е не допустимо! Това може да се 
потвърди от моите над 20 защитили докторанти, които са професори, доценти, 
бизнесмени, директори на институти, декани, ръководители на катедри и секции и 
т.н.  

6. Подготовка за защита на дисертационния труд. От особено значение в 
процеса на писане и защита на дисертация е процесът на взаимодействие с 
ръководителя на последния етап от подготовката на документацията и защитата на 
дисертация, тъй като ръководителят става основен консултант и помощник и 
експерт. Разглеждане на окончателния ръкопис на дисертацията, ръкописа на 
резюмето, текста на доклада, илюстративния материал, отговорите на коментарите 
на рецензентит и челновете на НЖ, отговорите на коментарите в прегледите на 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

13 

резюмето и дисертацията - това са основните въпроси, по които докторантите се 
обръщат към ръководителя на този етап.  

През този етап всеки елемент се обсъжда до момента на представяне в 
първичното звено за допускане до защита и след това до защита на дисертацията 
пред НЖ. 

Преди защитата провеждам с докторанта 2 или 3  тренировъчни защите,като в 
залата сме само двамата. Докторантът докладва своите резултати от изследването, 
а аз слушам и си водя записки, къде и какво да корегираме в доклада и начина на 
представяне, след това задавам няколко въпроса и съвместно обсъждаме и 
анализираме отговорите на въпросите, които е дал докторанта. 

Преди официалната защита обсъждаме отговорите на забележките на 
рецензентите и членовете на НЖ, където обръщам внимание на начина на 
формулиране на отговорите и спазване на етичните норми на учените. 

В заключение като научен ръководител ръководя научната и научно-
педагогическата работа на своите докторанти, изпълнението на индивидуалните им 
планове. Присъствам на заседанията на катедрата, където се извършва 
атестирането на докторантите. 

Без съмнение, докторантите трябва да бъдат в постоянен бизнес контакт 
с ръководителя. Правилната организация на работата на ръководителя с 
докторантите допринася не само за качественото и навременно завършване на 
дисертационната работа, но и за обучението на професионални преподаватели за 
катедрата и университета.  

Смисълът на взаимодействието между ръководителя и докторанта е 
предаването на ценности и традиции, приети в научната среда.  
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Abstract: In this report we will present a study of the characteristics and the 
influence of parameters for two dipole antennas on the off-body channel in wireless 
networks oriented around the human body (WBAN). The research was done in a line-of-
scenario in a closed environment at 2.41 GHz. From the results, we can conclude that the 
orientation of the antennas has a significant influence on the channel characteristics. This 
research will serve as a basis for further research and comparisons with other wearable 
antennas. 

Abstract: В това изложение ще представим изследване на характеристиките и 
влиянието на параметри при две диполни антени върху off-body канала при 
безжичните мрежи, ориентирани около човешкото тяло (WBAN). Изследването е 
направено в сценарий на пряка видимост (line-of-scenario), в затворена среда при 
2,41 GHz. От резултатите може да се направи извода, че ориентацията на антените 
оказва значително влияние върху характеристиките на канала. Това изследване ще 
послужи като основа за следващи изследвания и сравнения с други носими антени. 

Въведение: 

Както знаем, безжичните мрежи около човешкото тяло са нов тип мрежи, 
проектирани да работят в близост до човешкото тяло. Този тип мрежи са изградени 
от енергоефективни, ултра леки, носими и имплантирани интелигентни сензорни 
устройства (възли), които комуникират по между си. В зависимост от 
местоположението на тези възли каналите при WBAN може да класифицираме като 
in-body, on-body и off-body (фиг. 1). Бързото развитие на интернет на нещата (IoT) 
води до необходимостта от разработването на нови по-надеждни, по-енергийно 
ефективни, безжични устройства с приложение в медицината, спорта, военната 
индустрия и други [1 - 4]. Поради тази причина изследването на каналите [5, 6] при 
WBAN е от особено голямо значение. Основният фокус в изследванията се пада на 
ефекта на тялото върху производителността на антената [7, 8]; влиянието на 
човешкото тяло при загубата на път [9]; надеждността, свързана със загубата на 
пакети и други. В това изследване ще обърнем внимание на ориентацията на 
антената на Off-body канала при работна честота от 2,41 GHz в затворена среда 
(учебна лаборатория), в сценарий на пряка, при пълен и празен хомогенен фантом 
на човешкото тяло. Електромагнитните характеристики и размери на фантома са 
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описани в [10]. 

  
фиг. 1 фиг. 2 

 

Постановка и методология на измервания: 

На фиг. 2 е изобразена работната обстановка в учебна зала на 6. етаж в 
Югозападен университет „Неофит Рилски“. Споменатите вече диполни антени (фиг. 
3) са напълно идентични, като бяха свързани с безжични компоненти (фиг. 4) (Xbee 
C1 на DiGi International USA), образуващи възел А и В. При самите измервания 
първата антена, част от възел А, беше поставена статично на височина от 95 см, а 
втората, част от възел В, беше поставена върху плосък хомогенен фантом (фиг. 5) 
на човешко тяло на същата височина – 95 см, като беше отделена от фантома с 
помощта на диалектическа подложка (пяна) с дебелина 10мм. 

   
фиг.3 фиг. 4 Фиг. 5 

 

Измерено бе нивото на приемния сигнал (Received Signal Strength Indicator – 
RSSI) при празен и пълен фантом, за еднаква (co-directed) и кръстосана (cross-
directed) ориентация на антените. 

Във фигура 6 е представен опростен алгоритъм на работа при снемане на 
данните за антените. RSSI (нивото на приемния сигнал) е измерен в две позиции на 
антената от възел А, в сценарий на пряка видимост, съответно при празен и пълен 
фантом.  

Co-directed (CD) – диполната антена в модул А и диполната антена в модул В 
са в еднаква вертикална поляризация. Cross-directed (XD) – диполната антена в 
модул А в хоризонтална поляризация, докато диполната антена в модул В запазва 
своята вертикална поляризация. 

 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

16 

 

фиг. 6 

Първоначално разстоянието между двете антени започва от 0см (позиция i=0) и 
след което се увеличава последователно с една стъпка = 12,5 см, което е 
приблизително една дължина на вълната в свободното пространство. Възел А е 
свързан към преносим компютър (лаптоп) с инсталиран софтуер XCTU, с помощта 
на който възлите се програмират и се извършват тестовете за обхват. В 
помещението присъства само оператор, снемащ данните в седнало положение. 

Резултати 

В следващите две графики (фиг. 7, фиг. 8) е показано нивото на приемния 
сигнал (RSSI) като функция на дължината на вълната (разстоянието) при двата 
сценария на поляризация (CO-,XD) съответно за празен и пълен фантом.  

 

 

фиг. 7      фиг. 8 

След обединението на двете графики (фиг. 9) в една за по-добра визуализация, 
ясно се очертава, че стойности на RSSI, при сценарий LoS и CD ориентация на 
антените, се изменят слабо до разстояние от 300 см, като разликите за пълен и 
празен фантом за RSSI варират в стойности до 10 dB. Докато при LoS сценарий за 
XD ориентация на антените RSSI стойностите до 100 см се изменят значително с 
разлика до 20 dB.  
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фиг. 9 

От хистограмата (фиг. 10) се вижда, че стойностите на RSSI при двата случая 
CD и XD на ориентация на диполните антени се различават с повече от 20 dB, като 
когато антените са с еднаква ориентация нивото на приемания сигнал е по-високо. 

 

фиг. 10 

Заключение 

Въз основа на показаните резултати може да обобщим, че в затворената среда 
на учебната лаборатория (фиг. 2), в която са направени замерванията, 
поляризацията на антените влияе в по-голяма степен отколкото когато фантомът на 
човешко тяло е пълен или празен с вариация на стойностите на RSSI до 20 db. 
Данните от това изследване ще послужат като основа за следващи сравнения с 
носими антени за определяне на характеристиките на Off-Body канала при 
безжичните мрежи ориентирани около тялото на човека. 
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Abstract 
In the recent years, the expectation of human being has increased manifold for 

speedy and accurate delivery of information in the form of text, image, audio and videos. 
Digital filters with one dimensional, two dimensional and, three dimensional inputs are 
generally used for processing and provide desired signal, image and videos respectively. 
This has forced the scientist, engineers and researchers for designing the digital signal 
processing systems with improvised, proficient and intelligent techniques using the 
emerging modern tools and technology. A large number of researches have been 
proposed for digital filter design. In this review paper, a comprehensive review and 
analysis of various digital filter designs are carried out. More specifically, Finite Impulse 
Response (FIR) and Infinite Impulse Response (IIR) filter design issues, challenges, 
evolutionary optimization based techniques including nature inspired Swarm Intelligence 
(SI) based optimization techniques are reviewed. It is found that in present era there has 
been a shift in research from 1D filters to 2D filters because 53.4.% publications are 
related to 2D inputs filters whereas only 44.6% research work are related to 1D input filters 

Key words: Digital Filter, Swarm Intelligence (SI), Finite Impulse Response (FIR), 
Infinite Impulse Response (IIR), Evolutionary Optimization Based Techniques. 
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Резюме 
През последните години очакванията на човека за бързо и точно предаване на 

информация под формата на текст, изображение, аудио и видео се увеличават 
многократно. Цифрови филтри с едноизмерни, двуизмерни и триизмерни масиви 
обикновено се използват за обработка и осигуряване на желания сигнал, 
изображение и съответно видеоклипове. Това провокира учените, инженерите и 
изследователите да проектират цифрови системи за обработка на сигнали с 
импровизирани, опитни и интелигентни техники, използвайки новите съвременни 
инструменти и технологии. Предлагат се голям брой изследвания за проектиране на 
цифров филтър. В тази статия се прави изчерпателен преглед и се извършва анализ 
на различни дизайни на цифрови филтри. По-конкретно се анализират проблемите, 
свързани с дизайна на филтрите с краен импулсен отговор (Finite Impulse 
Response (FIR)) и безкраен импулсен отговор (Infinite Impulse Response (IIR)), 
предизвикателствата, техниките, основани на еволюционна оптимизация, 
включително и техниките за оптимизация, базирани на вдъхновената от природата 
рояк интелигентност (Swarm Intelligence (SI)). Установено е, че в сегашната ера 
има промяна в изследванията от 1D филтри към 2D филтри, защото 53,4% 
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публикации са свързани с 2D входни филтри, докато само 44,6% от 
изследователската работа е свързана с 1D входни филтри. 

Ключови думи: цифров филтър, краен импулсен отговор (FIR), безкраен 
импулсен отговор (IIR), техники, базирани на еволюционна оптимизация 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Филтрите обикновено се използват за премахване на нежелан шум, добавен 

при обработката на данни, изображение или видео на източника, канала и 
местоназначението на комуникационните системи. За разлика от аналоговите 
филтри, цифровите филтри са полезни, опитни и интелигентни за ефективно 
филтриране на шум от различни сигнали. Освен това цифровите филтри са 
предпочитани за намаляване на шума или получаване на определени аспекти на 
дадения сигнал. Върху дискретния времеви сигнал се прилагат математически 
операции за получаване на желаните резултати. Цифровите филтри се 
класифицират като филтри с краен импулсен отговор (FIR) и такива с безкраен 
импулсен отговор (IIR)[1],[2],[3],[4]. На базата на размера на входния сигнал, 
филтрите се делят на едноизмерни (1D) филтри и двуизмерни (2D) филтри за сигнал 
и съответно за обработка на изображения. Тъй като цифровите филтри с краен 
импулсен отговор са неизменно стабилни и могат да имат линейна фаза, те 
обикновено се предпочитат пред филтрите с безкраен импулсен отговор. Тези 
филтри с краен импулсен отговор имат многобройни основни приложения в 
цифровата обработка на сигнали и изображения. 

Структурата на тази статия е следната: 
В раздел 2 се анализират различни видове филтри и математически 

представяния. В раздел 3 се разглеждат статии на подобна тема. Раздел 4 е 
посветен на кратко проучване за изследвания и разработки за последните десет 
години от 2011 до 2020 г. Раздел 5 е свързан с графично представяне на рецензии 
за публикации на 1D и 2D цифрови филтри. Раздел 6 прави обобщение. 

 
2. ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦИФРОВИ ФИЛТРИ 
 
Най-общо казано проектирането на цифров филтър е определяне на набор от 

коефициенти на филтъра. Тези коефициенти трябва да отговарят на 
характеристиките и да влияят на производителността като ширина на лентата на 
пропускане и лентата на спиране, затихване на лентата на спиране, общо усилване, 
честоти на прекъсване и допустими вълни в пропускателната и спиращата лента. 
Има много конвенционални методи като например прозоречни функции като 
Бътъруърт, Чебишев, Кайзер и др., техника на трансформация като билинейна 
трансформация за проектиране на филтър. Въпреки това, като цяло цифровите 
филтри се класифицират в две категории, т.е. FIR филтри. Коефициентите на тези 
филтри са по-добре изложени в математическо представяне в следващите 
параграфи. 

 
2.1.1. Цифрови филтри с краен импулсен отговор (FIR филтри) 
 
Цифров филтър с краен импулсен отговор (FIR) е този, чиято импулсна реакция 

е с крайна продължителност. Импулсната реакция е „крайна“, тъй като във филтъра 
няма обратна връзка. Едноизмерен филтър с краен импулсен отговор: типичен 
едноизмерен цифров филтър с краен импулсен отговор може да се характеризира; 
трансферна функция H(z) е, 
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H(z) = ∑ ℎ(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

𝑧−1 

H(z) = h(0) + h(1)z−1 +  − − +ℎ(𝑛)𝑧−(𝑁−1) 
 
където N е дължината на филтъра на импулсния отговор h(n). Блок-схема на 

едноизмерния филтър с краен импулсен отговор е показан на фиг. 1. 
 

 
Фигура 1. Блок-схема на едноизмерен филтър с краен импулсен отговор. 

 
Тук изходът във времева област y(n) е 

𝑦(𝑛) =  𝑥(𝑛) ∗  ℎ(𝑛) 
а изходът в честотната област Y(z) е, 

𝑌(𝑧) =  𝑋(𝑧)𝐻(𝑧) 
където, x(n) и X(z) са възприемчивo входни сигнали във времева и честотна 

област. В честотната характеристика на едноизмерния филтър с краен импулсен 
отговор е; 

𝐻(𝑊𝑘) = ∑ ℎ(𝑛)

𝑁

𝑛=0

𝑒−𝑗𝑤𝑛𝑛
 

  
където k = 2πk/n ; H(wk) е комплексният вектор на преобразуване на Фурие. 

Това е честотната характеристика на филтъра с краен импулсен отговор. Честотата 
в [0, π] се анализира с N точки. Блок-диаграмата на двуизмерния филтър с краен 
импулсен отговор е показана на фиг.2. 

 

 
Фигура 2. Блок-схема на двуизмерен филтър с краен импулсен отговор 

 
Нека сметнем, че импулсната характеристика на този филтър е h(n1, n2), 

където 0 ≤ n1 ≤ N1 − 1 и 0 ≤ n2 ≤ N2 − 1, тогава двуизмерната трансферна функция 

H(z1, z2) [5], [6].[7] ще бъде, 

 

𝐻(𝑧1,𝑧2) = ∑.

𝑁−1

𝑛=0

∑ ℎ(𝑛1−𝑛2)

𝑁−1

𝑛=0

𝑧1
−𝑛1𝑧2

−𝑛2 

 
Изходът Y(z1, z2) ще бъде,  
Y(z1, z2) = H(z1, z2). X(z1, z2), където X(z1, z2) е двуизмерен вход. 

Замествайки стойността на z1 = exp (jw1) и z2 = exp (jw2) в горното уравнение 
честотата на отговора H(z1,z2) на двуизмерния филтър с краен импулсен отговор е 
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𝐻(𝑒𝑗𝑤1𝑒𝑗𝑤2) = ∑.

𝑁−1

𝑛=0

∑ ℎ(𝑛1−𝑛2)

𝑁−1

𝑛=0

𝑒𝑗𝑤1𝑛1𝑒𝑗𝑤2𝑛2 

 
2.1 Цифрови филтри с безкраен импулсен отговор (IIR филтри) 
 
Цифровият филтър намалява определени параметри на сигнал с дискретно 

време, използвайки математически операции. Той се използва широко в обработката 
на сигнали, а изключителната му производителност е една от основните причини, 
поради които цифровата обработка на сигнали е станала толкова популярна. 
Цифровите филтри се категоризират като филтри с краен пулсов отговор (FIR 
филтри), с ограничена продължителност, с ненулева импулсна характеристика само 
за краен брой проби и пулсова реакция с безкрайна продължителност (IIR филтри) с 
безкраен брой ненулеви проби в импулсна реакция. Математическото представяне 
на безкрайния импулсен отговор е показан в следващите параграфи.  

 
Показана е и блок-диаграма на филтъра с безкраен импулсен отговор (IIR 

филтъра) за едноизмерни и двуизмерни входове на фиг.3 и съответно фиг.4. 
 

 
Фигура 3. Блок-схема на едноизмерен филтър с безкраен импулсен отговор (IIR 

филтър) 
 

 
Фигура 4. Блок-схема на двуизмерен филтър с безкраен импулсен отговор (IIR 

филтър). 
 

Математическото представяне на едноизмерния филтър с безкраен импулсен 
отговор (IIR филтър) е дадено като 

 

𝑦(𝑛) = ∑ 𝑝𝑘𝑥(𝑛 − 𝑘) −

𝑀

𝑘=0

∑ 𝑞𝑘𝑦(𝑛 − 𝑘)

𝑁

𝑘=0
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където 𝑝 𝑘и 𝑞𝑘 са коефициентът на филтъра. x(n) и y(n) са вход и изход на 
филтъра във времевата област. M и N са брой на входния и изходния коефициент с 
N ≥ M. Трансферната функция H(z) на филтъра с безкраен импулсен отговор (IIR 
филтъра) е 

𝐻(𝑧) =
∑ 𝑝𝑘𝑧−𝑘𝑀

𝑘=0

∑ 𝑞𝑘𝑧−𝑘𝑀
𝑘=1

 

 

Математическото представяне на двуизмерния филтър с безкраен импулсен 
отговор (IIR филтър), когато a(0,0)=1, е 

 

𝐻(𝑧1,𝑧2) =
∑ ∑ 𝑏(𝑘1𝑘2)𝑧1

−𝑘1𝑧2
−𝑘2𝑘1𝑘2∈𝑅𝑏.

1 + ∑ ∑ 𝑎(𝑘1𝑘2)𝑧1
−𝑘1𝑧2

−𝑘2𝑘1𝑘2∈𝑅𝑎(0,0).
 

 

където a(k1,k2) и b(k1,k2) са коефициент на филтъра. Ra - (0,0) представлява 
причината за опора на a(k1,k2) без начало (0,0) и Rb представлява областта на 
опора на b(k1,k2). 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

От разгледаните цифрови филтри, се наблюдава, че по-конкретно е обяснено 
математическо представяне на FIR и IIR филтрите и коефициентите. Това провокира 
учените, инженерите и изследователите да проектират цифрови системи за 
обработка на сигнали с импровизирани, опитни и интелигентни техники, използвайки 
новите съвременни инструменти и технологии. 
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IоT БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕН МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ЧОВЕКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ ПАТОЛОГИИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ SARS-COV-2 

 

Анелия Станоева - Докторант, специалност Електронизация, катедра 
„Електротехника, електроника и автоматика“, Технически Факултет на ЮЗУ “Неофит 

Рилски”, Благоевград, a.vasileva@swu.bg 
 

Анотация. Настоящето изследване е посветено на провеждането на анализ 
на състоянието на съществуващите методики и технологии за отдалечен контрол на 
състоянието на сърдечно-съдовата система (ССС) на човека, предложение на 
методически и технологически решения, които са основни елементи на цялостна IoT 
базирана система. Особено внимание е отделено на възможността за контрол на 
развитието и възстановяването на организма при заболявания на ССС 
предизвикани от вируса SARS-COV-2. Представената методика е базирана на 
фотоплетизмографична технология за регистрация на физиологични данни за 
тестване и мониторинг на състоянието на човека. Методът се основава на анализа 
на съкратителните функции на мускулите, на сърцето и на стената на аортата, които 
са надежден показател за състоянието на сърдечно-съдовата система 
(ССС).Методът се осъществява чрез регистриране на пулсограма снета 
фотоплетизмографично от пръста (най често показалец) и по-нататъшната и 
обработка. Фотоплетизмографските методи за записване на пулсациите на кръвта в 
отделни участъци на кръвоносното русло се основават на способността на 
биологичната тъкан да променя степента на абсорбция или отражение на 
светлинния поток, преминаващ през нея. 

Ключови думи: Телемедицина, Фотоплетизмография, сърдечно-съдови 
заболявания. 

 
Аnnotation. The present research is dedicated to conducting an analysis of the state 

of the existing methods and technologies for remote control of the state of the 
cardiovascular system (CVS) of the person, a proposal of methodological and 
technological solutions, which are the main elements of a complete IoT-based system. 
Special attention has been paid to the possibility of controlling the development and 
recovery of the body in cardiovascular diseases caused by the SARS-COV-2 virus. The 
presented methodology is based on photoplethysmographic technology for registration of 
physiological data for testing and monitoring of the human condition.The method is based 
on the analysis of the contractile functions of the muscles, the heart and the aorta wall, 
which are a reliable indicator of the state of the cardiovascular system (CVS).The method 
is carried out by registering a pulsogram taken photoplethysmographically from the finger 
(most often the index finger) and its further processing.Photoplethysmographic methods 
for recording the pulsations of blood in individual areas of the blood stream are based on 
the ability of biological tissue to change the degree of absorption or reflection of the light 
stream passing through it. 

Key words: Telemedicine, Photoplethysmography, cardiovascular diseases. 
 
По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(Organisation for Economic Cooperation and Development — ОИСР) за състоянието на 
системите на здравеопазване на различните страни, разходите за здравеопазване в 
развитите страни продължават стремително да нарастват и ако тази тенденция 
продължи, правителствата ще бъдат принудени да провеждат непопулярни мерки по 
повишаване на данъчното натоварване, намаляване на други бюджетни разходи или 
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създаване на условия, при които гражданите ще бъдат принудени да поемат все по-
голяма част от разходите за здравеопазване.  

Обобщавайки горните анализи, може да се направи следния извод - разходите 
за здравеопазване в развитите страни растат по-бързо от брутния вътрешен продукт 
(БВП).  

В много държави се правят опити за реформиране на здравеопазването. 
Провежда се реформа в здравеопазването и в Германия. Целта на реформата е 
намаляване на държавните разходи чрез повишаване на конкуренцията в областта 
на застрахователните услуги, а така също и въвеждането на високотехнологични 
подходи за диагностика и мониторинг на пациентите.  

Сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) заемат едно от първите места сред 
болестите, които предизвикват тежки, а много често и трагични последствия (фиг.1.).  

Проблемът е особено актуален за нашата страна, тъй като данните сочат, че в 
България на всеки 3 човека 2 умират от ССЗ. Според представените данни в 
България 65% от общата смъртност на населението се причинява от този вид 
заболявания. [13] 

В тази връзка, систематичния мониторинг на състоянието на сърцето и 
кръвоносните съдове е от решаващо значение в ранната диагностика и 
предотвратяването на тези болести. 

 
Фигура 1. Пропорционално съотношение на заболяванията с най-голям 

принос в общата смъртност на населението. 
 
Колкото по-рано бъдат установени факти за отклонения в работата на сърцето, 

толкова е по-вероятно да се избегнат сериозни последици.  
Интензивната профилактика на всеки стадии, във всяка социална област и по 

всяко време е уместна и нужна, ако обществото желае да контролира пандемията от 
ССЗ. Успешната кардиоваскуларна профилактика изисква комбинирани глобални 
усилия, осъществени на практика от здравните служби - интервенции на персонално 
и популационно ниво. [13] 

Всичко казано до тук, убедително доказва, че една от основните медицински 
проблеми е ранната диагностика на възникващи дисфункции в организма на човека.  

Към цялата тази картина ще добавим още един фактор, превърнал се в ключов 
за последните две, три години – пандемията COVID-19, която донесе допълнително 
натоварване на здравната система в целия свят. Вируса се оказа изключително 
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деструктивен за дихателната и сърдечно-съдовата системи (ССС). Анализът на 
щетите, причинени от вируса на ССС и основните механизми за възникването им са 
от съществено значение за тяхното преодоляване чрез медицински услуги от 
разстояние. 

Методиката на изследването се базира на следните принципи и технологични 
решения. 

Организъмът на човека, като цяло е сложна биологична система, състояща от 
взаимосвързани и взаимозависими елементи - системи, органи, тъкани, клетки и 
физиологически системи. 

От гледна точка на биофизиката, организъмът на човека е отворена нелинейна 
биологична система, съществуваща благодарение на балансирания обмен с 
външната среда на материя, енергия и информация под формата на 
"информационни потоци" с пространствено-временно разпределение във 
вътрешната среда [15]. 

Биологичните сигнали са разнообразни по характер и механизъм физически 
прояви (електрически, механични, химични и др.) на физиологичните процеси в 
живия организъм, които могат да бъдат измерени и представени във форма, удобна 
за последваща обработка. [2] 

Познаването на параметрите и характеристиките на биологичните сигнали 
допълва клиничната картина на заболяването с обективна диагностична 
информация, която позволява да се предскаже развитието на състоянието на 
пациента. 

Представената методика е базирана на фотоплетизмографична технология за 
регистрация на физиологични данни за тестване и мониторинг на състоянието на 
човека. 

Методът се основава на анализа на съкратителните функции на мускулите, на 
сърцето и на стената на аортата, които са надежден показател за състоянието на 
сърдечно-съдовата система (ССС). 

Методът се осъществява чрез регистриране на пулсограма снета 
фотоплетизмографично от пръста (най често показалец) и по-нататъшната и 
обработка. 

Фотоплетизмографските методи за записване на пулсациите на кръвта в 
отделни участъци на кръвоносното русло се основават на способността на 
биологичната тъкан да променя степента на абсорбция или отражение на 
светлинния поток, преминаващ през нея.  

В съответствие със закона Bouguer – Lambert – Beer (1), абсорбцията на 
светлина в обект с хомогенни оптични свойства зависи от дебелината на слоя, през 
който минава това излъчване: 

 
      (1) 

където: 

I   - интензивността на светлинния поток, който е преминал през тъканта; 

𝐼0  - интензитет на светлинния поток, настъпил върху тъканта; 

α𝜆 - коефициент на светлинна абсорбция, който зависи от дължината на 

вълната на лъчението и оптичните свойства на тъканта; 

l   - дебелината на тъканта, която абсорбира светлината. 

 
Пулсограмата се снема с помощта на устройство, регистриращо фото тока през 

фотоприемника, който е пропорционален на измененията на налягането на кръвния 
поток (кръвонапълването на капилярите на пръстите на ръцете) с помощта на 
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инфрачервена система на облъчване и регистрация на отразения поток от 
инфрачервена светлина с дължина на вълната около 0.9 nm. 

Особен интерес представлява анализа на формата на пулсограмата, които 
позволяват да се определят редица хемодинамични характеристики на сърдечно-
съдовата система и по този начин да се идентифицират основните параметри на 
нагнетателната функция на сърцето. 

Пулсограмата отразява преди всичко ритмичните колебания в капилярния 
кръвен поток. Тъй като ние не регистрираме стойността на налягането, а скоростта 
на неговата промяна (dP/dT) (фиг.2.), т.е. анализа на самата пулсограма се 
провежда по фактори свързани със скоростта на промяната на налягането, а не със 
самото налягане. 

 
Фигура 2. Диференциална форма на фотоплетизмограма. 

 
През 2019 година, особен фактор в живота на човечеството стана световната 

пандемия предизвикана от вируса на SARS-COV-2 (тежък остър респираторен 
синдром коронавирус-2). Заболяването предизвика бързо нарастване на броя на 
случаите и висока смъртност в световен мащаб. Много често при заболяването от 
SARS-CoV-2 възниква висок риск от развитие на полиорганна недостатъчност, в 
повечето случаи това е следствие на увреждане на сърдечно-съдовата система 
(ССС) (фиг.3.). 

По думите на Буркерт Писке 1  в интервю за DW казва: „В клиниката 
„Шарите“ една трета от пациентите с COVID-19 показват симптоми и за съпътстващи 
увреждания на сърдечния мускул.“ [9]   

Един от механизмите за влияние на вируса върху сърдечно-съдовата система е 
чрез протеина АСЕ2. За да проникне в клетката, SARS-CoV–2 се фиксира върху 
специфичния протеин-ACE2. Протеинът ACE2 присъства в белодробните клетки, 
което позволява на вируса да проникне и да ги унищожи, причинявайки пневмония. 
Но протеинът ACE2 също се намира и в клетките на сърдечния мускул и клетките, 
които изграждат кръвоносните съдове. 

                                                           
1
 Професор доктор Буркерт Пинске - Интервенционен кардиолог с повече от 25 годишен опит в тази 

област. Член на управата на Асоциацията за сердечна недостатъчност (HFA) ESC, член на 
австрийското кардиологично общество, президент на Berlin-Brandenburg Gesellschaft für Herz-und 
Kreislaufforschung eV 
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Изследванията показват, SARS-CoV-2 ефективно се присъединява към 
протеин-рецептора ACE2. И при заболявания сърдечно-съдовата система и особено 
на миокарда, количеството на ACE2 се увеличава. Следователно хората с такива 
диагнози са по-податливи и съответно с по-тежък ход на заболяването, при който 
вирусът не се локализира в дихателните пътища, а се разпространява по-нататък в 
сърдечно-съдовата система.[10] 

Отделно трябва да се каже и за друго усложнение, което е следствие на тежко 
течение на COVID-19 с увреждане на сърцето и други органи – цитокинова буря 
(хиперцитокинемия). За разлика от слабия имунитет, в този случай имунният отговор, 
напротив, е твърде силно изразен. Ето защо цитокиновата буря често причинява 
тежки състояния при млади пациенти с COVID-19. 

 

 
Фигура 3. Процентно съотношение на патологиите предизвикани от SARS-CoV–

2 с най-голям принос в общата смъртност. 
 
Цитокиновите молекули се отделят главно от Т-лимфоцитите, за да привлекат 

още повече имунни клетки към мястото на възпалението. И ако нивото на 
цитокините е твърде високо, се развива неконтролирано живото застрашаващо 
възпаление, което бързо усложнява останалата картина: колкото повече клетки, 
толкова повече цитокини се отделят, а оттам и повече имунни клетки. 

При пациенти с COVID-19 в следствие на цитокиновата буря възниква внезапен 
миокардит, при който стремително се развива остра сърдечна недостатъчност, 
кардиогенен шок. Този ход на заболяването изисква незабавни мерки за реанимация. 

Според няколко проучвания, по-специално проведени в Mayo Clinic и Sandra 
Atlas Bass Heart Hospital, пациентите с COVID-19 могат да получат атипичен 
миокарден инфаркт. 

Миокардитът представлява възпалително заболяване на миокарда и 
независимо от причините за възникването му протича в три основни фази.[11] 

̶ Острата фаза, която в случай, че причината за развитието на патологията е 
COVID-19 е причинена от цитокиновата буря, протича много бързо и се 
развива остра сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок. При което 
настъпва миокардна деструкция. 

̶ Хроничната фаза е периодът след втората седмица и тогава деструкцията 
продължава, като се намесват и автоимунни механизми. 
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̶ В трета фаза на вирусния миокардит настъпва ремоделирането на 
сърдечните кухини. Клетъчният инфилтрат в миокарда се замества с 
фиброза. Това е етапът на прогресия на вирусния миокардит в дилатативна 
кардиомиопатия. 

Фигура 4. Участък на пулсограмата съответстващ на ФЕН на миокарда. 
 
По време на втория и третият етап на развитие на заболяването особено важно 

значение има постоянният контрол за състоянието и динамиката на изменението на 
съкратителните функции на миокарда. Целите на което са: 

̶ Своевременно откриване на ситуации застрашаващи здравето и живота на 
пациентите; 

̶ Определяне на максимално ефективната и безопасна терапия, както и 
предотвратяване на нежелателни странични въздействия на 
придружаващите терапии; 

̶ Контрол за динамиката на възстановяването на пациентите 
 
Диагностичните възможности на предложената технология позволяват 

подобен контрол. Например - значителното увеличение на фазата (времето) на 
екстремно натоварване (ФЕН) 2  (фиг.4.) (повече от 0,12 сек.) е признак за 
влошаването на съкратителната функция на сърдечния мускул- един от основните 
признаци на миокардит. Контролът за динамиката на изменението на ФЕН може да 
помогне за съставяне на обективна оценка за развитието на болестта и съответно 
да предотврати развитието на допълнителни усложнения. Отделно, може да 
отбележим, че при медикаментозно лечение това е изключително чувствителен 
индикатор, с помощта на който може да се оцени ефективността на избраните 
методи за лечение [16]. 

Още един много важен аспект на използването на предложената технология е 
възможността за провеждане на изследването и съответно мониторинга отдалечено. 
Както отбелязахме по-горе, системата не изисква специални умения за използване. 

Данните, които се регистрират могат да бъдат предадени надеждно по 
съществуващите канали за предаване на информацията и съответно да бъдат 
получени и анализирани при необходимост и от специалист. Т.е., предложената 
технология носи класическите черти на телемедицинска система. 

                                                           
2
 Фаза (време) на екстремално натоварване (ФЕН) - времето от максималната точка на кривата до 

точката на пресичане с нулева линия.  
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Анотация. Настоящето изследване е посветено на анализа на 
съществуващите методики и технологии, предложение на методически и 
технологически решения, които са основни елементи на цялостната IoT 
базирана система за индивидуална регистрация на физиологични параметри на 
състоянието на организма на човека.  

Използването на „облачни” технологии с медицински уклон има един 
изключително важен аспект, а именно масовото внедряване на високо- 
технологични и достоверни медицински услуги за самоконтрол на широк кръг 
потребители. При използването на съвременни информационно комуникационни 
технологии, много важен елемент при вземане на решение за използването им 
остава надеждността и защитеността на медицинската, биомедицинската и 
биометрична информация. От тази гледна точка киберсигурността при 
реализацията на подобен вид системи и услуги има първостепенно значение. 

Допълнително условие при провеждането на изследването е определянето 
на структурата и съдържанието на информационните и технически компоненти, 
с цел интегрирането им в единен облачен комплекс, осигуряващ предаване, 
обработка и съхраняване на постъпващата от пациента информация чрез 
мобилните средства за комуникация, Интернет и средствата за спътникова 
навигация. 

Ключови думи. Медицински данни, Облачни технологии, Киберсигурност, 
Фотоплетизмография 

 
Abstract. The present study is dedicated to the analysis of existing methods and 

technologies, proposal of methodical and technological solutions, which are basic 
elements of the complete IoT-based system for individual registration of physiological 
parameters of the state of the human body. 

The use of "cloud" technologies with a medical bias has one extremely important 
aspect, namely the mass implementation of high-tech and reliable medical services for 
self-monitoring of a wide range of users. When using modern information and 
communication technologies, a very important element in making a decision about their 
use remains the reliability and security of medical, biomedical and biometric information. 
From this point of view, cyber security in the implementation of such kind of systems and 
services is of primary importance. 

An additional condition for conducting the study is the determination of the structure 
and content of the information and technical components, with the aim of integrating them 
into a single cloud complex, providing transmission, processing and storage of the 
information received by the patient through mobile means of communication, the Internet 
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and means of satellite navigation . 
Keywords. Medical Data, Cloud Technologies, Cybersecurity, Photoplethysmography 
 
От гледна точка на биофизиката, организъмът на човека е отворена нелинейна 

биологична система, съществуваща благодарение на балансирания обмен с 
външната среда на материя, енергия и информация под формата на 
"информационни потоци" с пространствено-временно разпределение във 
вътрешната среда.[17]. 

Биомедицинската информация е информация за свойствата на биологичните 
обекти и явления, които са предмет на медицински изследвания, както и 
представите и анализите на тези свойства и явления. Биомедицинската информация 
може да бъде от следните видове: 

1. Първична информация, получена при регистрацията на биомедицински 
сигнали и изображения по време на медицинската диагностика. 
Информацията се получава с помощта на сложни диагностични устройства. 

2. Резултати от индивидуален преглед проведен в лечебни заведения. Това са 
лабораторни изследвания на кръв, урина и т.н. 

3. Статистическа информация за биологични обекти, получена в резултат на 
медицински и статистически изследвания. 

4. Информация, получена в областта на биохимичните изследвания на 
вещества, например при синтеза на нови лекарства 

Mного важен аспект на използването на предложената технология е 
възможността за провеждане на изследването и съответно мониторинга отдалечено. 
Както отбелязахме по-горе, системата не изисква специални умения за използване.  

Данните, които се регистрират надеждно могат да бъдат предадени по 
съществуващите канали за предаване на информацията и съответно да бъдат 
получени и анализирани от специалист. 

Т.е., предложената технология носи класическите черти на телемедицинска 
система. 

От особено значение, в този аспект, е визуализацията на биомедицинската 
информация. От техническа гледна точка, визуализацията е начин за 
изобразяване на данни по зададени параметри с помощта на специализиран 
софтуер. 

Обикновено визуализацията се разбира като плоско или обемно изображение, 
създадено на базата на определена структура от данни 

Един от важните въпроси при визуализацията на биомедицински и биометрични 
данни е елиминиране на случайни шумови компоненти в регистрирания 
биомедицински сигнал, включително шум от квантуване, високочестотни артефакти и 
т.н..  

За изглаждане на сигнала в нашата работа, използваме средно филтриране. В 
най-общия случай филтърът с подвижна средна стойност се определя, както следва 
(1): 

 
          (1) 

 
където: 

x(n)  - входен сигнал, 
N  - редът на филтъра, 
bk  - набор от тегла на филтъра, 

y(n) - изходният сигнал. 
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По-съществено изглаждане може да се постигне чрез усредняване на 
измерванията в по-дълъг период от време чрез увеличаване на забавянето на 
филтъра, например, ние използваме изглаждащ 8-точков филтър с подвижна средна 
стойност, определен със следния израз (2): 

 
(2) 

 

където:    x(n) - входен сигнал, y(n) - изходят сигнал. 
 
За елиминирането на нискочестотните артефакти и постояният компонент, 

които присъстват по време на регистрацията на биосигнала във времевата област 
използваме филтър базиран на операцията за диференциране (3). 

 
 

(3) 
 
 

Цифровата обработка на сигнали в съвременните скрининг монитори ни дава 
възможност за провеждането на сложен много параметрови анализи на 
постъпващата физиологична информация, което води до намаляване на влиянието 
на артефакти, възникнали при регистрация на биомедицинските сигнали [8]. 

Използването на микропроцесорни средства за обработка на данни, от своя 
страна ни позволява провеждането на едновременен анализ на широка обобщена 
биомедицинска информация, регистрирана от множество сензори в представяйки 
биомедицинската информация в удобна за лекаря форма.  

Фигура 1. Пример на екранна форма при анализ на фотоплетизмограма с 
интегрални показатели, характеризиращи състоянието на пациента. 

 
Едно от ключовите приемущества на разглежданата технология е това, че тя 

позволява извършването на преход от контрол на отделни физиологични параметри 
към наблюдение за промени на интегрални показатели, характеризиращи 
състоянието на пациента (фиг.1.). 

Стойността на единен показател за състоянието може да се определи като 
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минимално разстояние между точка на многомерни пространства или 
нормализирани стойности на физиологични параметри в област на дадено 
пространство за съответната динамична норма.  

Относителната промяна на разстоянието, дефинирано в различни моменти от 
времето, характеризира динамиката на промените в състоянието на пациента, което 
е особено ценно в предложената технология. 

Телемедицината съчетава върховите постижения в областта на високите 
технологии с най-съвременните постижения в областта на медицинската 
диагностика. Телемедицината представлява комплекс от медицински услуги и 
дейности, които използват технологии за доставяне на медицинска помощ в мястото 
на потребност. 

Компонентите на телемедицината са: 
̶ Технически устройства за запис, съхранение, обработка и предаване на 

медицинска информация; 
̶ Технологии за вземане на медицински решения; 
̶ Експерти за интерпретация и оценка на специализирана медицинска 

информация; 
̶ Двустранни конферентни връзки и споразуменията в реално време; 
̶ Менaжиране и обсъждане на пациента от разстояние. 
От гледна точка на съвременните технологии Телемедицинските системи се 

явяват част от по-голям клас на приложни електронни системи наречен Интернет 
на нещата (Internet of Things, IoT). 

Интернет на нещата се отнася до свързването на различни устройства (не само 
компютри и смартфони) към една мрежа, която позволява те да бъдат наблюдавани 
и/или контролирани от отдалечено място. 

Тази концепция разглежда организацията на такива мрежи, като явление, 
способно да преустрои икономическите и обществени процеси така, че да изключи 
необходимостта от участие на човека в част от действията и операциите. 

Развитието на съвременните диагностични технологии еднозначно 
демонстрира, че съвременната медицина е немислима без използването на 
информационни технологии. Един от перспективните подходи за решаването на 
този проблем е използването на технологията SaaS – software as a service – 
софтуер като услуга - бизнес-модел на продажба и експлоатация на 
високотехнологичен софтуер, при които доставчикът разработва уеб приложение и 
сам го управлява, чрез предоставяне на клиентите на достъп до софтуера чрез 
мрежата и PaaS (platform as a service) платформа като услуга на модела SaaS за 
практикуващи лични лекари (джипи) е в отсъствието на разходи, свързани с 
инсталиране, обновяване и поддръжка на работоспособността на оборудването и 
работещия на него софтуер. 

Използването на „облачни” технологии с медицински уклон има още един 
изключително важен аспект, а именно масовото внедряване на високо- технологични 
и достоверни медицински услуги за самоконтрол на широк кръг потребители. 

През 2016 г. Microsoft представи обновена облачна база за управление на 
интелигентни уреди и вградени електронни системи. Azure IoT Hub предоставя 
възможност за персонализация на взаимодействието между устройствата с минимум 
кодиране и интеграцията в проекти от приложни електронни системи, базирани на 
технологията Azure. 

Microsoft Azure е отворена облачна платформа, която позволява бързо да 
изградите, внедрите и управлявате приложения в глобалната мрежа на 
управляваните от Microsoft центрове за данни. 

2020 година Microsoft представи новия Azure IoT Connector for FHIR-функция 
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API (application programming interface - интерфейс за приложни програми), която 
позволява на здравните организации да организират надеждни комуникационни 
връзки за голям брой вградени устройства, които обменят защитена медицинска 
информация (фиг.2.). 

 

 
Фигура 2. Схема на open-source инструмента Azure IoT Connector за FHIR. 
 
Azure Io Connector за FHIR използва спецификацията HL7 Fast Healthcare 

Interoperability Resources (Стандарт за обмен на медицинска информация), за да се 
осигури безопасна и надеждна функционална съвместимост между вградени 
устройства, здравни и електронни медицински досиета при предаване на данни по 
протоклите на TCP/IP. 

Медицинските данни могат да бъдат изпратени в Event Hub, Azure IoT Hub или 
Azure IoT Central и превърнати в ресурси на FHIR, което позволява на лекари да 
оперират с медицински данни и информация, получени посредством устройства от 
клас IoT, в контекста на клинични записи, поддържащи FHIR. 

Сърцето на стандарта са ресурсите (FHIR Resources). Ресурсът е независима 
структурирана единица информация, използвана при обмена на медицински данни 
(фиг.3.). Повечето ресурси са показване на реалния свят в цифрови данни. 

В рамките на спецификацията са описани клинични, административни, 
финансови и технически ресурси. В момента има 106 ресурса, посочени в стандарта. 
Опциите за организиране на обмен на данни са: 

RESTful API (HTTP)  –  взаимодействието между системите се осъществява чрез 
извършване на операции върху ресурси с помощта на REST заявки (намиране на 
ресурс, получаване на ресурс, актуализиране на ресурс и т.н.). 

Messaging –  взаимодействието между системите е организирано под формата 
на препращане на съобщения между системите. Всяко съобщение съдържа 
информация за настъпило събитие, отразено в информационната система и за 
което една система иска да докладва на друга. Съобщение  –  е група от свързани 
ресурси от определен тип. 

Documents    –  взаимодействието между системите се осъществява на ниво 
документи, т.е. една система иска документи от друга система и ги получава. 
Документ  –  е група от ресурси, обединени в документ чрез специален ресурс 
composition, фиксирани към момента на подписване на документа. 

Ето няколко примера за ресурси: 
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Фигура 3. Всеки ресурс има раздел за представяне на структурираната 
информация, съдържаща се в ресурса, в удобна за четене форма. 

 
̶ пациент (Patient), 
̶ посещение (Encounter), 
̶ резултат от изследването (DiagnosticReport). 

 
Медицински данни и системи за поддръжка за вземане на решения в 

здравеопазването 
След първичната обработка на биомедицинските сигнали, провеждането на 

анализ на данните в мониторинговите системи се извършва най-често на база 
микропроцесорни платформи, базирани на технологии, откриващи големи 
възможности за реализация на сложни диагностични алгоритми за обработка на 
физиологична информация, в същото време с достатъчно компактни размери. В 
подобни микропроцесорни платформи се прилагат алгоритми за спектрални, 
статистически, регресионни и други техники на математическия анализ (фиг.4.). 

В същото време, цифровата обработка на сигнали в микропроцесорни системи, 
значително опростява изграждането на оборудването за последваща визуализация 
на физиологични данни посредством: 

̶ Графични дисплеи, 
̶ Специфична организация на данните в паметта, 
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̶ Предаване на информация по цифрови канали и мрежи, 
̶ Формиране на база данни за отложен анализ и т.н.[7] 
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Фигура 4. Визуализация на диференциална фотоплетизмограма с маркиране 

на отделни елементи. 
 
Заключение. При използването на съвременни информационно 

комуникационни технологии, много важен елемент при вземане на решение за 
използването им остава надеждността и защитеността на медицинската, 
биомедицинската и биометрична информация. От тази гледна точка 
киберсигурността при реализацията на подобен вид системи и услуги има 
първостепенно значение. 

Технологичните решения предлагани от облачна база за управление на 
интелигентни уреди и вградени електронни системи. Azure IoT Connector за FHIR, 
използваща спецификацията HL7, предоставя възможност за надежден и безопасен 
обмен на биомедицински данни при реализацията на IoT базирани телемедицински 
системи. 
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Abstract 

We present and analyze the results of a survey conducted on the place of computer 
graphics in student learning. The survey was conducted among two main groups of 
students of the Technical Faculty at Southwestern University "Neofit Rilski" - students 
studying in a regular form of study and students studying in a part-time form of study. The 
survey was conducted in the month of September 2022. We can conclude that all 
surveyed students are familiar and informed to varying degrees about the wide application 
of computer graphics and about the promising opportunities for starting a career in this 
field. The results of this study can be a good motivation and reason for the inclusion of 
computer graphics disciplines in different study programs. 

 
Ключови думи: анкетно проучване, компютърна графика, обучителен процес. 

 
Увод 
В настоящата научна разработка са представени и анализирани резултатите от 

проведено анкетно проучване  през месец Септември 2022 год. сред студенти на 
ЮЗУ „Неофит Рилски“, във връзка с изготвянето на план за въвеждане на 
компютърната графика в обучението на студенти. 

 
Целта на проучването е: 
- Отразяване на мнението на студенти; 
- Оценяване на знанията по графичен дизайн; 
- Набелязване на конкретни промени и дейности. 
Целеви групи: 
- Студенти от ОКС Бакалавър и Магистър; 
- Форма на обучение редовна и задочна. 
 
Метод за набиране на информацията: самостоятелно попълване от изготвена 

анкетна карта. 
 
Профил на респондентите: 
Всички 43 респондента, участвали в проучването, се обучават в ЮЗУ „Неофит 

Рилски“.  
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Провеждането на анкетно проучване сред студентите е важно, за да се чуе 
тяхното мнение и тези резултати биха могли да се използват като показатели в 
Рейтинговата система на висшите училища в България. Анкетните проучвания  
насърчават комуникацията между студентите - потребителите в образователния 
процес и преподавателите (Пеева, 2013). 

Компютърната графика може да се разглежда двупосочно. От една страна, тя 
представлява раздел на художествената графика, а от друга страна  компютърната 
графика е закономерен резултат от развитието на компютърните технологии - от 
визуализацията на резултати до съвременните мултимедийни системи (Петков, 
2013). 

 
Анализ на резултатите от анкетно проучване за мястото на компютърната 

графика в обучението на студентите от Техническия факултет при Югозападен 
университет „Неофит Рилски“ 

 
Разпределението на изследваните лица от анкетното проучване е 31 (72%) 

мъже и 12 (28%) жени по отношение на пол. Възрастовата група е съответно 36 
човека (84%) от 19 год. до 24 год.; 6 (14%) от 25 год. до 35 год. и 1 (2%) от 36 год. до 
45 год. Като обобщение, може да отбележим, че по-голяма част от обучаващите се 
студенти са от мъжки пол и са на възраст под 24 години.  

Тези разпределения по пол и възраст са показани на фигура 1: 
 

 
 

Фиг. 1 Графично представяне на отговорите на въпросите „Вашият пол е “и 
„Посочете вашата възраст“ 

 
Разпределението на изследваните студенти по отношение на изучаваната 

специалността е както следва: 32 студента (75%) спец. „Компютърни системи и 
технологии“, 10 студента (23%) – спец. „Информационни и комуникационни 
технологии“ и 1 студент (2%) – спец. „Информатика“.  

Както е видно от отговорите на този въпрос, преобладаваща част от 
анкетираните студенти се обучават в специалност „Компютърни системи и 
технологии“. Това е закономерно, тъй като приемът в тази специалност е най-висок 
през последните няколко учебни години и тези студенти са едни от най-редовните и 
отговорни студенти в Техническия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Формата на 
обучение 41 (96%) Редовна форма на обучение, 1 (2%) Задочна форма на обучение 
и 1 (2%) Дистанционна форма на обучение. Оразователно-квалификационна степен 
на анкетираните студенти е 40 (93%) Бакалавър и 3 (7%) Магистър.  

Всички тези резултати са показани във фигура 2. 
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Фиг. 2 Графично представяне на отговорите на въпросите „Каква е вашата 
специалност?“, „Форма на обучение“ и „ОКС“ 

 
На въпроса „Работите ли?“ 26 студента от общо 43 анкетирани което е равно на 

60% от тях са отговорили ДА а 17 студенти (40%) дават отговори НЕ както се и 
вижда на фигура 3 от техните отговори. Тези резултати показват че преобладаваща 
част от анкетираните студенти са част от трудовия пазар в страната и са запознати с 
това какви знания, умения и компетенции са необходими за кадровото им развитие в 
областта на компютърната и технологичната сфера. 
 

 

Фиг. 3 Графично представяне на отговорите на въпроса „Работите ли?“ 
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На въпроса „Мислите ли, че обучението по графичен дизайн е на необходимото 
ниво?“ 25 студента от общо 43 и 58% са отговорили положително, 17 студента не 
мога да преценя и 1 студент 2% отрицателно. От получените резултати е видно, че 
по - голяма част от анкетираните смятат, че обучението по компютърна графика е на 
необходимото ниво. Голям е процента на студентите които не могат да дадат 
конкретен отговор, което предполага, че има какво да се работи в посока 
разширяване и усъвършенстване и подготовката по графичен дизайн. Тези получени 
резултати са посочени във фигура 4. 
 

 

Фиг. 4 Графично представяне на отговорите на въпроса „Мислите ли, че 
обучението по графичен дизайн е на необходимото ниво?“ 

 
На въпроса „Трябва ли да се добавят нови курсове по графичен дизайн?” 

респондентите имат възможността да изкажат мнение относно необходимостта от 
включване на нови учебни курсове по графичния дизайн. Резултатът показва, че 20 
студента (46%) смятат, че трябва да се добавят нови курсове по графичен дизайн. 
Тук може да се направи извода, че студентите имат желание да разширят своята 
подготовка по векторна и растерна графика. Резултатите са показани на фигура 5. 
Безспорно, компютърната графика има доста широко приложение в съвременния 
технологичен свят, като например за подпомагано проектиране на инженерни и 
архитектурни системи, в дизайна, за обобщаване на финансови статистически 
научни или икономически данни, във визуализацията, в сферата на забавлението, 
обучението и образованието и др.   
 

 

Фиг. 5 Графично представяне на отговорите на въпроса „Трябва ли да се 
добавят нови курсове по графичен дизайн?“ 
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2% 

40% 

Мислите ли, че обучението по графичен дизайн е на необходимото 
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46% 

12% 

42% 

Трябва ли да се добавят нови курсове по графичен дизайн? 
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Интерес представляват също отговорите на въпроса „Бихте ли започнали 
кариера в областта на графичния дизайн?“. 20 студента (46,5%) посочват, че биха 
започнали кариера в областта на компютърната графика. За съжаление, голям е 
процентът на студентите, които не могат да направят преценка 18 студента (41,9%) 
и 5 студента (11,6%) отговарят с НЕ, което може би се дължи на слабите им 
познания в областта на компютърната графика и недостатъчното познаване на 
нейните възможности. Резултатите от този въпрос са показани в графика на фигура 
6. Един от най-големите стимули за кариерно развитие в сферата на компютърната 
графика за студентите е свързан с атрактивното заплащане, гъвкавото работно 
време и възможностите за работа от дистанция.   

От друга страна, до 2030 г. 800 млн. работни места ще изчезнат заради 
автоматизацията, показа проучване на McKinsey Global Institute (McKinsey, 2018), 
цитирано от Би Би Си. В списъка с необходимите умения за бъдещите работни 
места наред със задължителните  е-умения и дигитална компетентност, се нареждат 
и други като емоционална интелигентност, креативност, гъвкавост и адаптивност, 
грамотност за работа с данни, когнитивни умения, социални и емоционални умения , 

технологична ориентираност (Младенова, 2019). Голяма част от тези умения са 
присъщи на хората, занимаващи се с компютърна графика, така че може да се 
твърди, че професиите, свързани с компютърната графика са едни от най-
перспективните.  
  

 

Фиг. 6 Графично представяне на отговорите на въпроса „Бихте ли започнали 
кариера в областта на графичния дизайн?“ 

 
На въпроса „Какви курсове бихте желали да бъдат включени във Вашето 

обучение по графичен дизайн?“ (фигура 7) студентите имат право да избират 
няколко отговора и с най-висока избираемост е отговорът „Маркетинг, реклама и 
графичен дизайн“ (29 студента), следвано от „Обработка на изображения“ (24 
студента) и „Интернет реклама“ (24 студента).  

Резултатите показват, че студентите са запознати с широкото практическо 
приложение на графичния дизайн и имат желание да усъвършенстват своите 
умения и познания в областта на компютърната графика.  

Безспорно, успехът на съвременния бизнес в последните години е все по-
тясно свързан с визуалната комуникация.  

Бизнесът сега повече от всякога се нуждае от добър графичен дизайн, който 
да помогне за изграждане на ефективна и ефикасна комуникация с клиентите 
(Бояджиев, 2019) 
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Фиг. 7 Графично представяне на отговорите на въпроса „Какви курсове бихте 
желали да бъдат включени във Вашето обучение по графичен дизайн?“ 

 
От отговорите на въпроса „Смятате ли, че има развитие графичния дизайн в 

рекламата?“ и високият процент от 84% (36 студента от 43) се вижда, че 
анкетираните студенти са наясно за това, че бизнесът в България се нуждае от 
добри специалисти в областта на графичния дизайн и рекламата. Графично 
представяне на тези отговори може се види на фигура 8. 

 

 

Фиг. 8 Графично представяне на отговорите на въпроса „Смятате ли, че има 
развитие графичния дизайн в рекламата?“ 

 
Отговорите на въпроса „Чували ли сте за някои от следните програми за 

векторна и растерна графика (за обработка на изображения)?“ са представени на 
фигура 9. Както е видно от графиката, 45 студента (тоест всички анкетирани) са 
чували и са запознати до някаква степен с програмата Adobe InDesign, а 36 от 
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анкетираните са посочили Adobe Photoshop като позната за тях програма и 
съответно CorelDraw – 20 студента и Adobe Iliustrator - 19 студента. 

 

 

Фиг. 9 Графично представяне на отговорите на въпроса „Чували ли сте за 
някои от следните програми за векторна и растерна графика (за обработка на 

изображения)?“ 
 

Отговорите на въпроса „Участвали ли сте в курсове по графичен дизайн?“, 
представени на фигура 10, ясно показват, че по-голяма част от студентите (83%) 
никога не са посещавали допълнителни курсове по графичен дизайн. Тук можем да 
направим извода, че знанията на студентите по графичен дизайн са по-скоро базови 
и в процеса на своето обучение в бакалавърските и магистърските програми в 
Техническия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ за тях би било полезно да 
обогатят и натрупат нови познания в тази област. 

 

 

Фиг. 10 Графично представяне на отговорите на въпроса „Участвали ли сте в 
курсове по графичен дизайн?“ 

 
На въпроса „Ползвали ли сте някога услуги на графичен дизайнер?“ 29 

студента (69%) дават отрицателен отговор, а 13 студента (31%) от тях – 
положителен (фигура 11). 

20 

36 

19 

45 

CorelDraw

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Чували ли сте за някои от следните програми за векторна и растерна 
графика (за обработка на изображения)? 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

Участвали ли сте в курсове по графичен дизайн? 

Да Не 
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Фиг. 11 Графично представяне на отговорите на въпроса „Ползвали ли сте 
някога услуги на графичен дизайнер?“ 

 
Заключение 

От представените дотук данни от тази анкета става ясно, че следва да се 
обърне внимание на факта, че всички анкетирани студенти, разбира се, в различна 
степен, са информирани и запознати с широкото приложение на компютърната 
графика в редица сфери. Но нивото на тяхната информираност е крайно 
незадоволителна, имайки предвид големия брой сектори на тяхната бъдеща 
професионална реализация. Това разбиране би било много силен мотив за 
включването на дисциплини по компютърна графика в учебните планове на 
различните учебни програми. Освен това, придобитите знания, умения и 
компетенции от бъдещите студенти по графичният дизайн и реклами, биха имали 
висока практическа приложимост, свързана с тяхната бъдеща професионална 
реализация. 
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АЗИАТСКИЯТ ХИП-ХОП ИЛИ КАК К-ПОПЪТ СЕ  
ПРЕВЪРНА В КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН 
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Хип-хопът се появява на азиатската сцена през 80-те години на 20-ти век, което 
съвпада и с широкото разпространение на културата в Европа и по целия свят. Това 
се дължи на няколко фактора, сред които могат да се отбележат повишеният медиен 
интерес към хип-хоп културата в световен мащаб, появата на първите филми на хип-
хоп тематика и не на последно място стремежа на звукозаписните компании да 
достигнат до нови пазари и съответно нова публика.  

Навлизането и разпространението на хип-хоп културата в Азия е двустранен 
процес. От една страна, в естествен канал за разпространение на хип-хоп културата 
в Азия се превръщат американските военни бази, както и сформираните около тях 
квартали и градове, където американските военни донасят със себе си хип-хоп 
музиката и брейк танците. От друга страна са азиатските имигранти, които пристигат 
в САЩ за да учат и да работят, като през 80-те години, особено на Западния бряг, 
вече има обособени големи азиатски общности. Азиатските американци бързо 
възприемат хип-хоп културата, тъй като, също като афро- американците и 
латиноамериканците усещат етническа дискриминация. Въпреки че, в началото се 
появяват твърдения, че хип-хоп културата е присъща само за чернокожите 
американци, в последствие надделява философската идея за това, че хип-хопът е 
култура на споделянето, на онеправданите и маргинализирани общности и 
съответно не съществува пречка азиатските американци да практикуват хип-хоп и да 
припознаят основните принципи и идеи за изразител на техните проблеми. 

В различните азиатски държави хип-хопът се развива с различна динамика, 
което се обосновава на специфични политически, социални, икономически и 
исторически причини. От една страна Азия е континентът, който се състои от държави 
с най-различна форма на управление, социална система, религии и историческо 
развитие. А от друга страна е негативното отношение и неприемането на 
американската култура от много азиатски държави, главно поради участието на САЩ 
във военните конфликти в Камбоджа, Виетнам, Северна Корея, Иран, Ирак и други. 

Хип-хоп културата се развива по-добре в проамериканско настроените държави 
като Филипините, Япония, Южна Корея, Тайван, Малайзия, Индонезия и Сингапур, 
като към тях могат да се добавят Китай и Индия, които успяват да създадат хип-хоп 
сцена, заслужаваща внимание, въпреки ограничените си мащаби и популярност. 
Прави впечатление, че хип-хопът намира сцена в икономически развити или 
бързоразвиващи се азиатски държави, от което може да се достигне до извода, че 
хип-хоп културата в Азия има по- скоро комерсиална, а не социална или философска 
същност, каквато има в САЩ, което, както и в Европа, се дължи и на отсъствието на 
расови противоречия, както и на по- неосезаеми класови различия в обществото. 

Филипините са първата азиатска държа, която успява да създаде собствена 
хип-хоп музикална сцена още в началото на 80-те години на миналия век. Това се 
дължи на историческото развитие на страната, довело да тесни икономически и 
геополитически връзки със Съединените щати, като в основен канал за 
разпространение на хип-хоп културата се превръщат американските военни бази, 
разположени на територията на Филипините, както и сформираните около тях 
квартали и градове, в които американските военни донасят със себе си и хип-хоп 
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музика. От друга страна, по онова време, на Западното крайбрежие В САЩ има 
добре обособена филипинска общност, която изпраща на своите роднини на 
островите различни касети, видеоклипове, книги и списания на хип-хоп тематика.  

През 1980 г. певецът и стендъп комик Dyords Javier записва песента “Na Onseng 
Delight”1, а Vincent Dafalong “Ispraken Delight”2. И двете песни са на филипински език, 
като се приема, че това са първите азиатски рап записи. 

През 80-те години в много други азиатски държави се забелязват първи опити 
за експериментиране с хип-хоп музиката, които обаче нямат комерсиален успех. 
Както и в Европа, местните рапъри, рапират на собственият си език, в търсене на 
идентичност. По този начин се появяват различни еклектични стилове, които са 
повлияни от местната музикална култура като – C-pop (в Китай), K-pop (в Корея), J-
pop (в Япония), Mandоpop(хип-хоп на езика мандарин на о-в Тайван). В Япония 
групата Yellow Magic Orchestra, създава първата електро хип-хоп японска песен- 
„Rap Phenomena“, в албума си от 1981 г. BGM.3 Първата рап песен на мандарин е 
създадена от певеца Harlem Yu в Тайван също в началото на 80-те.  

Азиатската хип-хоп сцена започва да се развива в края на 80-те и началото на 
90-те години. Някои изследователи на азиатския хип-хоп наричат година 1992 – 
„Year zero”, като се смята, че това е годината в която се ражда хип-хопът в Азия. 
Твърденията за „нулевата” година, обаче са твърде преувеличени, тъй като още 
през 1986 г. в Шибуя, Япония отваря врати първият в Азия изцяло хип-хоп клуб. 

През 1989 г., диджеят и собственик на Valentine Sound Production, Joe Siva 
създава групата Krash Kozz, която става първата хип-хоп група в Малайзия.4 През 
1990 г. те издават дебютния си албум Pump It!, който става първият азиатски хип-хоп 
албум влязъл в Asia Billboard. 

 През 1990 г. във Филипините Francis Magalona издава своя дебютен албум, 
Yo!5 , а през 1992 г. издава и втори албум- Rap Is Francis M, който е оценен като един 
от най-великите филипински рап албуми, създавани някога.  

Хип-хопът се появява и на корейската сцена веднага след обявяването на 
независимостта на Южна Корея през 1987г. и проведените в Сеул Олимпийски игри 
през 1988г. Песента на рок музиканта Hong Seo-beom от 1989 г.- "Kim Sat-gat", се 
смята за първата корейска поп песен, която съдържа рапиране.6 През 1990 г. Hyun 
Jin-young, смятан за първия корейски хип-хоп изпълнител, дебютира с албума New 
Dance.7 През 1992 г. Seo Taiji and Boys, които стават известни като бащите на K-pop 
музиката, дебютират с песента "Nan Arayo". В своите следващи песни те включват 
както поп, така и хип-хоп и R&B в американски стил, което много се харесва на 
публиката и става характерна черта за изпълнителите в Корея.8 

Към края на 1990-те години корейската хип-хоп сцена се разраства значително 
и дори се създава спор около комерсиалния и ъндърграунд хип-хоп по подобие на 
САЩ. Групи като Drunken Tiger, опитват да създават чист хип-хоп и в текстовете си 
изразяват възгледи против властта, не изпълняват хореография и много често 
критикуват к-поп изпълнителите, като ги обвиняват в прекалена комерсиалност.  

Хип-хопа в Япония започва своя комерсиален успех през 1994г. и 1995г., а 
хитове като "Kon'ya wa būgi bakku" (Boogie Back Tonight) на Schadaraparr и "Da. Yo. 
Ne" на East End X Yuri са продадени в милионен тираж. 

                                                           
1
 https://www.whosampled.com/sample/21283/Dyords-Javier-Na-Onseng-Delight-Sugarhill-Gang-Rapper%27s-Delight/ 

2
 https://www.whosampled.com/Vincent-Daffalong/Ispraken-Delight/ 

3
 Lewis, John. "Back to the future: Yellow Magic Orchestra helped usher in electronica – and they may just have invented hip-hop, 

too". The Guardian UK.04.06.2008 
4
 Goh, Daryl. "Malaysian music producer and deejay Joe Siva dies". The Star.27.04.2016 

5
 https://www.discogs.com/master/787013-Francis-M-Yo 

6
 Eperjesi, John R. "Korean Beat Attitudes: Rainhat Poet and Ko Un". The Huffington Post. 07.03.2012 

7
 Dillow, Gordon. "Rap's Seoul Brother : Dance Transcended All Language Barriers for Korean Music Star". Los Angeles 

Times.09.05.1993 
8
 "The Root of K-Pop: The Influences of Today's Biggest Acts". Billboard. 06.08.2013г.  

https://www.theguardian.com/music/2008/jul/04/electronicmusic.filmandmusic11
https://www.theguardian.com/music/2008/jul/04/electronicmusic.filmandmusic11
https://www.star2.com/people/2016/04/27/malaysian-music-producer-and-deejay-joe-siva-dies/
http://www.huffingtonpost.com/john-r-eperjesi/korean-beat-attitudes-rai_b_1322993.html
http://articles.latimes.com/1993-05-09/local/me-33452_1_korean-music
http://www.billboard.com/articles/columns/k-town/5638224/the-root-of-k-pop-the-influences-of-todays-biggest-acts
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В Индия хип-хопът навлиза през киното, като за първи път във филма Kadhalan 
от 1990г. е използвана хип-хоп песен. В последствие изпълнители като Bohemia 
смесват индийска музика с хип-хоп ката създават стила Punjabi rap.  

През 90-те години хип-хопът навлиза и в Китай, като първоначално в клубовете 
са се пускали главно хонг-конгски изпълнители като Санди Лам и Шърли Куан9, както 
и изпълнители от Тайван.   

Хип-хоп музиката се появява и в Индонезия в началото на 90-те години на 
миналия век, като първият индонезийски изпълнител, който издава изцяло хип-хоп 
албум, е рапърът Iwa K. Освен него популярност добиват и групи като Boyz Got No 
Brain и Neo. Повечето индонезийски рап групи рапират на индонезийски език, но има 
и такива, които рапират на английски език.  

През 90-те години хип-хопа завладява Сингапур, като се превръща в основен 
компонент на музикалната сцена.10 Поради етническото и езиково многообразие в 
Сингапур рапът в страната се изпълнява на различни езици като английски, 
мандарин, тамилски и малайски.11 Сред най- известните сингапурски хип-хопъри са 
Shigga Shay и Grizzle Grind Crew.  

След 2000 година хип-хопът на азиатската сцена продължава да се развива, 
като сцени успяват да създадат още държави като Мианмар, Бангладеш, Непал и 
Пакистан.  

Въпреки че, много азиатски държави успяват да създадат собствена хип-хоп 
музика, в повечето случаи изпълнителите имат само локални успехи и не могат да 
достигнат до световните сцени. Това се дължи главно на спецификата на азиатските 
езици, които влизат в пряка конкуренция с официалния за хип-хоп културата език- 
английския.  

Наблюдават се обаче две изключения, които със сигурност могат да се нарекат 
световни феномени. На първо място, внимание заслужават азиатските хип-хоп 
танци или по- скоро танцови групи и изпълнители, които към днешна дата доминират 
световната танцова сцена и до голяма степен диктуват развитието на хип-хоп 
танцовата култура в целия свят. Танцът има визуално въздействие и няма езикова 
бариера, ето защо танците се възприемат най- бързо в Азия и служат като глобално 
средство за разпространение на хип-хоп културата. Второто изключение е 
корейският хип-хоп, като част от К-поп културата, който в последните десетилетия с 
групи като BTS, Red Velvet, Blackpink, EXO, TWICE, TXT и др., успява трайно да се 
настани на световната музикална сцена и да създаде нов музикален жанр и 
цялостно изградена музикална индустрия.  

Хип-хоп филмите Wild Style (1982г.), Breakin' (1984г.) и Krush Groove (1985г.), 
оказват голямо влияние върху азиатската танцова сцена. Пристигайки в Япония, 
Филипините и Малайзия главно чрез военнослужещите в американските бази или 
чрез роднини на азиатците, живеещи в САЩ, тези филми добиват изключителна 
популярност и стават основа за сформирането на първите хип-хоп танцови групи.  

Още през 1982 г. във Филипините се появяват първите местни брейк денс 
групи, които копират движения от филмите и използват парковите пространства за 
да репетират. Първите местни брейк крю-та, като Whooze Co. International, The 
Eclipse, Info-Clash Breakers и Ground Control включват в състава си предимно 
военнослужещи от американските военни бази, като военновъздушната база Clark, в 
град Анхелес, близо до столицата Манила,12 а в последствие и много местни 

                                                           
9
 "Rock the boat: The new breed of Hong Kong's hip hop hipsters”.South China Morning Post.24.05.2013 

10
 "Here comes a new generation of local hip-hop artists". The Straits Times. April 13, 2016. 

11
 Lequn Fu . "Popular Music in Singapore: Cultural Interactions and the "Inauthenticity" of Singaporean Music".SHS Web of 

Conferences 14. 2015 
12

 "History of Pinoy Rap". Pinoyrap.com. 26.01.2014 

http://www.scmp.com/magazines/48hrs/article/1245191/rock-boat-new-breed-hong-kongs-hip-hop-hipsters
https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/here-comes-a-new-generation-of-local-hip-hop-artists
http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2015/01/shsconf_icitce2014_02013.pdf
http://pinoyrap.com/history/history.html


ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

50 

младежи започват да се занимават с хип-хоп танци. 
Подобно на Филипините, с пристигането на хип-хоп филмите се появява и 

първото поколение брейк танцьори в Япония. Филмът Wild stile има изключителен 
успех в Япония, което кара много от артистите участващи в него да посетят страната 
и да популяризират хип-хоп културата.13 Първите хип-хоп танцьори започват да 
танцуват брейк в Yoyogi Park в Токио, което е популярно място за събиране всяка 
неделя на улични музиканти и изпълнители, които свирят, пеят и танцуват на открито. 
През 1984 г. танцьорът и хореограф Crazy-A от американската брейк група Rock 
Steady Crew, основава клон на танцовата група в Япония- Rock Steady Crew Japan, 
което става и първата хип-хоп танцова школа в Азия.14 Още от самото си основаване 
до днес в школата се развиват фънки танцовите стилове Попинг и Локинг, като от 
групата произлизат едни от най- добрите танцьори на тези стилове в света. 

Появата на хип-хоп филмите в Малайзия, също поставя началото на някои 
местни B-Boys и B-Girls групи, като дори в местния филм от 1984 г. Azura има сцена 
с брейкх танци.15 

От този период, наричан от някои изследователи „старата школа”, до днес, 
благодарение на упоритият труд и дисциплината на азиатците, хип-хоп танците в 
Азия се развиват до много високо, професионално ниво. Азиатски танцови отбори 
печелят едни от най- големите хип-хоп танцови състезания в света. Световният 
шампионат World hip hop dance championship (Hip hop International), е печелен от 
японски отбори общо 11 пъти- през 2004г., 2008г., 2010г. в категория Junior, 2010г., 
2012г., 2014г., 2015г., 2016г., 2018г. и 2021г. в категория Varsity и през 2019 в 
категория Megacrew. Отбори от Филипините печелят същият шампионат 8 пъти в 
различни категории- през 2006г., 2008г., 2009г., 2012г., 2015г. в категория Adult, а 
през 2014г., 2016г., 2017г. в категория Megacrew. През 2015г. Световният шампионат 
в категория Magacrew печели отбор от Южна Корея, а през 2018г. в категория Junior- 
отбор от Тайланд.16 След 2002г. се наблюдава тотално надмощие на азиатските хип-
хоп танцови отбори и на друго голямо състезание- Battle of the year, като отбори от 
Южна Корея печелят през 2002г., 2004г., 2005г., 2007г., 2009г., 2010г., 2013г., 2018г. 
и 2021г., а японският отбор Flooriors го печели в три поредни години през 2015г., 
2016г. и 2017г.17  

Едни от най- добрите индивидуални хип-хоп танцьори, които диктуват посоката 
на развитие на  съвременните хип-хоп танци са азиатци. Сред тях са B-boy Phisicx, 
Saburo Teshigawara, Ibuki и много други, развиващи своите умения в хип-хоп 
танцовите стилове Попинг, Локинг, Брейк и Уакинг.    

Както беше споменато днес безспорен лидер на азиатската хип-хоп сцена е 
създаденият в Южна Корея К-поп.  

K-pop (съкращение от корейска популярна музика), е музикален жанр, 
съчетаващ стилове и жанрове от цял свят, като поп, хип-хоп, R&B, експериментал, 
рок, джаз, госпъл, реге, електро денс, фолк, кънтри, диско и класика в смесен с 
традиционна корейска музика.18 Терминът "K-pop" става популярен в края на 90-те 
години благодарение на статия в Billboard от 9 октомври 1999 г. на корейския 
кореспондент на списанието Cho Hyun-jin19. Преди това южнокорейската поп музика 
е известна с наименованието гайо. 
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Модерната K-pop култура наречена още „idol“ култура се появява  още  през 90-
те години на миналия век, с формирането на хип-хоп момчешката група Seo Taiji and 
Boys през 1992 г., но до истинско развитие на жанра се достига през 2003г. с  ново 
поколение K-pop идоли като TVXQ и BoA, които успяват да пробият и на съседния 
японски пазар и по този начин започват да популяризират K-popа в международен 
план.20 Само за едно десетилетие музиката прераства в субкултура, натрупва 
огромни фенове сред тийнейджърите и младите хора и успява да достигне да 
световните пазари.21 С навлизането на онлайн услугите, социални мрежи и масовото 
използване на интернет K-попа бързо навлиза не само в Източна и Югоизточна 
Азия, но и в Пакистан, Бангладеш, Индия, Латинска Америка, Африка, Близкия изток 
и постепенно до целия западен свят. 

От годините на своето появяване до днес K-попа създава цяла завършена 
музикална индустрия, включваща от изпълнители и мърчъндайзинг продукти до 
продуцентски и маркетингови компании. Трите най-големи звукозаписни компании, 
често наричани „Големите три“, са SM Entertainment, YG Entertainment и JYP 
Entertainment, като с най- голям пазарен дял от трите е SM Entertainment.22 Те 
отговарят за набирането, финансирането, обучението и маркетинга на нови артисти, 
както и за управлението на техните музикални дейности и връзки с обществеността. 
През 2011 г., заедно със Star J Entertainment, AM Entertainment и Key East, 
компаниите от „Голямата тройка” основават съвместната управляваща компания 
United Asia Management.23 

През 2011 г. в Южна Корея са издадени 1100 K-pop албума, като две трети от 
общия им брой спадат към хип-хоп музиката, а една трета са от други жанрове, като 
рок, модерен фолк и кросоувър24. 

Според списание Billboard, през първата половина на 2012 г., корейската 
музикална индустрия е спечелила почти 3,4 милиарда щатски долара, което е с 
27,8% увеличение спрямо предходната година, а списание Time определя K-pop 
индустрията като "Най-голям износител от Южна Корея."25 

От 2014 г. до 2018 г. продажбите на К-поп се увеличават с 2,1 милиарда долара 
и за 2018г. достигат до 5,5 милиарда.26 През 2018 г. продажбите на K-pop отбелязват 
значителен растеж на приходите от 17,9%, а през 2019 г. корейската популярна 
музика е класирана на шесто място сред десетте най-големи музикални пазара в 
света според доклада на Международната федерация на фонографската индустрия 
„Global Music Report 2019“, като BTS и Blackpink са посочени за групите с най- висок 
ръст на пазара.27 През 2020 г. K-pop отбелязва растеж на продажбите с 44,8% и се 
позиционира като най-бързо развиващия се музикален пазар за годината.28 

К-попа дебютира на световната музикална сцена през 2009 г., когато сингъла 
R2song на певицата Hwangbo достига № 1 в най-големия сайт за денс музика 
JunoDowload в Обединеното кралство.  

През октомври 2016 г. албумът Wings на BTS става първият корейски албум 
влязъл в класацията Billboard 200. През септември 2017 г. BTS влизат под № 14 в 
класациите за албуми във Великобритания с новия си албум, Love Yourself: Her, а 
следващият - Love Yourself: Tear дебютира на първо място в US Billboard 200, 
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превръщайки се в най- високо класираният албум от азиатски изпълнител и първият 
номер едно K-pop албум на върха класацията в САЩ. През август 2020 г. песента на 
BTS „Dynamite“ оглавява Billboard Hot 100 още в първата седмица от появяването си 
и се превръща в първия сингъл на групата, регистриран на първо място в САЩ. BTS 
са и първият K-pop изпълнител в историята на Billboard Hot 100, който дебютира на 
първо място29. 

През юни 2018 г. момичешката група Blackpink на YG Entertainment става 
първата K-pop момичешка група, попаднала в топ 50 на класацията за албуми 
Billboard 200. Първият им мини-албум SQUARE UP дебютира под номер 40, а 
заглавната им песен "Ddu Du Ddu Du" се класира под номер 55 в класацията 
Billboard Hot 100, което я прави най-високо класираната песен изцяло на корейски 
език от K-pop момичешка група.30 По- късно песента им Ice Cream достига № 13 в 
Billboard Hot 100, което е и тяхното най- високо представяне в класацията. 

Изброените до тук постижения са само част от световния комерсиален успех на 
К-попа. Към всичко това можем да добавим нарастващия интерес към този жанр в 
различни държави по целия свят, където към днешна дата се отварят школи за к-поп 
танци, организират се състезания по к-поп, продават се хиляди мърчъндайзинг 
артикули и се регистрират милиони гледания в Интернет. 

Успеха на К-попа е несравним. Той се характеризира с изключителен ръст на 
приходите, темп на развитие и разпространение по света. Това се дължи на няколко 
фактора, като сред основните са специфичното обучение, през което преминават 
бъдещите к-поп идоли, използването на английски и други езици в текстовете и 
наименованията на групите, маркетинговите стратегии използвани от  
южнокорейските звукозаписни компании, к-поп танците, съпътстващи всяка песен и 
не на последно място държавната подкрепа, която правителството на Южна Корея 
оказва на к-поп индустрията.  

В съвременния K-pop изпълнителите преминават през строга система за 
обучение за неопределен период от време преди да дебютират на сцена. Този 
метод е популяризиран от Lee Soo-man, основател на S.M. Entertainment,31 като част 
от концепция, наречена "културна технология."32 Стажантите могат да влязат в 
обучителната програма чрез прослушвания или да бъдат поканени от откривател на 
таланти, като разбира се, още веднага се подписва строго обвързващ договор. Няма 
ограничение нито във възрастта, нито в продължителността, която човек може да 
прекара като стажант. По време на обучението си стажантите живеят заедно в 
контролирана среда и прекарват много часове на ден, учейки се как да пеят, 
рапират, танцуват, говорят чужди езици като мандарин, английски и японски и 
придобиват други умения в подготовката за своя дебют. Поради това, че периода на 
обучение може да продължи много години, и да струва значително количество 
инвестиции, индустрията е много сериозна относно представянето на сцена на нови 
артисти.33 През 2012 г. The Wall Street Journal съобщава, че разходите за обучение 
на един корейски идол излизат на SM Entertainment средно около 3 милиона щатски 
долара34. 

Тази „роботизирана“ система на обучение често е критикувана от западните 
медии35. Американската медийна компания The Verge описва това като "екстремна" 
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система за обучение и менажиране на артисти.36 В другата крайност са азиатските 
продуценти, като според главния изпълнителен директор на Югоизточноазиатския 
клон на Universal Music, корейската система за обучение на стажант идоли е 
уникална в света37. 

Следващата причина за световният успах на к-попа е използването на 
различни езици от изпълнителите с цел достигане до нови пазари. Първоначално 
корейските идоли започват да използват различни азиатски езици като японски и 
мандарин за да достигнат до съседните пазари. Разбирайки, че тази стратегия е 
успешна компаниите все по често започват да използват английският език за да 
достигнат до пазарите в САЩ и Европа. Въпреки всичко, трябва да се отбележи,че 
става въпрос за използването само на фрази или части от песните, тъй като 
основната идея е да се обезличи същността на к-попа, в основата на която стои 
корейският език.  По същата причина все повече K-pop групи използват английски 
имена или добавят английска дума след корейското си име.38 Употребата на 
английски език в к-попа се развива през годините като в началото през 1990 г. нито 
един певец не е използвал английски в името си. След финансовата криза от 1997 г. 
корейското правителство спира да цензурира английски текстове и употребата на 
английски в имената на певците, заглавията и текстовете на песните се разраства 
бързо. През 2010 г. четиридесет и един к-поп изпълнители използват английски 
имена, а използването на английски език в текстовете е нараснало от 8% през 1995г. 
до 44% през 2010г.  

Третата причина за развитието на к-поп културата е успешният маркетинг на 
звукозаписните компании. Още при самото си създаване групите получават име и 
„концепция“. Концепциите представляват визията или същността на групата и 
определят бъдещият музикален репертоар, визията на групата, към каква публика 
ще бъдат насочени изпълненията и всичко останало.39 Името и концепцията на 
групата се представят на публиката още преди дебюта на групата, което 
представлява маркетингова кукичка и много често се сформира твърда аудитория 
или фенове на определена група още преди тя да се е появила. Определена група 
може да промени своята концепция през годините. Тогава се практикува така 
нареченото завръщане на групата, което представлява концептуална промяна в 
репертоара или визията на групата, като за целта отново се изготвя концепция и по 
същия начин предварително се представя на публиката. Напоследък звукозаписните 
компании използват предимно онлайн маркетинг за достигане до публиката. Дебюта 
или завръщането на определена група се представя в YouTube, социалните мрежи, 
Тik tok, чрез снимки, тийзър и трейлъри на предстоящо дебютно или ново видео на 
групите.40 По рядко за промоции се използват телевизиите, а радиото не се 
използва, тъй като целта е да се създаде визуална представа, а музикалните и 
вокални качества остават на по- заден план.  

Следващият фактор, спомагащ разпространението на к-попа по света са к-поп 
танците. В клиповете към песните си всички к-поп идоли изпълняват танц, който се 
състои от движения, визуализиращи текста и тъй като езикът на танца е 
универсален, много често посланието на песента достига до публиката, която не 
разбира корейски, благодарение на танцовите движения. Самата хореографска 
лексика се състои от бързи, но лесни, често повтарящи се движения, а композицията 
се основава върху смяна на позицията на танцуващите, което произлиза от смяната 
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на позицията на певците в групите, при които целта е пеещият да бъде най- 
отпред.41 К-поп хореографите се стараят да създадат хореография която да 
изразява чувствата на изпълнителите и посланието на песента, да визуализира 
части от текста и не на последно място да съдържа атрактивни движения, които са 
интересни за гледане. От друга страна, както казва Ellen Kim- танцьорка и хореограф 
от Лос Анджелис, трябва да се има предвид и способността на феновете да прави 
същите стъпки и следователно, K-pop хореографите трябва да опростяват 
движенията42. 

Така създадените хореографии са лесни за възпроизвеждане, атрактивни са и 
представляват интерес за много младежи по целия свят. В различни страни, 
първоначално в Азия, след това в САЩ и Европа се появяват множество танцови 
групи, които започват да копират движенията и хореографиите на к-поп идолите и по 
този начин се създават к-поп танцови групи, школи и дори състезания по к-поп 
танци. Основното изискване към к-поп танците е придържане към оригинала и 
максимално доближаване до автентичния танц, такъв какъвто е в клипа към песента, 
като в много от случаите, танцьорите които не говорят корейски дори наизустяват 
текста на песента за да пеят по време на танцуването си. Може да се каже, че к-поп 
танцовите групи изключително спомагат за разпространението на к-поп културата по 
света, тъй като ако К-поп идолите са само от Южна Корея, то к-поп танцова група 
може да бъде сформирана във всяка друга държава в света.  

Не на последно място, от изключително значение за развитието и 
разпространението на к-попа по света е държавната подкрепа, която правителството 
на Южна Корея оказва за развитието на сектора.  През 2011 г. Правителството 
изчислява, че увеличение от 100 щатски долара в износа на културни продукти е 
довело до увеличение от 412 щатски долара в износа на други потребителски стоки, 
в това число храна, дрехи, козметика и ИТ продукти43, което показва, че експорта на 
култура, води след себе си експорт на различни стоки и следователно икономически 
ръст. Правителствените инициативи за разширяване на популярността на K-pop се 
предприемат най-вече от Министерството на културата, спорта и туризма, което 
отговаря за корейски културни центрове по света, в които редовно се организират 
концерти на к-поп изпълнители финансирани от държавата. Освен в културните 
центрове, различни културни събития, целящи популяризиране на к-попа се 
организират и в Южнокорейските посолства и консулства в различните страни 
също.44 От друга страна Министерството на външните работи редовно кани 
чуждестранни K-pop фенове да посетят страната и  да присъстват на годишния K-
Pop World Festival в Южна Корея 45. 

В допълнение към икономическите ползи от популярността на K-pop, 
южнокорейското правителство се възползва от влиянието на K-pop и го използва и в 
дипломацията. Пример за използването на  K-pop в дипломацията е церемонията по 
връчване на награди за K-pop музика (MAMA), на която през 2014г. корейският 
президент прави встъпителното изявление, което показва желанието на 
правителството да подкрепи корейските културни индустрии с цел укрепване на 
международната репутация и политическото влияние на страната46. Друг пример за 
културна дипломация са посещенията на K-pop изпълнители в Северна Корея, като 
след 2015 г. около 190 южнокорейски изпълнители, в това число световно 
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известните Red Velvet, Lee Sun-hee, Cho Yong-pil и Yoon Do-hyun, правят концерти в 
Пхенян, Северна Корея, а на концерта през 2018 г. в публиката присъства лидерът 
на Северна Корея Ким Чен Ун.47 

В заключение могат да се направят следните обобщения: 
- Хип-хопът се появява на азиатската сцена през 90-те години едновременно 

с разпространението на културата по света и както и в Европа в началото 
има развлекателен, а не философски характер; 

- Отделните азиатски държави успяват да развият единствено локална хип-
хоп сцена поради специфичните езици в различните държави; 

- Най-добре развитият елемент от хип-хоп културата в Азия са хип-хоп 
танците, и благодарение на тях азиатските хип-хоп танцьори имат световни 
успехи; 

- Днес азиатски танцьори доминират хип-хоп танцовите сцени и диктуват 
развитието на хип-хоп танцовите стилове; 

- Южна Корея е единствената държава, която успява да използва хип-хоп 
музиката, като я съчетава с традиционна корейска музика и създава 
феноменът К-поп; 

- К-поп културата се развива и разпространява по целия свят благодарение 
на усилията както на звукозаписните компании, които организират 
обучението, маркетинга и мениджмънта на к-поп идолите, така и 
благодарение на държавна подкрепа от страна на правителството на Южна 
Корея; 

- Не на последно място К-попа е показател за това, че културата е 
универсален посланик и носител на идеите за световен мир и 
разбирателство.  
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Abstract 
This article focuses on the pedagogical competence of the teacher of 

entrepreneurship in organizing and implementing the process of learning through a 
"learning company". Entrepreneurship education provides a set of knowledge, skills and 
attitudes that form the entrepreneurial culture in young people. Entrepreneurship is a key 
competency that requires building attitudes and behaviours to turn ideas into action. 
Education and training through entrepreneurship in a learning company leads to practical 
entrepreneurial experience before completing compulsory education. Within the framework 
of working in a learning company, students acquire initiative and entrepreneurship, build 
the ability to turn their ideas into reality, develop qualities such as organisation, creativity, 
imagination and confidence in their own strengths and abilities.   

The concept of "pedagogical competence" is interpreted in terms of the 
professionalism of the teacher, his/her ability to effectively perform his/her professional 
activities in a way that builds on the standards of the teaching profession. Pedagogical 
competence of the teacher is considered as a set of knowledge specific to the professional 
profile, which enables him to carry out a dynamic educational process in the conditions of 
modern educational environment.Teacher's pedagogical competence in training in a 
learning company is an important factor for building entrepreneurial culture in students, for 
educating them in entrepreneurial spirit, motivation for success and aspiration to achieve 
goals. Special attention in the development is paid to the facilitating role of the teacher for 
the successful functioning of the learning company. It guides students' practical activities, 
stimulates their creativity and their ability to independently plan and manage projects with 
an entrepreneurial orientation. Innovations in education are created by proactive, creative 
individuals with high pedagogical competence. They build a relevant and dynamic learning 
environment to transform students' creative ideas into entrepreneurial activity. 

Keywords: learning company, pedagogical competence, entrepreneurship.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ ПО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРИ РАБОТА В УЧЕБНА КОМПАНИЯ 
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Докторант Красимир Митрев 
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Резюме 
В настоящата статия се акцентира върху педагогическата компетентност на 

учителя по предприемачество, при организиране и реализиране на процеса на 
обучение чрез „учебна компания“. Обучението по предприемачество осигурява 
съвкупност от знания, умения и нагласи, които формират предприемаческата 
култура у младите хора. Предприемачеството е ключова компетентност, която 
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изисква изграждане на отношения и поведение за превръщане на идеите в 
действия. Образованието и обучението чрез предприемачество в учебна компания 
води до натрупване на  практически предприемачески опит преди завършване на 
задължителното образование. В рамките на работата в учебна компания, учениците 
придобиват инициативност и предприемчивост, изграждат способност да превръщат 
идеите си в реалност, развиват качества като организираност, креативност, 
въображение и увереност в собствените сили и възможности.   

Понятието "педагогическа компетентност" се интерпретира от гледна точка на 
професионализма на преподавателя, уменията му да изпълнява ефективно своите 
професионални дейности по начин, надграждащ стандартите в педагогическата 
професия. Педагогическа компетентност на учителя се разглежда като набор от 
специфични за професионалния профил познания, които му дават възможност да 
осъществява динамичен образователен процес, в условията на  съвременна 
образователна среда.  Педагогическата компетентност на учителя  при обучението в 
учебна компания е важен фактор, за изграждане на предприемаческа култура у 
учащите, за възпитаването им в предприемачески дух, мотивация за успех и 
стремеж към постигане на целите. Специално внимание в разработката се отделя  
на фасилитиращата роля на учителя за успешното функциониране на учебната 
компания. Той насочва практическата дейност на учениците, стимулира 
творчеството  и способността им  самостоятелно да планират и управляват проекти 
с предприемаческа насоченост. Иновациите в образованието се създават от 
инициативни, творчески личности, с висока педагогическа компетентност. Те 
изграждат подходяща и динамична обучаваща среда, която да преобразува 
творческите идеи на учениците в предприемаческа дейност. 

Ключови думи: учебна компания, педагогическа компетентност, 
предприемачество.  

 

Увод 
Според Европейска рамка за предприемачески умения (EntreComp), развитието 

на предприемаческия капацитет на европейските граждани и организации е една от 
ключовите политически цели на ЕС и държавите членки. (2) EntreComp е 
всеобхватна и гъвкава референтна рамка, която е предназначена да подпомогне 
разбирането на предприемачеството като ключова компетентност. 
Предприемачеството се определя като способност да се действа въз основа на 
възможности и идеи за създаване на стойност за другите – социална, културна или 
финансова, във всяка ситуация. (3, с. 10)  

Формирането на предприемаческа компетентност днес е приоритет на 
европейско ниво. Политика на Европейската комисия  за насърчаване на култура на 
предприемачеството в Европа е сведена до създаване на „европейски 
предприемачески дух“ и до появата на ново поколение предприемачи. 
Предприемачеството се разглежда като трансверсално (преносимо) умение, което 
се отнася за всички сфери на живота: от грижата за личностно развитие до активно 
гражданско участие. начин на мислене и култура на поведение. (5, с.4)  

Предприемачеството е способност за решаване на проблеми и изява на 
гражданска позиция, адаптивност към средата, критично мислене и желание за 
постигане на успехи. Поведенческата промяна на европейското общество към 
предприемачеството преминава през добрите практики, основани на успешни 
модели. Един от наложилите се модели за обучение по предприемачество е 
Учебната компания. Обучението в предприемачество в професионалното училище 
чрез учебна компания е форма на “обучение чрез правене”, посредством 
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управление на малко предприятие, обучение за създаване на собствен бизнес. 
 
1. Същност и специфика на предприемаческата подготовка чрез учебна 

компания 

Обучението в рамките на учебна компания помага на младите хора да разберат 
собствените си силни страни, да открият своите личностни качества, възможности за 
обучение и професионални перспективи. Важно е обучаваните да получат 
необходимата информация по отношение на специфичните си нужди и 
образователни потребности в посока бъдещото си кариерно израстване.  

В учебната компания се надграждат усвоените знания и умения с 
предприемаческа насоченост, повишава се желанието на учениците за бъдещо 
кариерно развитие и стремеж към учене през целия живот. Учениците участват 
активно в процеса на обучение и в дейностите по вземане на решения, като по този 
начин се повишава мотивацията, инициативността, креативността и чувството им за 
отговорност. Ученето се възприема като естествен процес, предимно чрез 
осъществяване на различни по вид комуникации и педагогически взаимодействия.  

Предимство на учебната компания е, че тя повишава мобилността на 
учениците, подпомага междукултурното взаимодействие в екипа  и приемане на 
многообразието. Чрез общуването с ученици в други страни, те осмислят културните 
различия, упражняват комуникации на чужд език, по-бързо се адаптират и се 
чувстват по-добре подготвени за справяне в бързо променящия се свят. В този 
смисъл можем да говорим за формиране на начални компоненти на 
предприемаческа  култура. Качествата, които учениците са изградили, контактите с 
реалния бизнес по време на  обучението в учебна компания, им осигуряват 
възможност за ранно професионално ориентиране и по-добра подготовка за пазара 
на труда. Преминавайки през предприемаческо обучение чрез учебна компания, 
младите хора получават позитивни нагласи да стартират собствен бизнес, а 
впоследствие и възможност да се превърнат в успешни предприемачи.. 

В дидактическата концепция за обучение в учебна компания, ролята на учителя 
и ученика значително се различават от тези в традиционния учебен процес. 
Педагогическото взаимодействието между учителя и учениците се осъществява 
чрез поемане на следните роли:  

-  от учителя – на сътрудник, организатор; 
- от ученика - на активен участник при получаване/или самостоятелно 

придобиване на знания, умения и компетенции, чрез симулиране на 
предприемаческа дейност. Новите знания и умения се усвояват чрез участие на 
учениците в реални житейски ситуации и решаване на проблеми от света на бизнеса 
и предприемаческата дейност. Умелото съчетаване на теоретични знания и 
практически умения, с отдаване приоритет на действията с практико-приложен 
характер и усвояването на практически опит от учениците. Индивидуално или в 
екипи, учениците си сътрудничат, планират, организират, реализират, презентират, 
оценяват и популяризират продукта от дейността си. 

Учителят може да бъде управител на фирмата, като насочва учениците в 
качеството си на служители да изпълняват бизнес плановете на учебната компания. 
Той поема ролята на водач или съветник на „служителите“ на компанията, т.е. на 
учениците. Този различен, практически ориентиран подход на обучение изисква 
учебната компания да бъде така управлявана, че да осигурява тясна връзка с 
реалната практика. 

За да сътворят творчески продукт (с елемент на субективна новост), е 
необходимо обучаемите да работят в условия на интерактивна образователна 
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среда. Това е средата, основаваща се на субект-субектната образователна 
парадигма. Тя изисква нова организация на цялото образователно пространство – от 
разположението на мебелите, до материално-техническото и дидактическо 
оборудване на залите и работните ателиета. Новата организация на пространството 
предполага и адаптирането му  към целите на индивидуалната и груповата работа с 
цел нарастване възможността за творчески изяви и креативност. (4, с.56)  

ИКТ са важен инструмент, съпътстващ процеса на търсене, систематизиране, 
обработката и представянето на информацията Интерактивната среда налага 
използване на много нагледни и подпогагащи обучението нагледни материали – 
флипчарт, постери, листове, за визуализиране на идеите, мултимедийни 
презентации и др. Отдава се предимство на непосредственото наблюдение и 
експеримента пред теоретичното обяснение на факти и явления от заобикалящия 
свят. По-голямата част от учебниците, учебните помагала и методическите пособия 
се осигуряват от Джуниър Ачийвмънт България и са одобрени от МОН. 
Преподавателите се нуждаят от ефективно обучение и  непрекъсната подкрепа като 
„инструменти за обмен на добри практики, методики и ресурси, създаване на 
ефективни мрежи за подпомагане“. (8, с 33)  

 
2. Разбиране за професионална и педагогическа компетентност.  

Според Международния съвет за стандарти за обучение, изпълнение и 
преподаване, „една компетентност включва съответен набор от знания, умения и 
нагласи, които дават възможност на дадено лице да изпълнява ефективно 
дейностите за дадена професия, или да работи по начин, който да отговаря или да 
надхвърля стандартите в определена професия или работна обстановка.” (10).  

Понятието "компетентност" се различава от понятието "професионализъм". 
Компетентността се приема за база, основен критерий за професионализъм. 
Професионалната компетентност на учителя включва богата психологическа култура 
за съвременните разбирания за човека. Педагогическите умения като единица на 
педагогическа компетентност не съществуват отделно от хората, които ги използват. 
В този смисъл личността на учителя заема особено място в професионалния му 
труд. Чрез качествата на своята личност учителят не само увлича, заразява, но и 
изисква, контролира и решава множество професионални задачи. Всеки вид 
професионализъм се свежда до придобиване на квалификация и усвояване на 
система от личностни качества. (7 с. 3-4)  

По мнение на редица съвременни автори, педагогическата компетентност на 
учителя може да се определи като неговата способност за ефективна реализация в 
образователната практика, като система от социално приети ценностни нагласи и 
постигане на високи педагогически резултати, основани на професионално-
личностното саморазвитие. Педагогическата компетентност съдържа когнитивни, 
емоционални и волеви компоненти и най-важната и характеристика се свежда до 
способността на субекта да реализира в дейността си своите ценностни нагласи. (1). 

Според А. К. Маркова, комбинацията от посочените видове компетентност е 
показател за зрелостта на човека в професионалните дейности, в общуването, 
формирането на личността и индивидуалността на професионалиста.. Според 
автора, професионалната и педагогическата компетентност са личностни черти, 
основана на ерудицията, авторитета на учителя, които му позволяват ефективно да 
решавате образователни проблеми, насочени към формиране на личността на друг 
човек. (6)  

Споделяме мнението на Podlasy I.P., според което съществуват следните 
видове професионална компетентност: специална, лична, социална,методическа , 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

61 

психологическа и педагогическа. (9)  
 

3. Педагогическа компетентност на учителя по предприемачество при 
работа в учебна компания. 

Процесът на преподаване в учебна компания, включва професионалните 
дейности на учителя, свързани с планирането, осъществяването, оценяването и 
контрола на резултата от обучението. Успешното управление на съвременния 
учебен процес в професионалата подготовка, реализиран  в учебна компания 
предполага поемане на нови, допълнителни функции от учителя - консултиране, 
насочване и фасилитиране в процеса на обучение. Това разбиране за новата роля 
на учителя налага и промяна в специфичните характеристики на професионалния 
труд на педагога, управляващ работата в учебната компания, и изискванията към 
качеството на неговите педагогически умения и компетенции. Овладяването на 
посочените умения от учителите е предпоставка за насърчаване предприемаческото 
мислене на учениците. Ефективността в обучението на учителите е свързана и с 
разнообразието на педагогически стратегии и методически инструментариум, който 
те използват. Обучението по предприемачество в училище се основава 
изключително на работа по проекти, в случаите когато преподаващият учител е 
ментор и фасилитатор в процеса на обучение. Използването на метода на проектите 
в обучението в учебна компания е ситуирано върху концепцията за метаученето, 
чрез самостоятелно придобиване на знания, умения и компетенции в условията на 
екипност, групова динамика и реални ситуации от света на бизнеса. 

Фигура 1 
Подпомагащи функции на учителя при обучение по предприемачество в 

учебна компания 
 

Заключение 

Педагогическата компетентност на учителя, проявена в рамките на обучението 
в учебна компания вдъхновява учениците, отключва мотивацията и стремежа им за 
преодоляване на трудностите, създава благоприятни условия за успешно 
професионално бъдеще. С интерес се възприема ученето чрез правене, защото се 

Организира и създава подходяща образователна среда за 
разработване на проекти с предприемаческа насоченост 

Подпомага самостоятелната практическа дейност на учениците и ги 
насочва към практически ориентирани резултати 

 

Подпомага учениците при подбор на раллични информационни 
източници и осъществяване на комуникации  

. 

Участва като партньр в дискусии, обсъждания, посочва пътища за 
решаване на проблеми и преодобяване на конфликти в екипа  

Изказва мнение за качеството на фирмения продукт, участва в 
оценката, дава гласност на резултатите от работата на учебната 

компания 
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решават проблеми и предизвикателства от реалния живот. Предприемаческата 
проблематика, която обучаваните овладяват, умело съчетава учебното познание и 
практиката и равнопоставя учебните проблеми с житейските. Наблюдава се 
градация в положителна посока - развиване на способност за реализиране на 
оригинални бизнес идеи за успешна реализация на трудовия пазар, както и 
изграждане на социални умения и компетенции, така  актуални днес. 
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Abstract 
When we talk about the Roma ethnic group, and more precisely its culture and 

traditions, we must keep in mind the diversity and uniqueness of its essence. Traditions 
are the ones that have preserved the identity of the Roma ethnic group. This article aims 
to introduce us to the wealth representing the language, customs and manners of the 
Roma minority and how important their preservation is for the very survival of the Roma. 
Although not the easy situation they are in, as a community, because of the racism 
surrounding them, discrimination and prejudice, they always give the impression of being 
extremely united. Their customs and beliefs arouse a strong interest, due to which a kind 
of mysticism is created around them. The language, customs and practices when 
welcoming holidays and events that mark the life of the Roma arouse no small interest. 
The way in which they conduct events, such as weddings, baptisms, welcoming the first-
born child into the family, various superstitions and practices related to them are of great 
importance and do not remain unnoticed. 

Key words: Roma, cultural practices, customs, religion, discrimination 
 
1. Произход на ромите 
За да говорим за ромския етнос ,първо ще проследим неговия произход и 

историята му. Голяма част от фактите, свързани с историята на ромите, са спорни и 
неясни. Писмените извори, свързани с ромите, са малобройни и твърде неточни. Те 
са оставени от „другите“ – византийски, балкански, османски и западноевропейски 
хронисти – и информацията, която дават, е оскъдна и често спорна. Съществуват 
две основни хипотези за произхода на ромите: едната посочва Египет като тяхна 
прародина, другата търси корените им в Индия. Дълго време се е смятало, че 
ромите идват от Египет – територия доста по-близка и позната на европейците в 
сравнение с далечна Индия. Освен това, самите роми са твърдели, че са потомци на 
изгонени от Египет християни. В резултат на това те получават статут на мъченици 
за вярата, защитни грамоти от папа Мартин V, император Сигизмунд и много 
западноевропейски владетели и биват приети благосклонно в Европа. Остатък от 
това схващане са названията за роми/ цигани в много езици – например, 
македонското гюпти и подобното му английско Gypsies. И до ден днешен някои групи 
роми свързват себе си с Египет – например, т.нар. егюпци в Македония и Косово 
(малка част от тях живее и в най-югозападните части на България) и др. Повечето 
историци, които пишат за появата и заселването на ромите в Европа, споделят 
хипотезата за техния индийски произход. Индийският произход на ромите е 
установен на базата на лингвистиката, чрез сравнения между ромския език романес 
и древноиндийския свещен език санскрит. Не е ясно кога и защо ромите напускат 
Индия. Повечето историци предполагат, че това става през V-VI в. от н.е. Приема се, 
че при достигането на източните граници на Византийската империя ромите се 
разделят на три потока и поемат съответно на север, към Задкавказието (днешна 
Грузия и Армения); на юг- към Сирия,Палестина и Северна Африка,и трети поток-
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към Мала Азия, Балканите и Европа (Ромите в България, Информационен 
справочник на Институт „Отворено общество“ 2008). 

 
2. История на ромския език 
Романи, романес, цигански или ромски език е майчин език на част от циганите и 

е част от групата индоарийски езици. Езикът няма единна стандартизирана 
(книжовна) версия. Многобройните му диалекти са повлияни от преобладаващите 
езици на страните, в които се говорят. До голяма степен диалектите са 
взаиморазбираеми, особено тези от една и съща диалектна група. Корените на 
циганския език са в Индия: езикът има граматичните характеристики на индийските 
езици и споделя с тях голяма част от основната лексика, например, части от тялото 
или ежедневие.] По-точно, циганският език споделя основната лексика с езици 
като хинди панджабски и марвари, докато неговата граматика е най-близо до тази 
на източните индоарийски езици като бенгалски. 

Разновидностите на циганския език могат да се класифицират по различни 
начини. Езиковедът Ярон Матрас различава балкански диалекти от първи тип (на 
Балканите, както и в Крим, Иран и Азербайджан), балкански диалекти от втори тип, 
или типа zis (в източната част на Балканите), южни влашки диалекти, северни 
влашки диалекти, южноцентрални диалекти (главно в Унгария и Австрия), 
северноцентрални диалекти (най-вече Словакия и Чехия), северозападни диалекти 
(диалектите на синтите в Германия и Франция, както и на финландските цигани) и 
североизточни диалекти (Полша, прибалтийските страни и Русия). Иберските и 
повечето британски диалекти са отмрели и съществуват само като жаргонни 
разновидности на преобладаващите езици с цигански думи, но явно са били по-
подобни на северозападните такива. Специфични са и словенските и 
южноиталианските разновидности.   

Лингвистичния сайт Ethnologue го разделя на влашки (първоначално в 
Румъния, но сега разпространен на много места извън нея), балкански (на 
Балканите южно от Румъния), карпатски (най-вече в Словакия и Чехия), балтийски (в 
Русия, Полша и балтийския регион), синтски (в Германия и Франция), финландски и 
уелски. Според Ярон Матрас, диалектите в югоизточна Европа (балкански и влашки) 
са в общи линии взаимно разбираеми, както и диалектите в централна Европа 
(карпатски) и тези в североизточна Европа (полски, балтийски и руски). По-
специфични и недостъпни за външни хора са тези в Германия и Франция (синтски), 
във Финландия и в южна Италия. В България преобладават балканските диалекти от 
първи тип (например софийският ерлийски), а също широко разпространени са и 
тези от втори тип (например сливенският дръндарски). На места се срещат и южни 
влашки диалекти. В международен план на много места в централна и Северна 
Европа има значителни общности, говорещи северния влашки диалект на 
калдерашите, тъй като тяхната миграция през последните два века го е 
разпространила далеч извън традиционното им местоживеене в Румъния. Затова 
калдерашкият и въобще северните влашки диалекти сравнително често се 
използват от международните ромски организации. Носителите на тези диалекти 
обаче са далеч по-малобройни в България (Арбутина 2013). 

Няма друг народ, който да се сблъсква с толкова много предубеждения и 
клишета - като се започне още от името: дали са роми, синти или просто цигани? А 
езикът им: наричат го романи, а в Германия – романес. Въпреки звуковото сходство 
той няма нищо общо с романските езици като италианския, френския или 
румънския. 

"Става дума за един древен език от индо-европейската езикова група", както 
обяснява Курт Хол от кьолнското ромско сдружение, което подпомага ромите при 
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търсенето на работа и при други проблеми, и същевременно е документационен и 
културен център. "Романи произлиза всъщност от санскрит", казва Хол. 

Постоянно на път, от страна в страна, навсякъде гонени и гледани като 
аутсайдери – такава е вековната съдба на ромите. "Всичко това се отразява и върху 
езика им", обяснява Йован Николич, писател от Сърбия, който по време на войната в 
Косово се изселва от Белград в Кьолн: "При голямото бягство на ромските племена 
от Индия, по времето на целия този преход от страна в страна, езикът им се е 
разпилял като зърно от пробита торба. И никой не е успял да събере тези зърна." 

Във всяка нова страна, в която се установяват, ромите усвояват нещо от 
тамошния език и така възникват многобройни диалекти – повече от сто. Ромите така 
и не развиват стандартизирана версия на общия си език, поради това липса и 
единна граматика на езика им. И все пак въпреки диаспората и нуждата от 
нагаждане към конкретната обстановка, ромите, говорещи и най-далечни диалекти, 
могат да се разбират – напомня македонският актьор, поет и журналист Недьо 
Осман: "Като актьор имах възможност да обиколя света – Европа, Америка, Мексико 
- и навсякъде срещнах роми. Говорех на романи и се разбирах с всички, въпреки 
разнообразието от диалекти. 

Днес езикът на ромите изживява големи промени. Това е просто още един 
аспект на процеса на глобализация (Пак там). 

 
3. Религия, празници и обичаи 
За разлика от българската и турската етнически общности, при които има ясно 

изразена обща религия, ромите у нас се разпределят основно между три 
вероизповедания: православие, ислям и протестантство (Ромите в България, 
Информационен справочник на Институт „Отворено общество“ 2008). 

 Ромската култура е разнообразна и не може да се каже, че имат единна, обща 
култура. По-скоро трябва да се говори за културни образци, валидни за всички Роми: 
лоялност към семейството (рода и групата), вяра в Del (Господ) и Beng (Дявола); 
вяра в съдбата; правила и норми, които варират в различните групи, адаптивност 
към непрекъснато променящи се условия на живот. Ромската култура е богата, с 
разнообразни традиции и обичаи, но интерграцията на много не-роми в ромската 
култура поради уседналостта им е довела до размиването на голяма част от 
ценностите и вярванията на Ромите. Ромската култура, както всяка друга има две 
основни страни – духовна и материална. Духовната култура на различните ромски 
общности в Европа и по целия свят е в пряка зависимост от следните основни 
елементи: начин на живот (номадски - уседнал), религия, език. Тези фактори се 
отразяват на празничния календар, специалните ритуали и традиции, общностни 
ценности, формите на самоуправление, фолклора, надорната медицина на Ромите и 
други. Ромите обикновено приемат доминантната религия на страната, в която 
живеят, като често запазват аспекти на собствените си вярвания. Ромската религия 
има високо развито чувство за морал, забрана и свръхестествено, въпреки че често 
не бива призната от организираните религии. Официално, голяма част от ромите на 
Балканите (бивша Югославия, България, Македония и Албани) и Crimean Roma са 
мюсюлмани. Откриват се мюсюлмански елементи във всекидневния им живот: в 
имената им; кулинарията, дрехите и някои церемонии. В България, ромите 
мюсюлмани, с изключение на най-консервативните, празнуват мюсюлманските 
празници. Най-големите за целия мюсюлмански свят са двата Байрама – Курбан/Коч 
Байрам и Рамазан/Шекер Байрам. Останалите роми са Християни - католици, 
православни, а понякога и протестанти (в Латвия, Естония, Финландия и Швеция). 
След Втората Световна Война голям брой роми се присъединяват към 
евангелистките движения. През последните 50 години роми стават свещеници и за 
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първи път създават свои църкви и мисионерски организации. 
Традициите са един от инструментите, които позволяват на Ромите да запазят 

идентичността си през вековете и играят важна роля в живота им, независимо къде 
и как живеят. Традициите, наречени „ромски закони” сред ромите, живеещи в 
славянските държави, ловарите, са предавани от поколение на поколение от 
родители на деца. Тези ромски традиции създават ромската идентичност. Мястото, 
където тези традиции действат с пълна сила е вътре в ромското семейство и 
семейния живот. За ромите, основните единици за семейството и рода. Традициите 
покриват всеки аспект от живота - от раждането до смъртта, при съюз или конфликт, 
семеен живот, хигиена и т.н. Семейните традиции все още оформят ядрото на 
ромската култура. Дори и ромите да не живеят вече по „традиционния” начин, 
традициите все още влияят върху тяхното ежедневие. Важно събитие в живота на 
Ромите е раждането. В много ромски групи съществуват редица забрани за 
бременните жени, които се прилагат преди и след раждането. Широк кръг от обичаи 
все още са в сила, което помага да се защити живота и здравето на младата майка и 
новороденото. В Португалия, раждането на дете маркира разпознаването на мъжа 
от неговата общност. С раждането на първородния син, бащата се изкачва на по-
високо ниво и вече се счита за глава на семейство с независима власт. Това 
събитие маркира и промяна в статуса на съпругата, защото след това тя придобива 
по-голяма власт и влияние и се откъсва от опеката на родителите на своя съпруг. В 
България след раждането бебето ритуално се изкъпва в посолена вода (да не 
мирише на сурово и да е по-здраво), в която се слагат и монети за здраве и 
пролетен цвят, ако раждането е на пролет. Правят му се и т.нар. пити, при които се 
събират близки и роднини на трапеза с обредни питки, омесени специално за 
случая, мед, халва и сирене. На пити не се поднася алкохол. Бебето и младите му 
родители се отрупват с благопожелания, а на бебето се даряват пари и дрешки. При 
прохождането се прави т.нар. простъпулник/прощъпулки. Домашно приготвени или 
специално за целта поръчани питки се връзват с един месал върху раменете на 
детето като раница. Подпомогнато от по-възрастен член на семейството, то обикаля 
домовете на близки и роднини и раздава питките, с което демонстрира, че вече е 
проходило и отношението към него трябва да стане по-сериозно.  

Обичаят подстригване на момче е също повод за семейно тържество. Прави се 
на двора от професионален бръснар, съпроводено от музика, шеги, закачки, 
благопожелания и празнична трапеза. Напоследък при някои ромски общности се 
забелязва тенденция, която бързо прераства в традиция, заслужаваща да бъде 
поощрявана - постъпващите в първи клас деца се изпращат тържествено до двора 
на училището и там се предават на тяхната първа учителка. Свързано е с обет, 
даден от единия или двамата родители в критичен за детето момент. Голям и много 
тачен от ромите мюсюлмани е сюнетът или обрязването на момченцата до седем 
годишна възраст. По времето на социализма, заради наложените забрани от 
властите, се извършваше тайно и далече от хорските погледи, но сега той отново е 
много важно публично тържество. Обикновено се прави от богат мюсюлманин, 
наречен сюнетчия, който създава организация по случая за цял един регион и за 
всички необрязани малки момченца, независимо от етническия им произход. Те се 
докарват на тържеството с нагизден кон, върху който е наметната пъстроцветна 
аша. Вее се националното знаме, а зурни и тъпани разгласяват за събитието. 
Тържеството е съпроводено с конни надбягвания, борби и други атрактивни 
състезателни игри, което прави събитието значимо, помни се с години и често с него 
се свързват редица други важни събития както в индивидуалния живот на 
съвременниците на сюнета, така и на обществените събития станали по време или 
около провеждането на сюнета.  
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Сватбата е едно от най-важните събития в живота на всеки ром. Още с 
раждането на момичето майката започва да приготвя сватбения й чеиз, а 
родителите на момчето имат грижа за подсигуряване на подслон за бъдещия съпруг. 
Самата сватба се предхожда от различни по значението си обичаи и обреди. Така в 
миналото годежът е бил задължителният тест, през който преминавали бъдещите 
съпрузи. Целта е била както да се даде възможност на младите да се опознаят и 
обикнат по-добре, така и с по-голяма сигурност те да решат дали да преминат под 
венчилото. Обичаят се е правел много тържествено (почти като при сватба), бил е 
съпровождан с много музика, веселие и пиперливи шеги. При общността на 
калдарашите е съхранен и функционира обичаят купуване на булка. Той е свързан с 
плащане на откуп на родителите на момичето от младоженеца. В наши дни се носят 
легенди за комерсиализирането на тази традиция в зависимост от уменията и 
красотата на младоженката. Подобен обичай е бил практикуван и в общността на 
изповядващите исляма уседнали роми и се е наричал бабахак (бащиното право). В 
наше време обаче той почти е забравен и явно ще се загуби безвъзвратно. Друг 
добре съхранен обичай, който предхожда деня на сватбата е къносването на 
булката. Съхранен е най-добре при ромите мюсюлмани и се прави в тесен кръг от 
роднински кръг в дома на младоженката. Ритуалът започва точно в полунощ. 
Булката се къносва последователно по пръстите на двете ръце и дланите, а после и 
по пръстите на двата крака. Обрядът е съпроводен с даряването на пари върху бяло 
платно, с което се обвиват дланите и стъпалата на младоженката. Бялото платно се 
пристяга с червен конец и заедно символизират непорочността на младата съпруга. 
Самото къносване се прави с помощта на възрастна и влиятелна жена от рода, 
която има само един брак и никога не е изневерявала на мъжа си. Тя и всичките по-
възрастни роднини благославят младото семейство, а по-младите и пъргави жени й 
асистират през цялото време. Ритуалът при ромите мюсюлмани е съпроводен от 
специален музикален съпровод на зурна и на тъпан, както и от много шеги, закачки, 
благопожелания и сълзи на щастие от родителите и най-верните приятелки на 
младоженката. При ромите самата сватба е претърпяла много изменения от 
миналото до днес, но винаги тя е била по възможност пищна, богата и свързана с 
много веселие и закачки. За родителите роми тя е най-важното събитие в живота на 
децата им и те са готови да дадат мило и драго, за да бъде тя такава, каквато 
повелява ромската традиция, независимо от финансовите възможности на 
сватбарите. Кулминацията на сватбеното тържество следва след сватбеното 
тържество – младоженците и част от най-близките роднини се отправят към дома на 
момчето. Булката обикновено се посреща от свекървата, слага се богата трапеза и 
на нея се чака резултата от първия брачен контакт – дали булката е девствена. 
Радостта от положителния резултат се оповестява публично и по различен начин 
при различните субгрупи. Ако булката обаче не се окаже девствена, обикновено 
сватбата се разваля и тя се връща на родителите си, а при групите, при които се 
плаща откуп за булката, той се връща. Във Великобритания, браковете се 
осъществяват в общността, като браковете в по- широката общност на 
странстващите (включвайки странстващите в Ирландия и Шотландия) са 
разпространени и приети. Двойките се бракосъчетават във много ранна възраст, 
понякога след много кратък период на опознаване. Романтичните връзки извън 
брачния съюз не се насърчават, а общностите са изключително чувствителни към 
защитаването на честта на момичетата. Възможните съпруги за нечий син се 
подбират според разпространяване на мълвата, която разпространява информация 
кое момиче от кое семейство е достигнало възраст за женитба. Родителите на 
бъдещия съпруг понякога посещават дома на желаната съпруга. Родителите на 
момчето търсят булка, която да е хубава, възпитана и от добро семейство. Ако 
родителите на булката и младоженеца решат, че младите си поoхождат, започва 
церемонията по сгодяване. В някои групи се заплаща откуп за булката, който 
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понякога може да достигне крупна сума. Дори и днес, традицията на „купуването” на 
булката е запазена сред влашките роми и е много силно застъпена сред 
калдарашите. Подобен обичай е съществувал в общността на Ромите мюсюлмани и 
се е наричала бабанак (правото на бащата). Днес тази традиция е почти забравена и 
очевидно ще бъде безвъзвратно загубена. Изборът и финалното решение зависят 
от родителите. Сред калдарашите се правят споразумения още докато децата са 
много малки. При всички положения, ако сватбата не се състои, то родителите на 
момчето или на момичето трябва да платят глоба. В деня на сватбата присъстват 
роднини от цялото населено място и от други райони. Отдава им се чест като с 
изобилие от храна и напитки, предоставени от родителите на младоженците. От 
този момент нататък, семействата на младоженците са свързани. По време на 
сватбата всички гости подаряват подаръци на младоженците, понякога и пари, а те 
от своя страна връщат жеста с малки подаръци в замяна. Кулминацията на 
тържеството настъпва, когато младата двойка се оттегли в стаята си (в миналото 
специална палатка), където консумират за първи път брака си. Традиционно, гостите 
чакат резултата – кръвта удостоверява, че момичето е девица и демонстрира на на 
всички гости, че е почтена. Ако се окаже, че момичето не е девствено, понякога 
сватбата се разваля и булката се връща на родителите й, които от своя страна са 
задължени да върнат парите, платени за нея. Друга традиция, която съществува 
сред различните групи роми: отвличането на момичето от момчето или бягство на 
младата двойка в случаите, в които родителите им не са съгласни те да се оженят. 
След няколко дни младите се завръщат и тогава започват приготовленията за 
сватбата. В някои ромски групи все още се осъществява символично отвличане. 
След сватбата момичето покрива главата си с воал. Забранено и е да показва 
косата си на друг освен на своя съпруг. Тази традиция все още се прилага в много 
ромски общности, но в големите градове постепенно замира. Булката по традиция 
заживява със семейството на своя съпруг, но родителите й държат под око живота 
на младата двойка. В Испания, двойката се смята за единна, когато добият първото 
си дете. Тогава те се считат за влизащи в периода на съзряване. Ако бракът не 
сполучи, разводът е разрешен сред Ромите. Това може да се случи или по взаимно 
съгласие или според решение на съда Kris. След като се разведат и двамата са 
свободни да се обвържат отново.  

В ромските общности съществуват и специфични обичаи свързани със смъртта 
и погребението. Някои от най-типичните традиции при смърт и погребение са 
застъпени при калдараши християни. Когато член от смейството почине, роднините 
му купуват ковчег и полагат в него тялото, облечено в най-хубавите дрехи. Понякога, 
любими предмети на починалия се поставят в ковчега. Починалият и ковечегът 
остават три дни в дома. През цялото време семейството бди над починалия. На 
четвъртия ден покойника се занася до гробището, винаги с краката напред и се 
погребва в богато украсена гробница. Този обичай се среща най-вече сред 
калдараши. За Ромите мюсюлмани, погребалният обичай включва даряването на 
малки суми на роднините на починалия –искати. В Испания, по време на погребение, 
всички символи на номадите и на тези с ориенталски произход се излагат на показ. 
По традиция, караваната и цялата собственост на починалия се запалва и този 
ритуал все още се изпълнява от някои номадски общности в Северна Европа. В 
Испания са продавали конете и животните и са изгаряли караваната на починалия, 
но днес съществува само обичая да се горят дрехите на умрелия. Това са актове на 
пречистване с източен произход. Днес, испанските Роми обикновено се погребват в 
гробища както всички останали жители на страната. Опелото винаги се извършва в 
дома на починалия, но все повече навлиза използването на ритуални зали. 
Опечалените носят черни дрехи – заемка от официалната култура, която се 
използва от испанските цигани. Друга важна част от ромските традиции са посветени 
на ритуали свързани с чистотата. Тази концепция не е свързана само с ежедневието 
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и начина, по който се грижат за дома си, но също така и по време на някои важни 
обичаи, свързани с раждане, смърт, погребение и други.  

Идеята за чистота се свързва с отношенията между поколенията, между мъжа 
и жената и между децата и по-възрастните. От първата менструация до менопаузата 
жената се счита за потенциално нечиста. При мъжете има сходни схващания. На 
мъжете не се позволява да докосват полите на жените, а на жените се забранява да 
сядат близо до инструменти, използвани за работа. Ако това се случи, цялата 
работа става нечиста и трябва да бъде изоставена или счупена. Когато някой се 
смята за ритуално нечист, не му се позволява да яде и пие заедно с останалите, с 
само с най-близките роднини. Това продължава докато нечистотата бъде 
премахната. Има и действия, които се считат за ритуално нечисти – ядене и пиене 
от съдове на пода, пране на мъжки и женски дрехи заедно, пране на горни и долни 
дрехи заедно и т.н. Тези традиции са все още силно застъпени сред много групи 
Роми – най-вече сред калдараши, ловари, синти и странстващи в Англия. В Англия, 
например, ромските семейства все още спазват традиционни норми като 
дихотомията между чисто и нечисто, което се изразява в разделението на съдовете 
за вода според предназначението, предпочитанието за готвене на открито (за да 
могат да демонстрират разделението на съдовете за готвене от тези използвани за 
миене или пране), избягването на определни теми в разнополова компания, 
избягването на определени животни и техните изображения (пуйки и змии), и много 
други. Нечистите вещи се унищожават чрез изгаряне, което включва и вещите на 
починалите членове на семейството.  

Най-високото ниво на правосъдие в социалната организация на Ромите е the 
Kris. Тази инстанция – Ромския съд е всъщност един вид арбитражен съд. Неговите 
членове се избират сред най-уважаваните и интелигентните представители на 
общността. Всеки член на общността, който има противоречие с друг може да свика 
the Kris. Съдиите се събират и обсъждат доказателствата и вредите причинени на 
ищеца. Най-суровото наказание, налагано от съда е изключване от общността – 
временно или завинаги. Това е жестоко наказание, защото Ромите не могат да 
съществуват извън социалните си структури. Това наказание е по-страшно от 
смъртта. Kris никога не налага смъртно наказание. Съдът няма право да отнеме 
живот. По-честите наказания са парични глоби (понякога много високи), които трябва 
да се платят от виновната страна. Тази традиция все още съществува дори и в 
западна Европа, където Ромите все още разрешават споровете помежду си в 
рамките на общността (Romaninet 2022). 

 
4. Заключение 
Ромският етнос може спокойно да бъде наречен ,,феномен‘‘. Уникалността му 

бива представена от пъстротата на културата му, която представлява храм, в който 
през годините на различни изпитания успява да съхрани богатството и 
идентичността на духа си. Макар не лекият живот на ромите, като малцинствена 
група ставаща обект на постоянна дискриминация, расизъм и стереотипи, те остават 
сплотени и горди със своята история, бит и култура. 
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Абстракт. В наши дни има редица заболявания срещу които човек е изправен и 
трабва да намери начин да се справи чрез реализирането на иновативни методи за 
диагностицирането и лечението им. Едно от тези заболявания е бронхиалната астма 
както и други нарушения в дихателната система на човек. Методът които дава 
обективна оценка за състоянието на дихателната система е пикпикфлоуметрията.  

Пикфлоуметрия - това е бърз, технически лесно изпълним, достоверен и 
елегантен метод за оценка на „скоростта на издишване или степента на стесняване 
на бронхите“ приложим в домашни условия. Пикфлометрията всъщност е измерване 
на върховия поток (скорост) на издишаният въздух с помощта на специален уред 
наречен пикфлоуметър.  

Пикфлoyмeтpия e мeтoд зa функционална диагностика, изследващ caмo един 
пoкaзaтeл нa диxaтeлнaтa функция, пикoвa oбeмнa cкopocт нa издишвaнe /ПCИ/. C 
тoзи тepмин ce oбoзнaчaвa мaкcимaлнaтa cкopocт, c кoятo въздyшнитe мacи 
пpeминaвaт пo диxaтeлнитe пътищa пpи фopcиpaнo издишвaнe. Пикoвaтa cтoйнocт 
нa издишвaнe xapактepизиpa cтeпeнтa нa oбcтpyкция нa бpoнxите. 

Съвременната концепция формулира телемедицината, като начин за 
дистанционен обмен на данни за състоянието на здравето с цел консултации, 
следене на физиологичните показатели на организма, специализирана помощ на 
всяко място и при екстремни ситуации, а също и дистанционно обучение, 
повишаване на квалификацията и за управление на системата за оказване на 
медицинска помощ. Изключително важно в днешно време представлява намирането 
на безопасни методи за отдалечен мониторинг на състоянието на дихателната 
система, позволяващи широко профилактично изследване на пациентите и 
своевременно предаване на информацията на лекуващия лекар в опасни за 
здравето случаи, особено в условията на COVID-19 епидемиологична обстановка. 

Ключови думи - Телемедицина; пикфлоуметрия; отдалечен мониторинг на 
състоянието на дихателната система. 

 
Abstract. Nowadays, there are number of diseases that a person faces and has to 

find a way to cope with by implementing innovative methods for their diagnosis and 
treatment. One of these diseases is bronchial asthma as well as other disorders in the 
respiratory system of a person. The method that provides an objective assessment of the 
state of the respiratory system is peakflowmetry. Peaklowmetry is a fast, technically easy 
to perform, reliable and elegant method to assess "expiratory rate or degree of 
bronchoconstriction" applicable at home. Peakflowmetry is actually a measurement of the 
peak flow (velocity) of the exhaled air using a special device called a peakflowmeter. 
Peakflowmetry is a method of functional diagnostics, examining only one indicator of 
digital function, the peak volume ratio/c. This speed means the maximum speed at which 
the air masses pass through the airways before forced exhalation. The peak value of 
exhaled breath corresponds to the degree of bronchial obstruction. 
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The modern concept formulates telemedicine, as a way of remote exchange of data 
on the state of health for the purpose of consultations, monitoring of the physiological 
indicators of the body, specialized assistance in any place and in extreme situations, as 
well as remote training, upgrading of qualifications and for the management of the medical 
care system. It is extremely important nowadays to find safe methods for remote 
monitoring of the state of the respiratory system, allowing a wide preventive examination of 
patients and timely transmission of information to the attending physician in health-
threatening cases, especially in the conditions of the COVID-19 epidemiological situation. 

Keywords Telemedicine; peak flowmetry; remote monitoring of the state of the 
respiratory system 

 
Астмата и белодробните заболявания са сериозен глобален проблем на 

здравеопазването, засягащи всички възрастови групи. Разпространението расте в 
много страни, особено сред децата. Въпреки, че в някои страни се наблюдава 
намаляване на броя на хоспитализациите и смъртността от астма, астмата все още 
предизвиква голяма тежест върху здравната система както и в обществото в 
резултат на загубата на производителност на работното място, за деца с астма, 
проблеми в семейството, отсъствие от детска градина както и от училище[1]. През 
1993 г. National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) си сътрудничи със Световната 
здравна организация и се свиква семинар, в който се съставя доклад на тема: 
„Глобална стратегия за лечение на бронхиалната астма (БА) и други белодробни 
заболявания както и профилактика[2]. Последва създаването на глобалната 
инициатива за лечение на астма (Gina), мрежа от частни лица, организации и 
длъжностни лица имат за цел да разпространяват информация за грижи на 
пациентите с белодробни заболявания, и да се осигури механизъм за 
преобразуване на научни данни в подобряване на грижите за астма и други 
белодробни заболявания.  

В глобалната инициатива за лечение на бронхиална астма и други белодробни 
заболявания (Gina) е събрана специална група от експерти и специалисти върху 
изследването на белодробни заболявания от много страни. Експертите работят с 
научен комитет, съвет от директорите на разпространението и прилагането на 
комисията за насърчаване на международното сътрудничество и разпространение 
на информация за белодробни заболявания. Докладът на „глобална стратегия за 
лечение на бронхиална астма и други белодробни заболявания и превенция“, се 
актуализира ежегодно от 2002 г. насам. През 2001 годин глобалната инициатива за 
лечение на астма и други белодробни заболявания инициира провеждане на 
годишен Световен ден на астмата, повишаване на информираността на проблема 
на астмата, и се превръща в акцент за местни и национални дейности за 
информиране на населението и медицинските специалисти за ефективни методи за 
управление и контрол на астмата. Един от тези методи е пикфлоуметрията. 

Пикфлоуметър – това е уред, който измерва само един от показателите 
„върховата скорост на издишване“. Върховата скорост на издишване се определя 
при извършване на издишване от страна на пациента. За измерване на параметъра 
“върхова скорост на издишване” се нуждаем от помощта на спирометър или на 
пикфлометър. Проучването със спирометър се извършва в медицински заведения, 
докато пикфлометъра е предназначен предимно за домашно използване[3].На 
английски този показател се нарича peak flow (максимален поток), а уреда се нарича 
пикфлоуметър /Peak Flow Meter/. 

Това е електронно устройство за измерване на белодробната функция и по 
специално за измерване на върхови скорости на издишване което позволява по-
точни измервания на определени дихателни функции. Пикфлоуметъра е снабден с 
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нови техники за намаляване на колебанията и елиминиране на гравитационното 
въздействие на измерванията на потока, направени от устройството. В резултат на 
повишената чувствителност на пикфлоуметъра и неговия респираторен апарат за 
измерване могат да бъдат измерени по-сложни и полезни статистически 
измервания, като например едно и шест секунди измервания с форсиран 
експираторен обем (съответно FEV1 и FEV6).  

Освен това пикфлоуметъра е свързан с микроконтролер и енергонезависима 
електронна памет, така че усилените дихателни измервания, взети от устройството, 
се трансдуцират в електронен формат, които след това се съхраняват в паметта за 
по-нататъшно прехвърляне на компютър. Когато се свърже с компютър, 
пикфлоуметъра може да осъществи предаване на биометричните данни, така че 
предадените данни могат да бъдат използвани за създаване на електронен дневник 
и / или да бъдат предадени на лекар за интерпретация на измерванията 

 
ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ПИКФЛОУМЕТЪРА  
 
В разработваното изпълнение на макета на пикфлуорометъра (фиг.1.), 

роторното устройство има магнит, монтиран върху вала и индуктор и 
микропроцесор, разположен в корпуса. Тъй като въздушния поток причинява 
въртене на работното колело, валът и прикрепеният магнит се въртят спрямо 
скоростта на потока. Ротацията на магнита и свързаното с него магнитно поле 
предизвиква ток в индуктора, който е показателен за скоростта на въздушния поток. 
Токът, произвеждан от индуктора, се изпраща към микропроцесора. В 
микропроцесора се изчислява скоростта на въздушния поток. Също така скоростта 
на въздушния поток може да се покаже на LCD дисплей, разположен върху корпуса. 
Освен това, пикфлоуметъра има клавиатура, разположена върху корпуса, за да 
контролира работата на микропроцесора. 

 
ЕЛЕМЕНТИ НА ПИКФЛОУМЕТЪРА 
 
РАБОТНО КОЛЕЛО  
Работно колело представлява перка  и е монтирано върху вал (фиг.2.). Потокът 

от въздух през работното колело води до въртене на вала от своя страна скоростта 
на въртене на вала е показателна за скоростта на въздуха. 
 

 
Фигура 1. Блок-схема на пикфлуорометъра. 
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Съгласно проектираното устройство е изработен пикфлоуметър с витла 

/перки/, включващ корпус и модулен монтажен възел. Модулният, модул на витлото 

може бързо и лесно да бъде изваден от корпуса на пикфлоуметъра и да бъде 

заменен с нов монтажен възел без помощта на инструменти. Необходимо е 

конструиране на подобрено устройство, което механично изолира лагерите от 

ударни натоварвания или динамични сили[4] 

 

 

 

 

 

 

 

1 – работно колело,  

2 – вал на работното колело,  

3 – лагер на работното колело. 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Монтаж на работното колело в корпуса. 

 
РОТОРНО КОЛЕЛО 
 
Роторното устройство има магнит, монтиран върху вала. Тъй като въздушния 

поток причинява въртене на работното колело, валът и прикрепеният магнит се 
въртят спрямо скоростта на потока. Ротацията на магнита и свързаното с него 
магнитно поле предизвиква ток в индуктора, който е показателен за скоростта на 
въздушния поток. За да се изолира роторното колело от механичен удар и 
динамични сили, комплектът на работно колело е за предпочитане да има 
еластомерен или друг материал, абсорбиращ удара, който се движи около неговата 
периферия. По този начин, ако пикфлоуметъра е изпуснат, чувствителните 
компоненти на модула на витлото, като лагерите, са защитени от механичен удар[5] 

 
ИНДУКТОР 

 

Фигура 3. Индуктор. 

 

1  

3  
2  
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Токът, произвеждан от индуктора (фиг.3.), се предава на входа на  
микроконтролера. Завъртането на магнита предизвиква промяна в магнитуда на 
магнитното поле, получено от индуктора. Това индуцира електрически ток в 
индуктора, който се предава към микроконтролера. Тъй като индуцираният 
електрически ток е пропорционален на изменението в магнитното поле, 
електрическият ток, изпращан към микроконтролера, съответства на скоростта на 
въздушния поток. 

 
УСИЛВАТЕЛ 
Преди да бъде приет от микроконтролера, токът се усилва  
 
МИКРОКОНТРОЛЕР 
Анализът на скоростта на въздушния поток се изпълнява от микроконтролер. 

Микроконтролерът изчислява скоростта на въздушния поток. В представеният макет 
се използва 8-битов микроконтролер с мощност на консумация, включващ таймери, 
брояч и аналоговo цифров преобразувател. 

Контролерът извежда информацията на цифров дисплей. 
 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ     LCD 
Много важен е въпросът за визуализацията на получените данни. В нашата 

работа скоростта на въздушния поток се извежда на дисплей, разположен върху 
корпуса на пикфлуорометъра. Дисплея е от типа LCD и е с рзмери 30mm x 20mm. 

 
ПАМЕТ 
Микроконтролерът в макета, работи с енергонезависима, електрически пре-

програмируема памет само за четене - EEPROM. В памета може да се предава и 
съхранява разнообразна информация от микроконтролера, включително 
информация за калибриране и работа на системата. Тази информация може да 
бъде програмирана в чипа по време на монтажа му. 

 
КЛАВИАТУРА 
Представеният в работата ни пикфлоуметъра разполага с клавиатура, 

разположена върху корпуса, с цел удобен контрол и управление на работата на 
микроконтролера след въвеждане на набор кодове от страна на потребителя. 

 
ПЕРСПЕКТИВИ 

Необходимо е да отбележим, че предложеното техническо решение предоставя 
възможността за провеждане на изследването. Т.е. технологията може да бъде 
интегрирана в телемедицински системи.  

В глобален мащаб, интерес представлява изследването на Forrester Research 
[6], според което тази година количеството  на онлайн посещенията на лекари ще 
бъде над 1 млрд. 

Според нас особено перспективно е използването на технологията предложена 
от Microsoft - Azure IoT Connector за FHIR  Fast Healthcare Interoperability Resources 
(Стандарт за обмен на медицинска информация)[7] (фиг.4.). Представляващ API 
функция * API (интерфейс за програмиране на приложения) - интерфейс за 
програмиране на приложения, който е описание на начините (набор от класове, 
процедури, функции, структури или константи), по които една компютърна програма 
може да взаимодейства с друга програма., която позволява на здравните 
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организации да мащабират сигурни връзки към голям брой устройства, които 
комуникират защитена здравна информация. 
 

 

Фигура 4. Решение на Microsoft - Azure IoT Connector . 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представения макет за изследване по метода на пикфлоуметрията, позволява 
бързо, лесно и удобно да получим биометрични данни за състоянието на 
дихателната система. При това получените данни са достатъчно достоверни и с 
много висока точност определят състоянието и функционалността на дихателната 
система на пациента, което позволява бърз диагностичен контрол и своевременна 
реакция.  

Систематичният мониторинг на бронхиалната астма с помощта на 
пикфлоуметра дава възможност за определяне на обратимостта на бронхиална 
обструкция, оценка на тежестта на протичане на заболяването, оценка на хипер 
реактивности на бронхите, прогнозиране на изостряне на заболяването и оценка на 
ефективността на лечението. Необходимостта от пикфлоуметър за хора болни от 
бронхиална астма и други белодробни заболявания е толкова голяма и може да 
бъде сравнена с необходимостта от глюкомер за болните от захарен диабет или 
свигмоманометъра за хипертониците.  

Предложеният вариант на електронен пикфлоуметър, дава бърза и прецизна 
информация за върховия поток на издишяния въздух показвайки го върху LCD 
дисплей. Стойностите се показват в мерна единица L/min (литър  в минута) с която 
се измерва върховата скорост на издишаният въздух.И накрая, отделно трябва да 
отбележим, че става  възможно изпращането на данни директно от дома на 
пациента до лекаря който ги въвежда в базата от данни. По този начин се вземат 
точни и навременни мерки за лечението на пациента. Така се съкращава 
многократно времето за обработка на данните и се увеличава честотата на 
провеждане на анализите благодарение на съвременните  телемедицински 
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технологии, към които може да бъде отнесено представеното устройството. 
Възползвайки се от възможностите които предлага Internet, телемедицината 
формира изцяло нов пазар на здравни услуги. 
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Abstract 
When we talk about European feminism, we must be aware that we are actually 

talking about European feminisms. The purpose of this article is to show the impact that 
these European feminisms had on the Old Continent, to fulfill this purpose we will 
familiarize ourselves with their historical development. 

We will deal with the definition of the term "feminism" itself, as well as the reasons for 
its emergence. We will try to assess whether the history of different European feminisms is 
getting the attention it deserves. In the article, we will also recall the various stages 
through which the struggle of women in Europe for equal rights passes. We will trace how 
the different periods through which the Old Continent passed affected women's demands. 
We will start from the very beginning, that is, from the emergence of the first women's 
movements in Europe. We will pay attention to the many difficulties associated with this 
beginning and understand why difficulties (in one form or another) will remain a constant 
companion of women's movements. The article will trace the long journey that European 
feminist movements have taken to reach the modern stage they are in, which dates back 
to the nineties of the last century. Then activism is reborn with new forces, and feminism 
begins to find its way in the conditions of an increasingly globalized world, preserving its 
characteristic diversity, and even becoming even more colorful in terms of its mechanisms 
of action and internal ideological currents. 

Key words: Europe, feminism, historical development, gender equality 
 
1. Увод 
Феминистката революция е определяна от множество автори като една от най-

значимите революции на 20-ти век. Елизабет Бадентер твърди, че тя надхвърля по 
дълбочина всички политически революции, белязали миналия век (инт. Елизабет 
Бадентер, (Култура) 1992). Това е така, защото жените са близо половината от 
население на Земята. Всяка  промяна в техния начин на живот води до качествени 
изменения  във всяка една сфера на човешката дейност - както в личен, така и в 
обществен план.  

 В центъра на тази революция, разбира се, стои феминисткото движение. За 
него може да се каже много, но най-важното, което е нужно да отбележим (още в 
самото начало) е че то е изключително пъстро. Освен добре известните етапи и 
идеологически разклонения трябва да се има предвид, че съществуват известни 
различия в рамките на движението и по географски признак.  

В тази статия ще се запознаем с историческото развитие на европейския 
феминизъм, защото неговото значение е огромно не само в контекста на 
феминистката проблематика. Европейският феминизъм всъщност е оказал влияние 
върху цялостното развитие на Европа. 

И последното, което ще отбележим в рамките на уводната част е че макар и да 
говорим за европейски феминизъм, то все пак трябва да сме наясно, че между 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

78 

представителите на движението в отделните европейските държави има известни 
различия.  

 
2. Що е феминизъм? 
 
За по-голяма яснота е редно е да започнем с дефиницията, макар и на кратко, 

на самото понятие "феминизъм". 
Думата феминизъм възниква през 18-ти век и появата ѝ не е никак случайна. 

Изследователите отчитат две причини, които спомагат за развитието на 
феминисткото движение. От една страна, това е промяната в начина на 
производство - процес, известен като индустриална революция, който повлича след 
себе си мащабни социални изменения. Развитието на капитализма и повишеният 
ръст на градската икономика спомагат за увеличаване на значимостта на средната 
класа в обществото - това е класата на хората, за които животът постепенно се 
концентрира извън домакинството.  

Развитието на общодемократичното движение се явява като втората причина 
(Бранд 2016). 

Красимира Даскалова пък обръща внимание на следното: "Терминът 
"феминизъм" включва различни неща: като 1) феминистка идеология(и), основана 
на критичен анализ на подчинеността на жените и привилегироваността на мъжете 
във всички съществували исторически общества, така и 2) феминистко движение(я), 
целящо социално политическа промяна по посока на пълно равноправие между 
двата пола. Феминизмът според ред социални учени включва вяра в равенство 
между половете и противопоставяне на половата йерархия, на подчинеността на 
жените на мъжете както в семейството, така и в обществото; той се стреми да 
премахне господството на мъжкия пол, но не и да заличи сексуалния дуализъм; 
феминизмът по дефиниция е проженски, но това не означава, че той е антимъжки. 
Феминизмът приема още, че условията на съществуване на жените (и мъжете) са 
социално конструирани ( не божествено или природно дадени). Затова той се 
стреми към равенство на половете, но това е равенство, което отчита тяхното 
различие. Той се домогва до индивидуална свобода чрез мобилизация на общинска 
солидарност "(Даскалова 2001). 

Освен това Даскалова констатира и следния факт: "Някои историци 
идентифицират три интелектуални традиции в западния феминизъм, тръгващи от 
Просвещението, евангелизма и социализма" (Пак там). 

След като се запознахме с термина "феминизъм" вече можем да се 
съсредоточим над движението в рамките на Европа. 

 
3. История на европейския феминизъм 
 
В следващите редове ще се фокусираме върху връзката между историческото 

познание и феминистките борби в Европа, както и върху различните етапи, през 
които преминават европейските феминистки движения. 

 
3.1. Историческо познание и феминизъм в Европа 

Както вече отбелязахме, европейският феминизъм успява да повлияе 
изключително силно на живота на Стария континент, та и отвъд неговите предели, 
но неговата история, особено ранната, не винаги получава необходимото внимание. 
Това твърдение прави изследователката Карен М. Офън в статията "Забравени 
предшественици", нейната работа е посветена на времето в Европа от 1700 до 
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1950 г. Авторката отбелязва следното: "Феминизмите в множествено число могат да 
бъдат документирани в много европейски общества, минали и съвременни; в някои 
общества те стават централна и повтаряща се отличителна черта на политическата 
култура, на европейската мисъл и политика. Феминистката мисъл и действие не 
стоят извън - или по периферията на - т. нар. западна традиция; те са интегрална 
част от нея (Офън 2000).  

Тя смята още, че пренебрегването на историята на феминистката традиция 
всъщност изкривява представата ни за миналото: "...Фактът, че тези твърдения е 
трябвало да бъдат налагани със сила, че те дълго време не са били признавани, 
отразява изличаването на една изключителна борба, която е от важност за жените и 
мъжете и днес, независимо дали те живеят в Европа или далеч извън нейните 
граници. Когато историята на феминизмите е инкорпорирана в историята на 
европейската мисъл и политика, нашето разбиране за европейското минало - и 
неговата релевантност на собственото ни настояще и бъдеще - радикално се 
променя. Защо тогава знаем толкова малко за нея? Как е станало така, че това 
знание е било загубено? Или: е ли възможно да ни е отказано знание за 
феминистката традиция? 

Един отговор се съдържа в описанието, което ни се предлага като "западна 
мисъл" и политика, и в това какво и как сме били учени да мислим, че е западна 
мисъл (и политика). Преразгледано критически, от феминистка перспектива, и с 
един цял нов архив от преоткрито знание, миналото изглежда различно. Ние не го 
виждаме вече като дълга, линейна смяна на династии, войни, завоевания, 
революции, или големи, далеч стигащи тенденции, такива като израстване на 
буржоазията, на капитализма, на националната държава. Не се срещаме вече с 
гладко течащата история на велики идеи, генерирани от великите стари мъже на 
западната философия. Това, с което се сблъскваме, е далеч по-интригуващо - дълга, 
нестандартна, но значителна поредица от противоречия, от дебати, от състезаващи 
се групички, от напредъци, връщания, поражения и случайни победи, а то не само от 
официално приетия вид. Връзките между мъжете и жените, т. е. между половете, 
вече не са лупа, през която да препрочетем миналото; те лежат в конфликтния 
център на продължителен дебат" (Пак там). 

По нататък в рамките на анализа си изследователката продължава да 
аргументира своята теза - колко често е пренебрегвана историята на различните 
европейски феминизми в споменатия период, въпреки тяхното значение за 
феминисткото движение и правилното разбиране на миналото: " Новата генерация 
европейски феминисти от началото на 70-те години мислеха, че те започват от 
"година Нула". Трябва да се зададе въпросът как споменът за толкова значимо 
движение, за подобни усилия, за такива предизвикателства към мисъл и действие е 
могъл да бъде по този начин заличен и разрушен. Как са могли жените и мъжете да 
не знаят? Как е могло да се случи така, че историята на феминизма да не бъде 
сериозно третирана от професионалните историци и да не бъде преподавана на 
младите жени и мъже, които нахлуваха в колежите и университетите на Европа и 
Америка през 50-те и 60-те години? Защо е толкова рядко преподавана и днес? 
Изглежда, че за много хора от 70-те години до днес, "феминистко познание" включва 
само "феминистка теория" или феминистка практика; въпреки че онова, което е 
"значимо" като "познание" или "теория", постоянно се поставя под съмнение, 
мястото на историята в това отношение изключително се подценява.." (Пак там). 

След като се запознахме с връзката между историческото познание и 
европейския феминизъм, то е време да обърнем внимание на конкретни 
феминистки движения и етапите, през които преминават. 
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3.2. Феминистки движения в Европа 

Френската революция е катализатор за дебат относно еманципацията на 
жените. Декларацията за правата на човека и гражданина от 26 август 1789 г., 
предполага, че равенството е предоставено на всички човешки същества. Но 
въпреки участието на жените през революционните времена, те получават елементи 
на гражданско равенство (особено по въпросите на наследството), но не и 
политическото равенство.  

Този парадокс предизвика критики в чужбина, като например тези  на 
английския философ Мери Уолстънкрафт. 

Новият европейски ред, възникнал от Виенския конгрес (1815 г.), по природа не 
е склонен да насърчава реформаторски движения, още повече тези от феминистки 
характер. Въпреки това си заслужава да отбележим социалната утопия, разработена 
от французина Шарл Фурие , за когото прогресът на народа зависи от напредъка на 
жените към свободата, заедно с разсъжденията на Сен-симонианството за 
свободата на жените. Първите женски вестници на Сен-симонианството, като "La 
Femme libre", който се издава и пише изключително от жени, насърчават 
разпространението на тези идеи. 

По време на революциите известни като "Пролетта на народите" през 1848 г. 
жените могат да бъдат видени на барикади и в демократични клубове в Париж, 
Виена, Берлин, Прага, Франкфурт, Милано, Барселона, Кьолн, Венеция и Стокхолм. 
Поемайки исканията за права и равенство от свое собствено име, те призовават за 
правото да участват в държавните дела, да получат образование, да се радват на 
свобода в брака и да се развеждат. 

В последвалата фаза на възстановяване антифеминистката реакция се усеща 
силно, тъй като правителствата на континентална Европа затварят женски клубове и 
асоциации и забраняват на жените да изразяват себе си в политическата преса. 

Докато жените от континентална Европа са силно ограничени, нови феминистки 
инициативи се появяват през 1850 г. в Англия и Скандинавието, във връзка с 
дебатите около правните реформи в областта на брака, образованието и заетостта 
на жените. Английските феминистки се мобилизират срещу законното подчиняване 
на съпругите в брака (лишаване от личната им собственост в полза на съпрузите, 
крайно неравностойно третиране на прелюбодеянието, на практика невъзможност за 
развод). С подкрепата на членове на парламента като лорд Хенри Бруъм, те успяват 
да приемат закон, който улеснява развода, но омъжените жени все още са били 
лишени от собствеността си. В скандинавските страни жените се изправят срещу 
властта на бащите над дъщерите. 

През следващото десетилетие в Западна и Централна Европа се формират 
феминистки движения. Феминистки сдружения се раждат и в Бохемия, България, 
Украйна и Молдова. През 70-те и 80-те на деветнадесети век години тази първа 
феминистка вълна се разпростира в Източна и Южна Европа. Въпреки това в Русия, 
Полша, Унгария и Испания едва ли може да се говори за феминистко движение 
преди 1900 г. Фокусирайки се върху правата на жените, тези феминистки движения 
преследват цели, които се въртят около два централни въпроса - реформиране на 
образованието и брака. Към тях се добавят и други искания, като реформиране на 
сексуалния морал, равенство между половете пред закона и достъп на жените до 
университети и квалифицирани професии. През десетилетието, предхождащо 
Великата война, правото на жените да гласуват се превръща в доминиращо искане 
в Европа. Умерените и по-радикалните клонове са в конфронтация по всички тези 
въпроси, всеки със своите методи на действие и аргументи. По-голямата част от 
феминистките през този период са легалистки, те прибягват до петиции или пресата 
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и се стремят да получат подкрепа от политиците за своите каузи. Само малцинство, 
като британските суфражетки, прибягват до насилие, за да бъдат чути. Отвъд тези 
различия, периодът между 1890 и 1910 г. бележи връхна точка на първата вълна на 
феминизма в Европа. 

Периодът 1890-1914 г. се свързваме  най-вече с феминистките конгреси. 
През 19-ти век феминистките движения се появяват и развиват в рамките на 

националната държава. В райони, където такава държава липсва или има 
мултиетническа държава, те влизат във връзка с националистически движения, 
което подчертава специфичната роля на жените в предаването на националната 
култура. Много феминистки участват в други социални движения, които са колкото 
многобройни, толкова и различни -антиробовладелски, религиозни, педагогически, 
хигиенистки, юнионистки, либерални, социалистически, анархистки и пацифистки. 
Многобройните и сложни връзки между тези движения са установяват по време на 
международни конгреси, които събират активисти в европейски мащаб и извън него. 

Двете най-големи феминистки интернационални организации са 
Международният съвет на жените (ICW, създаден през 1888 г.) и Международният 
алианс за избирателно право на жените (IWSA, 1904 г.).  

Пролетарското женско движение се организира и на международно ниво. През 
1907 г. германските работнички призовават за Първата международна конференция 
на жените социалистки в Щутгарт. 

Освен малцинството пацифистки жени, които през април 1915 г. създават 
Международния комитет на жените (и по-късно Лигата) за мир и свобода (WILPF), 
Първата световна война временно спира женския интернационализъм и 
феминистките искания. С обявяването на война сдруженията на жените във всички 
страни спират исканията си, за да служат на нацията и да докажат своя патриотизъм.  

Периодът 1920-1960 г. е свързан с прескачането от един следвоенен период на 
друг. 

Участието на жените във военните усилия разклаща представите за мъжко 
превъзходство. През 20-те години на миналия век и светът, и модата се променят. 
Въпреки това "модерната жена", остава в малцинство. В действителност 
отношенията между половете не са се променят дълбоко, като обществата се 
стремят към връщане към нормалността. 

Под ръководството на Александра Колонтай, член на комунистическото 
правителство, възникнало след Октомврийската революция, и Инеса Арманд, член 
на Централния комитет на партията, Русия  дава на жените най-много права. Но от 
края на 20-те години на миналия век се налага нов сталинистки модел, който 
предприема контролираща наталистка политика. 

Фашистките режими в Италия и нацистка Германия се стремят да си върнат 
контрола над жените. След като феминистките асоциации са забранени (през 1933 г. 
в Германия, 1938 г. в Италия), жените са записани в големи женски организации под 
ръководството на партията.  

В резултат на ВСВ политически права най-накрая са предоставени на жените в 
редица страни в Западна Европа (Франция 1944, Италия 1945, Белгия 1948) и на 
Балканите (Хърватия и Словения 1945, Албания 1946, Югославия 1947). 

През 50-те години на миналия век възприятието за сексуалността еволюира, 
особено това на младите хора, въпреки това европейските общества по време на 
бейби бума искат майки, които остават у дома, и има сериозни трудности при 
разграничаването на сексуалността и размножаването. Разрешаването на достъпа 
до контрацепция е трудната борба, водена от асоциациите за семейно планиране. 

След появата на Желязната завеса ситуацията за жените на запад е една, а за 
тези на изток друга. 
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В западните демокрации протестните движения от края на 60-те години на 
миналия век създават благоприятен контекст за появата на това, което се нарича 
феминизъм от втора вълна. Вече не  става  въпрос само за спечелване на равни 
права, а на постигане на ефективно равенство - включително в "частната" сфера на 
семейството, брака и сексуалността, както и на материалното и културно 
"освобождение" на жените. Политическото влияние на феминизма, което в този 
период е видимо в международен мащаб, се трансформира в много страни в 
приемането на законодателни реформи и програми, насърчаващи равенството 
между половете през 70-те и 80-те години на миналия век, а по-късно и в усилия за 
спиране на сексуалния тормоз и сексисткото насилие (Briatte 2020). 

На изток от Желязната завеса жените получават редица нови права, но 
съществува и твърдението, че те далеч не са достатъчни, за да се достигне до 
реално равенство. Такава е и гледната точка на социолингвиста П. Воденичаров. В 
своя статия той анализира случващото се на територията на България през този 
период. Воденичаров изследва популярния комунистически вестник "Работническо 
дело", за да прецени доколко можем да говорим за реален стремеж към равенство, 
от страна на социалистическата държава. Ето и изводите, до които стига 
социолингвистът: "Дискурсният анализ както и статистическите данни говорят 
недвусмислено за декоративната роля на жените в мъжкия свят на реалния 
социализъм. Комунистическият култ към маскулинизирани герои и труженици 
отстъпва място на социалистическата умора и идеологически формализъм. Ролите 
на мъжете и жените, както и на старите и младите все повече се разграничават, 
очертавайки нов патриархализъм - възрастни политически мъже - политически бащи 
на нацията от средната и висша номенклатура, млади мъже, свързани с 
технологиите, индустрията, града, млади и не толкова млади жени - ударнички в 
селското стопанство, текстилната и хранителна индустрия, деятелки в 
образованието и изкуството. Младите жени все по-често се появяват в народни 
носии сред природен ландшафт в ролята на хранителки на родната селска традиция. 
Употребата на деятелните съществителни показва ниския престиж както на женския 
физически труд, така и на социалното майчинство и женското изкуство въпреки 
изобретяването на благозвучните новодуми от м.р. - търговски работник, завеждащ 
овощарско звено, деятел на говедовъдството или културата, просветата и 
изкуството и пр., които се опитват да повишат престижа им. Въпреки официалната 
пронаталистична политика личният опит на жените майки и съпруги е напълно 
премълчан. Мълчат интелектуалките, жените професионалистки в науката, 
медицината, архитектурата, техниката, политиката. В декоративните идеологически 
рамки мълчат и отрудените жени на физическия труд" (Воденичаров 2021). 

През периода на 90-те години на миналия век идва нов период и се забелязва 
активистко възраждане, което се реализира в условията на глобализиран свят. 
Трябва да отбележим, че деведесетте бяха белязани от две промени от различно 
естество. От една страна, на изток падането на Стената и разпадането на 
комунистическия блок поставиха под въпрос определен брой права за жените в тези 
страни, като правото на аборт. От друга страна, след напредъка от предходния 
период се набляга на нови въпроси. Ролята на жените при вземането на 
политически решения се върна на преден план и доведе до закони, гарантиращи 
квоти или паритет (закон от 6 юни 2000 г. във Франция). Освен това феминистката 
борба намери своята пресечна точка с ЛГБТ борбата (лесбийки, гейове, бисексуални, 
транссексуални). 

Формата на действие също се поставя под въпрос. Възходът на активизма 
доведе до появата на малки решителни групи като Pussy Riot в Русия, 
транснационални мрежи като Femen или мобилизации чрез социалните медии. 
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#MeToo даде възможност за масовото и транснационално изразяване на 
дългогодишен бунт срещу насилието срещу жени ( Briatte 2020). 

Тук е редно да подчертаем, че според някои автори движения като #MeToo, 
което стартира 2006 г., както и някои други важни събития, свързани с феминисткия 
активизъм, са дълбоко свързани с възникването на четвърта вълна на феминизма. 
Тази вълна се съсредоточава в битката срещу сексуалния тормоз, тя е силно 
фокусирана и върху борбата с "културата на изнасилването". Вече споменахме, че 
за надигането на тази вълна ключово значение имат социалните медии. Според 
привържениците на идеята, че се е появила четвърта вълна, нейното формално 
начало се е състояло около 2012 г. (Britannica). 

Една голяма част от събитията, свързани с този етап на феминизма, водят 
своето начало от територията на САЩ, но те имат изключително силен отзвук и в 
Европа. 

 
4. Заключение 
 
Множеството разклонения на феминизма на територията на Европа, които 

наричаме европейски феминизъм, имат дълга и сложна история, която често е била 
пренебрегвана. Този факт е изключително тревожен, защото европейският 
феминизъм играе изключително важна роля в контекста на женските борби за 
равенство по целия свят. В същото време той е и значима част от цялостната 
история на Европа, която няма как да бъде разказана, ако се неглижира историята 
на едно от най-значимите социални движения на територията на Стария континент. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РАБОТНАТА СРЕДА ВЪРХУ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА  

АУСТЕНИТНА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 316L 
 

ас. д-р инж. Калин Владимиров Анастасов – ТУ Габрово, катедра МТТ 
ас. инж. Умме Капанък, докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 
 
Abstract 
Austenitic stainless steel 316L is a commonly used material for the fabrication of 

parts and operating in the chemical, automotive, military, watchmaking, and medical 
industries. The operation process of these details is often associated with significant 
mechanical overloads related to the peculiarities of the working environment, which they 
must bear without losing their operational qualities. This sustainability is laid down in the 
process of designing the details, as the technology for their production also plays a 
significant role. 

Keywords: stainless steel, physico – mechanical characteristics, MIM (Metal 
Injection Molding) method. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Наред с класическите технологии за производство на детайли от неръждаеми 

стомани – обработка чрез рязане, леене, методи за пластична деформация и други, 
елементи от тях могат да се изработват и чрез метода MIM (Metal Injection Molding). 
Той е широко използван в последните години за изработване на детайли в 
промишлеността. Характеризира се с възможностите си за изработване на детайли 
със сложни форми и точни размери от различни метали, включително и аустенитни 
наръждаеми стомани като 316L (1). 

Методът се осъществява на четири основни етапа – смесване и гранулиране на 
металният прах, инжекционно формоване, депластификация и синтероване 
(спичане), като при последния детайлите придобиват окончателните си форма и 
размери. При етапа на спичането се придобиват също и окончателните физико-
механични и експлоатационни характеристики и структурата на материала. Върху 
тях влияят параметрите на технологичният процес – температура, време,  работна 
среда на съоръжението (2, 4). 

Цел на статията е изследване и оценка на физико-механичните 
характеристики на детайли получени чрез метода MIM от стомана 316L, при 
синтероване в инертна среда азот и различни време и температура на процеса. 

 
За постигане на основната цел е проведено експериментално изследване на 

образци изработени от аустенитна неръждаема стомана марка 316L получени чрез 
метода MIM съгласно БДС 7039-85, модификация на БДС ISO 3651-2, метод А (3). 

 
ПРОБНИ ТЕЛА И ОБОРУДВАНЕ 

За да се изследва и оценят физико-механичбните характеристики на образци 
изработени от неръждаема стомана 316L, получени чрез метода MIM са произведени 
шест групи пробни тела (епруветки) за изпитване на опън, с форма и размери 
съгласно ISO 2740:2009 за праховометалургични материали са показани на фигура 1 
и фигура 2. 
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Фиг. 1. Експериментален образец за изпитване на опън 

 

Фиг. 2. Експериментални образци 
 
Пробните тела са групирани в шест групи по два броя, в зависимост от 

параметрите на режима на синтероване - време и температура, като за 
осъществяване на инертна среда е използван газ – азот N2 с чистота 99,9998. 
Параметрите на режима и крайните физико-механични характеристики след 
синтероване са систематизирани в таблица 1. 

 

Таблица 1. Параметри след на синтероване 

Група 
№ 

Епруветка 
№ 

Температура на 
синтероване, ОС 

Време на 
цикъла, min 

Маса след 
синтероване, g 

Плътност 

1 1-1 1375 25 28,0908 7,46 

1-2 28,0815 7,48 

2 2-1 1375 30 28,1242 7,52 

2-2 28,1481 7,54 

3 3-1 1375 35 28,1113 7,50 

3-2 28,1119 7,48 

4 4-1 1390 25 28,1000 7,50 

4-2 28,1119 7,51 

5 5-1 1390 30 28,1440 7,51 

5-2 28,1208 7,45 

6 6-1 1390 35 28,0916 7,54 

6-2 28,1221 7,54 
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Химичният състав на пробните тела от различните е показан в таблица 2. 
 

Таблица 2. Химичен състав на епруветките 

Химичен 
състав% 

Групи 

1 2 3 4 5 6 

C 0,043 0,047 0,038 0,053 0,051 0,031 

Si 0,678 0,707 0,642 0,743 0,647 0,731 

Mn 0,479 0,516 0,576 0,438 0,448 0,464 

P 0,006 0,006 0,005 0,006 0,007 0,006 

S 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Cu 0,027 0,024 0,022 0,025 0,027 0,025 

Al 0,002 0,002 0,001 0,003 0,001 0,002 

Cr 16,30 16,15 16,24 16,04 16,33 16,13 

Mo 2,234 2,237 2,206 2,239 2,214 2,227 

Ni 10,31 10,26 10,26 10,25 10,10 10,24 

V 0,028 0,026 0,022 0,028 0,026 0,025 

Ti 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 0,009 

Nb 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Co 0,012 0,011 0,010 0,010 0,011 0,011 

W 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 
За провеждане на изследването е използвано следното технологично и 

измервателно оборудване: 

 Машина за инжекционно формоване на термопластични полимери 
BATTENFELD mod 60, снабдена с шприцагрегат за преработка на 
праховометалургични материали за провеждане на етапа на инжекционното 
формоване; 

 Инструментална екипировка – шприцформа за изработване на опитните 
образци; 

 Автомат поточен тип CREMMER за провеждане на етапите на каталитично 
депластифициране и синтероване работещ с над атмосферно налягане; 

 Лабораторна аналитична везна RADWAG снабдена с прибор за автоматично 
измерване на плътност по хидростатичен метод; 

 Спектрометър BELEC LAB 3000, за изследване на химичния състав;  

 Машина за опън-натиск TESTOMETRIC, за провеждане на якостните 
изпитания; 

 
МЕТОДИКА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЕТО 
 
Изпитването на опън е проведено съгласно ISO 2740:2009, върху машина за 

опън-натиск TESTOMETRIC, снабдена със съответните накрайници за закрепване на 
опитните образци. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ И КОМЕНТАРИ 
 

 Загуба на маса – В таблица 3 са представени измерванията на масата на 
образците след експеримента и е определена относителната загуба на маса. 

 
Таблица 3. Измерена маса на образците 

Група 
№ 

Епруветка № Изходна маса, g 
Маса след 

изпитването, g 
ΔМ, % 

1 1-1 28,0908 27,7380 1,26% 

1-2 28,0815 27,9045 0,63% 

2 2-1 28,1242 27,8483 0,98% 

2-2 28,1481 27,9479 0,71% 

3 3-1 28,1113 27,9494 0,58% 

3-2 28,1119 27,8609 0,89% 

4 4-1 28,1000 27,7310 1,31% 

4-2 28,1119 27,8256 1,02% 

5 5-1 28,1440 27,8841 0,92% 

 5-2 28,1208 27,9106 0,75% 

6 6-1 28,0916 27,4490 2,29% 

6-2 28,1221 27,7631 1,28% 

 

 

Фиг. 3. Загуба на маса 

 

Наблюдава се, че най-ниска загуба на маса се отчита при групи 3 и 5, а най-
висока при група 6. Разликата между групите с най-ниска и най-висока загуба на 
маса изразено в процентно съотношение при взети средни стойности е 58,8%. 

 

 Изпитание на опън – Експерименталните резултати от изпитанията са 
систематизирани в таблица 4, а графична интерпретация на резултатите е 
представена на фигури – 4 до 7. 
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Таблица 4. Резултати след изпитание на опън 
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1 1-1 12686 12271 355 349,5 597 577,5 33 31 

1-2 11856 344 558 29 

2 2-1 12673 12735 361 366,5 597 599,5 30 29,5 

2-2 12797 372 602 29 

3 3-1 11958 11839 338 335 563 557,5 27 28 

3-2 11720 332 552 29 

4 4-1 11753 11730 323 327 553 552 31 30 

4-2 11707 331 551 29 

5 5-1 11672 11898 347 351 550 560,5 26 26 

5-2 12124 355 571 26 

6 6-1 11579 11459 322 320 545 539 30 29,5 

6-2 11339 318 533 29 
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Фиг. 5. Относително удължение 
 

 
 

Фиг. 6. Якост на опън 
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Най-високи стойности от механичните изпитанията имат образците от група 2, а 

най ниски от група 6. Наблюдава се разлика от около 10 – 12 % в механичните 
показатели сила на разрушаване, якост на опън и граница на провлачване между 
образците от група 2 и група 6, при еднакво относително удължение между тях. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено е експериментално изследване и оценка на физико-механичните 
характеристики на аустенитна неръждаема стомана 316L, синтерована в азотна 
среда. Установени са разлики във физико-механичните характеристики на 
отделните групи опитни образци и корелация между времето на цикъла, 
температурата и силата на разрушаване, като най-добри резултати са постигнати 
при образци от група 2. 
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Резюме 
Докладът представя националната системата за тристранно сътрудничество в 

България. Разгледани са равнищата на социалния диалог и са посочени 
участниците в социалното партньорство. Направени са различни анализи като се 
подчертава необходимостта от провеждане на политика, която максимално да 
отразява специфичните потребности, както на работниците и служителите, така и на 
работодателите. 

Ключови думи: социално партньорство, социален диалог 
 
Abstract 
The report presents the national system for tripartite cooperation in Bulgaria. The 

levels of the social dialogue are examined and the participants in the social partnership are 
indicated. Various analyzes have been made, emphasizing the need to implement a policy 
that maximally reflects the specific needs of both employees and employers. 

Keywords: social partnership, social dialogue 
 
 
 
Въведение 

Тристранното сътрудничество, една от най-важните форми на социалния 
диалог, се осъществява от институционализирана национална функционална 
система от органи. Тя е национална, защото обхваща органи и дейности, които се 
разпростират на територията на цялата страна. Социалният диалог и ролята на 
социалните партньори са във фокуса и на Международната организация на труда, 
МОТ. Тя определя социалния диалог като съвкупност от всички видове преговори, 
консултации и обмен на информация между представители на държавни 
институции, работодатели и работници по въпросите, свързани с икономическата и 
социална политика. 

 
I. Консултации между страните в социалното партньорство 

Тристранното сътрудничество е една от основните форми на социалния 
диалог. Неговата законова уредба се съдържа в чл. 3-3е Кодекса на труда (КТ). 
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Действаща правна уредба поставя в центъра на тристранното сътрудничество 

консултациите между държавните органи и социалните партньори – 
представителните синдикални и работодателски организации при уреждане на 
трудовите, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище. 

Консултациите между държавните органи и социалните партньори се изразяват 
в провеждане на съвместни дискусии и обсъждания, за да се постигне възможно 
по-пълно и всестранно изясняване на въпросите, предмет на разглеждане. 
Интересите на трите страни в процеса на подготовката на нормативните актове 
много често не съвпадат, но смисълът и предназначението на консултациите в 
тристранното сътрудничество е да съдейства за отчитане на всеки от тези три 
различни интереса и за тяхната балансираност помежду им. По този начин се 
създава реална възможност за приемане на социално по-справедливи решения, а 
оттук и предотвратяване на нежелано социално напрежение и осигуряване на 
социален мир. При провеждането на консултациите по чл.3, ал.1 КТ, участващите в 
тях са равни помежду си в свободата да изразяват и защитават своите позиции. 
Между тях няма власт на подчинение от едни представители на други, налагане със 
сила на отстояваните становища. И това е гарантирано от законодателя, който по 
императивен начин е заявил волята си, че регулирането на конкретните отношения 
се извършва в сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане интересите на всяка от 
страните в социалния диалог. 

Консултациите, които се провеждат са предварителни. Това означава, че по 
време те предхождат приемането на решения по обсъжданите въпроси. Тяхното 
основно предназначение е да подготви, подобри и най-важното – да създаде по-
широко обществено съгласие при окончателно приемане на нормативни решения от 
съответните компетентни държавни органи. По този начин се осигурява и по-широка 
обществена подкрепа при прилагането  на конкретния нормативен акт. 

Провеждането на консултациите в тристранното сътрудничество е 
задължително. Задължителността на предварителните консултации следва пряко от 
закона – чл.3, ал.2 КТ. Вярно е, че приемането на крайните и юридически 
задължителни решения, облечени в съответния нормативен акт /постановление, 
наредба, правилник, инструкция/ си остава суверенна компетентност на държавата. 
Но също толкова вярно е и другото обстоятелство, че ако съответният нормативен 
акт по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, 
осигурителните отношения и жизненото равнище е приет от компетентен държавен 
орган /правителството, отделни министри, или други компетентни държавни органи, 
на които законът е делегирал правото за приемането му/, без обсъждането му от 
съответния орган на тристранно сътрудничество – национален съвет, браншов или 
отраслов съвет, то този нормативен акт само на това основание е 
незаконосъобразен  и неговата незаконосъобразност може успешно да бъде 
атакувана пред Върховния административен съд. В практиката на Върховния 
административен съд вече има отменени такива незаконосъобразни нормативни 
актове. 

Практиката показва, че във всяко становище на отделните социални партньори 
- представителните синдикални и работодателски организации на национално, 
отраслово и браншово равнище - изразено в националния или отраслов или 
браншов съвет за социално сътрудничество има рационални идеи и предложения, 
които заслужават подобаващо внимание. Тяхното отразяване и възприемане в 
окончателния текст на приемания нормативен акт или конкретно юридическо  
решение допринася безусловно за неговото подобряване.  
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Следователно, налага се обоснованият извод, че държавните органи, които са 

овластени да приемат окончателно съответния нормативен акт, не трябва да 
квалифицират задължителните предварителни консултации със социалните 
партньори само като една формалност, която трябва да спазят, а да бъдат активни и 
своевременно да търсят мнението им по наболелите въпроси. Само по този начин 
те могат да постигнат съдържателно подобряване на проектите на различните 
правни решения, които да бъдат по-правилно и по-трайно прилагани и убедено 
приети от гражданите в обществото. 

 
II. Национална система за тристранно сътрудничество  

Тристранното сътрудничество, една от най-важните форми на социалния 
диалог, се осъществява от институционализирана национална функционална 
система от органи. Тя е национална, защото обхваща органи и дейности, които се 
разпростират на територията на цялата страна. Структурата, организациите и 
дейността на тази система са правно уредени в чл. 3а-3е от Кодекса на труда и в 
издадения от Националния съвет за тристранно сътрудничество, на основата на чл. 
3е, ал.1 КТ, Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно 
сътрудничество /ПОДСТС/, обн. ДВ бр. 37 от 2001 г. Трябва още веднъж да 
подчертаем, че нито уредбата, съдържаща се в КТ, нито тази в ПОДСТС 
установяват някаква организационна, йерархическа или управленска зависимост или 
подчиненост между съветите за тристранно сътрудничество на различните нива. 
Всеки един от тях работи самостоятелно в рамките на определената му от закона 
компетентност. 

 
Органите за тристранно сътрудничество съгласно чл. 3а-3б КТ и чл. 2-23 от 

ПОДСТС са: 
 Националният съвет за тристранно сътрудничество  
 Отраслови, браншови съвети за тристранно сътрудничество  
 Общински съвети за тристранно сътрудничество.  
Общото по отношение състава на всички гореизброени съвети за тристранно 

сътрудничество се състои в следното: 
- всички те имат тристранен състав – състоят се от представители на 

изпълнителната власт, на синдикалните и на работодателските организации; 
- в тях се включват представители само на синдикалните и работодателските 

организации, които са признати за представителни по установения ред и 
критерии, съдържащи се в чл.34 и 35 на КТ; 

- съотношението между представителите на участващите в съответния съвет 
три страни е регламентирано в чл.34 и 35 на КТ и важи за всеки държавен или 
общински орган и за всяка призната за представителна синдикална или 
работодателска организация. Следователно, колкото повече синдикални и 
работодателски организации са признати за представителни, толкова повече на 
брой техни представители участват в тристранното сътрудничество. Те образуват 
„по една страна” – синдикалната или работодателската в тристранното 
сътрудничество, наред с третата страна, съставена от представителите на 
изпълнителната власт. 

 
Общото в дейността на всички органи за тристранно сътрудничество е, че те 

имат еднакъв предмет на дейност.  Независимо от нивото, на което са учредени, 
обсъждат въпроси на трудовите, осигурителните отношения и въпроси на жизненото 
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равнище. Спецификата в дейността им е главно в обхвата на въпросите, които се 
разглеждат. Така Националният съвет за тристранно сътрудничество, НСТС 
обсъжда и изразява мнение и становища по въпросите, които са от общонационално 
значение. Отрасловите и браншовите съвети  обсъждат и дават мнения и становища 
по специфичните за отрасъла или бранша въпроси, а общинските съвети дискутират 
и излизат със становища по темите от местно /общинско/ значение. 

 
Отрасловите и браншовите съвети за тристранно сътрудничество се състоят 

от представители на съответното министерство или ведомство и на представители 
на представителни синдикални и работодателски организации също на отраслово и 
браншово равнище. Членовете на отрасловите и браншовите съвети се определят 
за неопределено време. Те нямат мандат. Ето защо всяка външна намеса или 
последващо одобрение от друга страна, освен на тези, които са ги определили, е 
недопустима. Органът, който е определил своите представители в отрасловите и 
браншовите съвети, може по всяко време да ги оттегли или замени, без да е 
необходимо да съгласува това свое решение с други органи. 

 
Основна форма в дейността на съветите за тристранно сътрудничество са 

техните редовни заседания. Тези заседания се считат за редовни, ако на тях 
присъстват представители и на трите участващи в тях страни, без да се поставя 
изискване за броя на присъстващите членове. Смята се, че щом като от една от 
групата представители /на държавната или общинската администрация,  на 
представителите на работодателски или синдикални организации/ присъства макар 
и само един представител, той може да изложи и защити позицията и интересите на 
съответната група, която представлява, без да е необходимо присъствието на 
мнозинството на членовете, които я съставляват. Това на практика означава, че 
заседанията на съветите са редовни и когато присъстват по-малко от половината от 
членовете на съветите, стига те да са представители и на трите участващи в 
заседанието страни. И обратното – заседанията на съветите са нередовни и 
следователно те не могат да приемат валидни решения, макар и на тях да 
присъстват повече от половината членове, ако не са представени и трите страни на 
съответното заседание. За редовни се считат и заседанията, на които не присъстват 
някои от участниците на представителните синдикални и работодателски 
организации, ако те предварително са уведомени по надлежен ред. 

Решенията на съветите за тристранно сътрудничество се приемат по общо 
съгласие. „Общото съгласие” означава единодушие. Единодушието се изчислява от 
кворума, т.е. от присъстващите на съответното заседание членове. Това означава, 
всички присъстващи на това заседание да са гласували с „да” за приемането на 
конкретното решение. Приеманите решения от органите за тристранно 
сътрудничество се довеждат до знанието на съответните държавни и общински 
органи, които имат определената в закона компетентност да приемат окончателните 
решения по въпросите от трудовите и осигурителните отношения и на жизненото 
равнище. 

За подготовката и подпомагането на дейността на органите за тристранно 
сътрудничество се създават помощни органи. За Националния съвет за тристранно 
сътрудничество помощни органи се явяват неговия секретариат и постоянните 
комисии към него, които са общо 5 на брой. 

При отрасловите и браншовите съвети като помощни органи се изграждат 
специализирани комисии или работни групи на паритетни начала, т.е. с равен брой 
представители и от трите участващи в съветите страни. 
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Други органи за тристранно сътрудничество, които са създадени по силата 

на специални закони, са:  
- Надзорният съвет на Националния осигурителен институт /чл.35, ал.1 от 

Кодекса за социално осигуряване/;  
- Националният съвет по условията на труд /чл.32 от Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд/, 
- Националният съвет по насърчаване на заетостта /чл.8 от ЗНЗ/,  
- Националният консултативен съвет по професионална квалификация на 

работната сила /чл.59 от Закона за насърчаване на заетостта/,  
- Събранието на представителите на Националната здравноосигурителна каса 

/чл.7 от Закона за здравното осигуряване/ и  
- Съвета за социално подпомагане /чл.4 от Закона за социално подпомагане/. 

 
III. Социален диалог 

Социалният диалог и ролята на социалните партньори са във фокуса и на 
Международната организация на труда, МОТ. Тя определя социалния диалог като 
съвкупност от всички видове преговори, консултации и обмен на информация между 
представители на държавни институции, работодатели и работници по въпросите, 
свързани с икономическата и социална политика. 

Страните, които участват в социалния диалог са работодателите и техните 
организации, работниците, синдикатите  и държавните органи и институции. 

Добрият социален диалог е постоянен процес, в които работодателите, 
работниците и техните организации следва сами да развиват със или без помощта 
на неутрална страна. Ролята на двете страни е ясна – те представляват своите 
членове и се стремят да постигнат своите цели. Ролята на държавата в повечето 
случаи е балансираща и регулираща.  

Законодателството, третиращо социалния диалог в отделните страни-членки на 
ЕС е твърде различно, но като цяло то позволява на социалните партньори да 
регламентират условията на труд и размера на трудовото  възнаграждение, 
посредством колективното договаряне. В Европа се смята, че колективното 
договаряне е „алфата и омегата  за противодействие на и  справяне  с последиците 
от кризата”. 

Синдикатите в България винаги са отстоявали важността на социалния диалог 
като ефективен инструмент за анализ и преодоляване на възникващите сложни 
проблеми в социалната и трудовата сфера. Много често водените дебати и 
поставените проблеми не са последвани от мерки, които да водят до решаването 
им. Това се дължи както на липсата на достатъчно опит на социалните партньори, 
недоразвитост и непознаване на самата система на колективните преговори, така и 
на откровеното нежелание да се уважава мнението на противната страна. 

Независимо от равнището социалният диалог винаги се инициира от страна на 
синдикатите. Въпреки съществуващата законова база в българското 
законодателство и приетите правила за работа на НСТС и за ОСТС, за да има 
диалог много усилия се полагат от синдикатите. На практика той се осъществява 
трудно. С всяко правителство и ръководство на съответното министерство, 
социалния диалог върви по един и същ начин – отваряне на диалога в началото и 
при приключване на мандата им, а в останалото време – капсулиране и 
омаловажаване на диалога.  

 
 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 
6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

96 

 
Заключение 

За да се гарантира устойчиво развитие е необходимо да се провежда политика, 
която максимално да отразява специфичните потребности, както на работниците и 
служителите, така и на работодателите. Конструирането и изпълнението на такава 
политика задължително трябва да бъде в съответствие със социалната сигурност на 
работниците. Повишаването на качеството и потенциала на работниците и 
служителите, с цел достигане на равнища на постоянна заетост, доходи и 
мотивация, не може да стане без наличието на социална закрила и гарантирана 
социална обезпеченост на работещите. Реализирането на тази политиката изисква 
предприемането на адекватни управленски стъпки, които да са плод на социален 
диалог и задълбочено обсъждане със социалните партньори. Затова синдикатите 
апелират и полагат непрекъснати усилия за повишаване инициативността на 
представителите на държавата и на работодателските организации, за провеждане 
на навременен и ефективен социален диалог при спазване на действащата 
нормативна уредба. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА 
 

Илиян Иванов 
 

Резюме 
В началото на 90-те години думата "хакер" се използва за описание на много 

добър програмист, който може изгради сложна система за контрол и достъп до 
данни от други компютърни системи. За съжаление, с течение на времето думата 
"хакер" придоби негативно значение - до голяма степен благодарение на медиите. 
Хакерът се описва като някой, който открива нови начини за "хакване" на система, 
било то в компютърна система, програмируем логически контролер, някой, който 
може да компрометира банкови системи, да краде информация за кредитни карти и 
др. Това е общата представа за един хакер, изградена от медиите, но не е напълно 
вярна, защото всяко нещо има положителна и отрицателна страна.  

Мрежовите атаки обикновено се дефинират като прониквания в мрежовата 
инфраструктура, постигнати от анализиране на мрежата, събиране на информация 
за съществуващи отворени портове или уязвимости и в някои случаи на 
неоторизиран достъп до ресурси. Обучението по компютърна сигурност е много 
важно в днешно време динамичен свят. В този доклад ще представим накратко 
математическите методи и подходи, които използваме при обучението на нашите 
студенти в областта на компютърната сигурност. Ще представим няколко 
математически принципи за анализ на мрежови атаки. Ще използваме основно 
Теория на игрите за равновесието на Наш. Ще опишем математически модели на 
линейна оптимизация и как те могат да предскажат или предотвратят бъдеще атака. 
Ще анализираме проникването чрез случайни процеси с дискретно време. Ще 
използваме примери за теория на игрите и изследване на операциите, които ще 
бъдат адаптирани към кибератаки. Обучението в компютърната сигурност и 
защитата срещу хакерски атаки е много важно в Библиотечния университет и 
Югозападен университет "Неофит Рилски". В този доклад ще описват практически 
начини за реализиране на нашето обучение и резултатите, които постигаме. 

 
Ключови думи: теория на игрите, математически модели 
 
1. Въведение 

Шахът е игра за двама, при която всеки играч има стратегия. Целта на шаха е 
да постави друг играч в позиция, в която неговият крал ще бъде заловен, без 
значение какъв ход направи. Покерът също е игра, в която играчите залагат пари въз 
основа на своите карти. Печалбата, която играчът получава с печеливша ръка, е 
парите в залога. Губещият в играта на покер също има изплащане, но в техния 
случай то е отрицателно, което е наказание. Играчите имат стратегии въз основа на 
това колко добри са техните карти и колко добре вярват, че са картите на другите 
играчи. Картите са скрити, което означава, че играчът не разполага с цялата 
информация, преди да направи своите залози. Освен това, в покера, те може да не 
са наясно с възможните избори на опонента, може да блъфират или желаете да 
отговорите на нашия блъф според ситуациите? Това е против шаха, където играчът 
знае какви ходове е направил другият играч и къде всички негови фигури. И шахът, и 
блекджекът имат общи теми. Играчите са използвали стратегии за развитие на 
последователните ходове с цел победа или отмъщение. Можем да абстрахираме 
тези понятия, за да създадем математическото поле на теорията на игрите. 
Теорията за играта е приложима в много области и е полезен начин за количествено 
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определяне на резултатите, които могат да зависят от действията на множество 
играчи или стратегически агенти. Например, можем да моделираме мрежов 
защитник и взаимодействията на мрежови нападатели като игра. Очевидно има 
двама играчи, защитник и нападател. Защитникът има стратегии за защита на 
мрежата, докато нападателят има стратегии за разбиване на мрежата. Плащането 
за нападател са цифрови активи (PI, данни, тайни, разузнаване, крипто валути, 
номера на банкови сметки и т.н.) могат да откраднат защитник, от друга страна, 
защитник работи за да избегнете наказанието да ги загубите. Теорията на игрите се 
прилага и в икономиката, тъй като е начин за моделиране конкурентен пазар. В 
социалните договори теорията на игрите може да се използва за разглеждане на 
сътрудничеството между хората срещу егоистични действия. Като цяло може да се 
използва за моделиране на състезания, които присъстват в различни области. Тази 
глава обхваща основните игри, които са често срещани в анализа на теорията на 
игрите, както и в играта решения. Решенията са стратегиите, използвани от играча, 
за да осигурят най-добрия резултат или най-високия изплащане [1-8]. Съчетават се 
изследвания на операциите, теория на игрите и различни математически методи и 
теории. Тук се обсъждат нови научни перспективи от интердисциплинарен характер, 
които се отнасят до няколко области на изследване в чистите и приложни 
математически науки. Тези приноси се фокусират върху нови разработки в 
математическите науки с акцент върху разрешимостта на проблема с 
киберсигурността. Моделиране чрез теория на игрите и изследване на операциите е 
доста често срещана техника за анализ на кибератаки. В този доклад ще представим 
примери, разработени от видни учени в изследването на операции и теория на 
игрите - Зайченко, Краснопрошин и Ветел. Тези примери ще бъдат използвани за 
анализ на трафика и моделиране на мрежови атаки [1-4]. 

 
2. Методология 

Въпреки това, не всяка матрична игра има седло. 

Цената на играта, равна на нула, има всички симетрични игри, т.е. игри с 

полусиметрични матрици aij = - aji, i = 1,..,m; j = 1,…n  

При симетричните игри оптималните стратегии на опонентите съвпадат и 

цената на играта е нула [1-4]. 

Наистина, нека x* и y* са оптималните смесени стратегии и за двамата играчи. 

За всеки y ∈ Y имаме: v ≤ E (x *, y) лежим x* = y и като се има предвид това 

aij = - aji получаваме v ≤ E (x *, x *) = 0. По същия начин v ≥ E (y *, y *) = 0 

Следователно v = 0 и x* = y*. 

Ако за плащане на матрична игра A = ( aji )mxn, цената на играта е V, това е за 

плащане на матрична игра A = (aji + w) mxn , w = константа  цената на играта е v + w. 

Наистина 

 

Случаен процес, възникващ в система S, се нарича процес на Марковски, ако 

удовлетворява свойството: За всеки момент от времето t0 , вероятността от 
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състояние на системата в бъдеще (at t >  t0) зависи само на щат и в момента (at t >  

t0) и не зависи от това кога и как е намерила себе си в това състояние. 

Ще разглеждаме само системи S с краен брой състояния S1, S2, ……, Sn, 

Графиката на състоянието (на система S) геометрично изобразява възможните 

състояния на системата и нeвъзможности за преминаване от едно състояние в друго 

(в една стъпка). 

Пример (Фиг. 1): S - атакуван компютър, който може да е в едно от следните 

състояния: S1 – Работещ компютър; S2 – Дефектирал /чакащ диагностика/; S3 – 

Диагностициран; S4 – Поправен; S5 – Атакуван. 

 

 

Фигура 1 Графика на състоянието на атакуващ сървър 

 

Процес с дискретно време: Преходите на системата от едно състояние в друго 

са възможни само при стриктно определени, предварително фиксирани времена  

t1, t2 ,…. Процес с непрекъснато време: преходите са възможни при произволно 

време t. 

 

3. Резултати 

Започваме с разглеждане на проста игра и след това я използваме, за да 
изградим основите на теорията на игрите [8-10]. Играта се нарича дилемата на 
затворника. Това е игра за двама играчи, която моделира сътрудничество срещу 
състезание. Има приложения в икономиката, политиката, социологията, биологията, 
психологията и политиката наука, за да назовем няколко области. Наричан още 
еквивалент на теорията на игрите на око за око. Сценарият на играта е, че двама 
души, Алис и Боб, са обвинени в сериозно престъпление. За съжаление на полицията, 
те имат само доказателства за по-малко престъпления [12-14]. Алис и Боб са 
поставени вътре отделни стаи и се дават две възможности. Те могат да мълчат или 
да си признаят. Ако мълчат, ще го направят ще бъдат обвинени само в незначително 
нарушение. Ако единият мълчи, докато другият си признава, последният ще бъде 
обвинен в тежко престъпление, докато другият излиза от ситуацията без наказание. 
Ако и двамата го признаят, и двамата ще бъдат признати за виновни за тежко 
престъпление, но прокурорът ще иска по-лека присъда. Алис има две действия в 
играта. Тя може да мълчи или да си признава. Боб има същите две действия и 
резултата от играта зависи от действията на Боб и Алис. Изборът на Боб може да 
повлияе на неговия резултат и може също засяга Алис. Геометричният метод е 
приложим за игри, в които поне един играч има само 2 стратегии [1, 8, 11-14]. 

 
Случай 2 x 2. Нека матрична игра 2 x 2 няма седлова точка: 
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Геометричният метод се състои в построяването на правите y1 и y2 съответно 

по двойки от точки (0,a21), (1, a11) и (0,a22), (1,a12). Тези два реда имат 

уравненията: 

 

y1(x1) = (a11 - a21)x1+a21 

y2(x1) = (a12 - a22)x1+a22 

 

 
 

Първият играч печели. Ӯ = min{ y1, y2} и той се стреми да максимизира 
печалбите си Ӯ.  достига максимум при y1 = y2 

 
(a11 - a21)x1 + a21 = (a12 - a22)x1 + a22 
 
Следователно: 
 

 
 
Стойностите 𝑦1

∗ и 𝑦2
∗ се определят аналогично, но според точките 

(0,a12), (1, a11), и (0,a22), (1,a21). 

които определят съответно y1 and yI. 

yI(y1) = (a11 - a21) y1 + a12 . 
 
Формулирането на матрична игра като проблем за линейно програмиране 

позволява на играча да определи оптимална печеливша стратегия. Нека 𝑥𝑖 се 
дефинира като вектор, който се състои от всички вероятности от първата 

играч следва, 𝑥𝑖 ≥ 0 и ∑ 𝑥𝑖 = 1. По същия начин, вектор 𝑦𝑗 може да се определи 

като вероятности които описват действията на втория играч. След това, очакваната 
печалба от първия играч към втория може да се изрази като 

 

∑𝑥𝑖𝑃𝑖𝑗𝑦𝑗 = 𝑥𝑇𝑃𝑦.  

 
Отбелязвайки, че това е игра с нулева сума, оптималната стратегия за първия 

играч, който използва, е минимизиране изплащането 𝑥𝑇𝑃𝑦 на втория играч1. 
Следователно, обобщена оптимална стратегия за първия играч може да се 
представи като следния LP[10-14]: 

 

min ∑𝑥𝑇𝑃𝑦 
 

s. t. ∑ 𝑥𝑖
𝑚
𝑖=𝑙 = 1 

 

𝑥 > 0 
 

                                                           
1
 Формулировката на теорията на игрите като задача за линейна оптимизация е взета като готов текст от сайта: 

https://optimization.mccormick.northwestern.edu/index.php/Matrix_game_(LP_for_game_theory) 
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Имайте предвид, че от друга страна, оптималната стратегия на втория играч е 
да увеличи максимално печалбата от първият играч (фиг. 2, фиг. 3). Предвид целта 
на първия играч, целта на втория играч може да се изрази като  

 
 

              

   Фигура 2 Решаване на функцията                    Фигура 3 Решаване на функцията 

       fminimax в fminimax в Matlab                                      Matlab в пространството 

 
Отляво са производните на вероятностите. Отдясно има толкова членове, 

колкото са стрелки, които свързват състоянието с други състояния. Ако стрелката 
излезе от състояние, съответното член има знак „минус“. Ако стрелката влиза в 
статуса, знакът „плюс“ е [5, 6, 8]. Всеки член е равен на произведението на 
плътността на вероятностите за преход, съответстващи на дадената стрелка 
умножена по вероятността за това състояние, от което произлиза стрелката (фиг. 4).  
 

 

Фигура. 4. Система с 4-ти 
преходи и дадени плътности на прехода 
Пример Дефинирайте pi (t) (това са функции на 
време). Системата S е дадена с пет състояния 
и съответните плътности. 

                   При начални условия при 

                   t=0 P1 = 1 P2 = P3 = P4 = P5 = 0 
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3D МОДЕЛИ ЧРЕЗ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВИРТУАЛНА КАМЕРА,  

ИЗПОЛЗВАЩА EEG СИГНАЛИ 
 

Илиян Иванов 
 

Резюме 

Използването на компютърна графика вече е широко разпространено в 
обучението по компютърни науки. В последните няколко години компютърната 
графика изиграва важна роля в анализите, изследванията на бази данни, общата 
информация и въобще за компютърните технологии. Включването на елементи от 
компютърната графика в учебната програма е мотивирано не само от навлизането 
на съвременните технологии в образованието, но и от конкретните възможности, 
които предоставят. В университета по библиотекознание и информационни 
технологии и Югозападен университет "Неофит Рилски", учебният предмет 
компютърна графика и графичен дизайн се преподават от няколко години. В 
допълнение към визуализация и графична обработка на данни, целта е фокусирана 
върху практикуването и разширяването на знания и практически умения на 
студентите, специализиращи в областта на точните и на хуманитарните науки. В 
това доклад представяме целите, структурата и образователните техники по 
дисциплините, както и някои практически резултати. Ще представим накратко 
няколко софтуера, които използваме в нашето обучение. Една от основните цели на 
нашето обучение е да стимулираме креативността на нашите студенти чрез 
използване на различни подходи при създаване на 3D основи. В този доклад ще 
представим различни методи за създаване сложни 3D обекти - чрез изрично 
описание и чрез фотограметрия. Ще представим нова технология за движение на 
виртуална камера чрез мозъчни вълни. ЕЕГ (електроенцефалограма) сигнал е 
невронен сигнал, който се генерира поради различни електрически дейности в 
мозъка. Различни видове на електрическата активност съответства на различни 
състояния на мозъка. Всяка физическа активност на човек се дължи на активност в 
мозъка, която от своя страна генерира електрически сигнал. В тази статия накратко 
се описват алгоритмите, използвани за класифициране на ЕЕГ сигнали и как тези 
алгоритми могат да се използват за контрол движението на виртуалната камера. 

 
Ключови думи: EEG сигнали, преместване на виртуална камера 
 
 
 
 
1. Въведение 

Графичните системи могат да предложат инструменти за моделиране (само 
няколко) и приложението е това, което създава модел. Приложната програма 
изпълнява следните основни дейности, в центъра на които е геометричен модел. 

 поддръжка - създаване, изтриване и модифициране на елементи и връзки в 
модела; 

 обхождане за визуализация: представяне на информацията за 
геометричния модел за графичната система. Тази дейност може да бъде 
елементарна за модели, чиито обекти са самите графични примитиви на 
графична система: сегменти, дъги и прекъснати. Може също да бъде 
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относително сложно, ако обектите  не се съхраняват като графични основи 
и всеки обект сам по себе си е алгоритъм за получаването им [4, 5-6]; 

 търсене и анализ: тази дейност е свързана с изпълнението на алгоритми за 
обработка, както и някои специфични анализи по него. По-сложните 
интерактивни приложни програми се наричат системи за геометрично 
моделиране поради важността на модела и наличието на мощни 
инструменти за поддръжката му [8]. 

 
Обектите от реалния свят рядко са неделими. 
Дори и да са твърди, ние ги моделираме като съставени от части, всяка от 

които има специфика функционалност. Човешкото тяло е неделимо, описва се като 
структура от ръце, крака, глава и т. н. Йерархичното разделяне на частите в обекти, 
които човек създава, е особено ясно. При проектирането, тази йерархия е най-добре 
разграничена, където дори всяко ниво на йерархията има отделно име: детайл, 
възел, монтаж. Използването на йерархично структурирани компоненти в един 
модел предлага няколко предимства [2, 5, 7,8]; 

 възможност за създаване на всеки от компонентите поотделно и независимо 
един от друг; 

 сложните обекти се създават чрез просто сглобяване на съставни 
компоненти; 

 всеки компонент може да бъде описан само веднъж и включен като 
неразделна част от много други обекти; 

 способността да се управлява промяната на обектите чрез промяна на 
техните компоненти. 

 
2. Методология 

Дескриптивната геометрия е използвана преди прилагането на математически 
и компютърни модели в производствен процес, проектиране и производство. Много 
от неговите методи са пренесени на компютърни графики. Повърхностите често се 
изобразяват като мрежа от криви, подредени в ортогонални секущи равнини с 
триизмерни контури на части [8]. Пиер Безие предложи метод за създаване на криви 
и повърхности с всякаква форма. Той носи математическата основа на техния метод 
на геометрични изображения. Резултатът е еквивалентен на база на Бърнщайн или 
на полиномиална апроксимационна функция [8-10]. 

Основните B- сплайн функции се дефинират от рекурентната формула на Cox-
de Boer . 

 

 

 

и функциите от по-високо ниво (p≥1) се изчисляват чрез (фиг. 2) 
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Фигура. 1. Кривата на Безиe в Maya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура. 2. Повърхност от Maya 

Повърхностите и тяхното описание играят важна роля в дизайна и 
производството. Примери са разработването и производството на каросерии, 
корпуси на кораби, фюзелажи и крила на самолети; лопатки на вентилатора, 
турбини, компресори и лопатки; уреди, мебели и обувки. В този случай, същността 
на структурата се определя или по функционални, или по естетически причини, и е 
формата или геометрията на повърхността. Описанието на повърхността също 
играе важна роля при представянето на данни, получени в медицината, геологията, 
физика и други природни науки [2]. 

Уместно е да се разработи "истински" триизмерен модел на математическа 
повърхност в компютърна графика и компютърен дизайн. Такъв модел дава 
възможност да се анализират повърхностните характеристики. Например кривина 
или физически количествени характеристики в зависимост от повърхността; 
например обем, повърхност, инерционен момент и т.н., на ранен етап и относително 
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лесно. Визуализацията на повърхността е опростена, използвана за разработване 
или наблюдение на напредъка на развитието. Освен това в сравнение с 
традиционния метод, използващ решетка от линии, генерирането на информация, 
необходима за повърхностното производство, като програми за управление на 
цифрово управлявана машина, също е значително опростен [1-3, 8]. 

Има две основни идеи, които са в основата на методите за описание на 
повърхността. В първия те създават математическа повърхност според 
предварително известни данни, свързани главно с име на Кунс {цитат}. Във втория, 
те се опитват да създадат математическа повърхност ab initio (от начало), свързано 
главно с разработките на Бези. Първоначално индустрии, свързани с числени 
параметри, напр. като дизайн, предпочитат първия подход, докато индустрии, които 
отчитат визуални, тактилни или естетически фактори, като дизайнери и художници, 
избраха втория (фиг. 1). Работата на Роджърс за развитие на корпуса и 
повърхността на Коен показаха, че двата подхода са съвместими [8]. 

 
3. Резултати 

Фотограметрията е техника за определяне на триизмерната геометрия 
(местоположение, размер и форма) на физически обекти чрез измерване и анализ 
на техните двуизмерни снимки. В общи линии, фотограметрията е разделена на две 
категории: въздушна и наземна фотограметрия. Във въздуха фотограметрия, 
изображенията се получават чрез въздушни снимки на самолети, предоставящи 
топографски карти и подробности за земеползването. В наземната фотограметрия 
(наричана още нетопографска фотограметрия) изображенията се получават при 
места близо до или на земната повърхност и предоставят подробна информация за 
размера на един обект. Когато размерът на обекта и разстоянието между камерата и 
обекта са по-малки от 100 м (330 фута), земната фотограметрия се нарича 
допълнително фотограметрия в близък план, подход, при който се получават 
изображения около обект със силно приближаваща се камера ориентации, 
обикновено сочещи към центъра на обекта [1]. Много успешни и разнообразни 
приложения на фотограметрията с къси разстояния могат да бъдат намерени в 
областта на промишленост, биомеханика, химия, биология, археология, архитектура, 
автомобилостроене и космонавтика инженеринг, както и възстановяване на аварии, 
за да назовем само няколко [2-4] (Фиг. 3. Фиг. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3. Снимка на реалния обект 
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Фигура 4. Създаване на реален обект чрез фотограметрия 

 
Използват се различни методи за получаване на EEG сигнали. Те се 

различават по начина на поставяне на електродите.  
Методите [10-13] могат да бъдат категоризирани, както следва: 
а) Инвазивни - субдурални EEG електроди и дълбочинни EEG електроди, 
б) Неинвазивни. 
 
В нашето проучване EЕG сигналите бяха получени с помощта на каска, 

разработена от eMOTIV. Те бяха получена в Университета по библиотекознание и 
информационни технологии от проф. Димитров (Таблица 1). 
 

 

 

 

 

 

 
Таблица 1. ЕЕГ (електроенцефалограма) сигнал, генериран в компютърна 

лаборатория от проф. Димитров (2016) [11-12] 

 

Движението на камерата обикновено се описва с обикновени диференциални 

уравнения. Полученото описание често се нарича динамична система. 

Нека x = (x1, x2, . . . , xn) означава n-мерен вектор на състоянието и xi отговаря 

на позиция или ориентационен параметър за твърдо тяло [11-14]. Интегрирането на 

всяка променлива на състоянието определя стойността в момент t. 
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Опитахме се да класифицираме входните сигнали като наблюдавания субект, 
като отчитахме четирите посоки.  

За тази цел използвахме три подхода: 

 K-Nearest Neighbor (KNN) 

 Linear Discriminant Analysis (LDA) 

 Naive Bayes. 
 
Тези алгоритми са описани подробно от Umale 2016. 
 
Използвахме скрипта на AIDEMIR (2016), за да получим класификацията на 

сигнала. Класирането беше 27%, 25% и 31%. Всички симулации бяха извършени в 
системата Matlab. Този резултат не е много добър, но ни дава възможност за 
бъдещи изследвания. Целта ни е да разработете виртуален музей в система със 
смесена реалност. За нашата разработка използваме Unreal engine и езикът C ++ 
[14-16]. 

 
В ЮЗУ „Неофит Рилски” и Университета по библиотекознание и информация 

Технология, в ход е проект за създаване на реален 3D модел на древния град 
Скаптопара [17], намира се в близост до Благоевград. Първата фаза на този проект 
приключи през юни 2020 г. и резултатите са доста обещаващи. 
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АНАЛИЗ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 

Ст. Станчев 
 

Развитието на технологиите в земеделието непрекъснато се усъвършенстват 
за усигуряване на високо равнище на качеството на продукцията с оптимални 
разходи на елементите на технологиите. Основната роля тук може да се нарече 
нарастваща роля URL: http://geum.ru/next/art-48899.leaf-4.php; URL: 
https://www.deere.ru/ en/ our-company/about-company URL: https://ria56.ru/posts/dzhon-
dir-lokalizuet-rossijskoe-proizvodstvo-v-orenburge.htm на електроника и цифрови 
технологии.  

Едно от имената, които този процес получи, е името „Земеделие 4.0“ (Farming 
4.0 или Agriculture 4.0). 

Европейската асоциация за земеделско инженерство (CEMA), описвайки 
същността на концепцията „Земеделие 4.0“, идентифицира две основни 
направления в нея. Първо, това е идеята за така нареченото прецизно земеделие 
(Precision Farming). Второ, това е цифровизацията на земеделието. Що се отнася до 
първото, днес дефиницията на механизма за прецизно земеделие включва цял 
набор от технологии, които служат на общата цел за отглеждане на повече 
земеделски продукти, използващи по-малко ресурси и намаляване на 
производствените разходи. В момента CEMA изброява следните технологии за 
прецизно земеделие като ключови технологии:  

• Системи за високо прецизно позициониране (като GPS и Galileo), които днес 
са основната технология за постигане на точност при движение в полето;  

• Автоматизирани системи за кормилно управление, които ви позволяват да 
изпълнявате определени задачи за управление на фермата, като автоматично 
управление, следване на краищата на полето и припокриващи се редове.  

Тези технологии намаляват човешките грешки и подобряват ефективността на 
управление на машината:  

- Системите за подпомагане на кормилното управление показват на шофьорите 
как да се движат в полето, използвайки сателитни навигационни системи като GPS. 
Това позволява по-прецизен контрол на движението на оборудването, но фермерът 
все още трябва лично да манипулира волана;  

- Автоматизираните системи за кормилно управление осигуряват пълен контрол 
на волана, позволявайки на водача да свали ръцете си от волана, докато кара по 
реда и му позволява да държи под око сеялката, пръскачката или друго оборудване;  

- Интелигентните системи за насочване осигуряват различни схеми за 
управление (модели за насочване) в зависимост от формата на полето и могат да се 
използват в комбинация с горните системи. 

Земеделската работа с контролирано движение може да се извършва с 
помощта на всички тези системи, спестявайки време и ресурси на фермера и 
минимизирайки отрицателния ефект от уплътняването на почвата, причинено от 
обработката на почвата:  

• Географско картографиране: използва се за създаване на карти, включващи 
тип почва, нива на хранителни вещества и т.н.; 

• Сензори (които могат да се монтират на движещи се машини) и дистанционно 
наблюдение, което позволява събиране на данни от разстояние за оценка на 
почвените условия и здравето на културите (влага, хранителни вещества, 
уплътняване, болести по културите); 

• Интегрирана електронна комуникация между компонентите в системата. 
Например между трактор и земеделския офис, трактор и ремаркета, трактор и 

https://www.deere.ru/
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трактор; URL: https://www.cema-agri.org/priorities/10-agriculture-4-0; 
• Технология с променлива норма (VRT): способността да се адаптират 

настройките на машината, за да се прилагат например семена или тор според 
прецизните вариации в растежа на растенията или хранителните вещества и типа на 
почвата URL: https://www.cema-agri.org/precision-farming. 

Разширявайки това описание на CEMA, считаме за необходимо да се 
съсредоточим върху факта, че автоматизацията засяга не само движението и 
управлението на земеделските машини, но и самия процес на засяване или 
прибиране на растенията. Такъв пример е най-новият комбайн Lexion 8000-7000, 
официално представен от Claas през лятото на 2019 г. Според публикуваните данни 
новият комбайн Claas е оборудван със системата Cemos Automatic, която позволява 
на оператора да задава различни автоматични режими на работа на комбайна. 
машина. По-специално, използвайки съществуващи машинни компоненти и сензори, 
Cemos Automatic е в състояние независимо да намали количеството чужди вещества 
в прибраното зърно и чрез непрекъснато и офлайн регулиране да оптимизира 
работата на машината във връзка със специфични условия на жътва URL: 
https://www.farm-equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-
combine. 

Илюстрирайки възможностите на механизма за прецизно земеделие, експертът 
по платформата G2 Crowd URL: https://roi4cio.com/produkty/produkt/g2-crowd-
obzornaja-platforma/ Жасмин Ли пише, че използвайки данни, получени от устройства 
за наблюдение на полето, фермерите могат да оптимизират своята работа и 
разходи. Например, фермерите ще могат да идентифицират кои култури или части 
от полето изискват торене и след това да прилагат само правилното количество 
хранителни вещества и само към целеви сегменти от полето. В същото време 
ефективността на тази технология ще нараства все повече с подобряването на 
софтуерните продукти, които я обслужват URL: https://learn.g2.com/2019-agtech-
trends.  

Втората от точките, които изразихме - цифровизацията (или цифровото 
земеделие) - използва интелигентни мрежи и инструменти за управление на данни. 
Целта на цифровото земеделие е да се използва цялата налична информация и 
опит за автоматизиране на процесите на производство на култури. Както казва 
CEMA, дигиталното земеделие означава излизане отвъд обикновената наличност и 
достъпност на данни и създаване на приложима интелигентност и значима добавена 
стойност от такива данни. Основният инструмент за дигитално земеделие е да 
осигурява комуникация (телематика) както между отделни единици земеделска 
техника (machine2machine), така и между машината и облачно хранилище за данни 
(machine2cloud), или обмен на данни между хранилища (cloud2cloud). Развитието тук 
следва пътя на все по-лесен, плавен и бърз обмен на информация URL: 
https://www.cema-agri.org/digital-farming. По-рано вече писахме, че разглежданите 
технологии динамично се подобряват. Работи се по създаването на единен център 
за събиране на данни, който ще натрупва цялата информация за работата на 
оборудването на полето, включително метеорологичните условия, естеството на 
почвата, използваната технология за нейната обработка и получения добив. По този 
начин, катоURL: https://www.cema-agri.org/precision-farming URL: https://www.farm-
equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-combine 

URL: https://roi4cio.com/produkty/produkt/g2-crowd-obzornaja-platforma/ 
URL: https://learn.g2.com/2019-agtech-trends 
URL: https://www.cema-agri.org/digital-farming URL: https://www. cema-

agri.org/digital-farming натрупването на данни ще настъпи както автоматично 
подобряване, така и подобряване на земеделската технология. 

https://www.cema-agri.org/priorities/10-agriculture-4-0
https://www.cema-agri.org/precision-farming
https://www.farm-equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-combine
https://www.farm-equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-combine
https://roi4cio.com/produkty/produkt/g2-crowd-obzornaja-platforma/
https://roi4cio.com/produkty/produkt/g2-crowd-obzornaja-platforma/
https://learn.g2.com/2019-agtech-trends
https://learn.g2.com/2019-agtech-trends
https://www.cema-agri.org/digital-farming
https://www.farm-equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-combine
https://www.farm-equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-combine
https://roi4cio.com/produkty/produkt/g2-crowd-obzornaja-platforma/
https://learn.g2.com/2019-agtech-trends
https://www.cema-agri.org/digital-farming
https://www/
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Ако говорим за конкретни иновативни решения, които вече се използват в 
земеделската техника, можем да се позовем на описанието на новото оборудване, 
представено на Farm Progress Show, проведено през август 2019 г. в Илинойс 
(САЩ). Като пример за едновременно прилагане на принципите на дигитализация на 
оборудването и прецизно земеделие можем да посочим пръскачката QuickDraw 3000 
от SureFire Ag, представена на изложението, за което споменахме. В третото 
поколение QuickDraw, представено в Илинойс, е реализиран напълно автоматичен 
процес на приготвяне на сместа, влизаща в пулверизатора. Потребителят съобщава 
само името на съставките и площта на полето. В същото време има приложение на 
Apple, което ви позволява да „комуникирате“ с машината от разстояние. Разбира се, 
напредъкът в земеделските технологии не се ограничава само до електрониката и 
нейните "интелектуален" пълнеж. За развитите страни (и особено за Западна 
Европа) има тенденция към постоянно затягане на изискванията по отношение на 
екологията. Това се отнася както за минимизиране на замърсяването на околната 
среда с изгорели газове, така и за намаляване на нивото на шума, произвеждан от 
машините, и намаляване на натиска върху почвата. Отличен пример за решаване на 
последното предизвикателство е иновативното AgriCup Wheel45 на Galileo, което 
също беше изложено на изложението в Илинойс. Там твърдят, че съчетава 
предимствата на гумените вериги и радиалните гуми, за да осигури по-голяма 
гъвкавост и да намали натиска върху почвата. 

Оценявайки перспективите, които очакват световната индустрия и пазара на 
земеделска техника в близко бъдеще, можем да се позовем на авторитетната 
Асоциация на производителите на оборудване (AEM), която е международен 
търговски концерн, разположен в Северна Америка и обединяващ повече от 700 
компании-членки . През юни 2018 г. асоциацията публикува на официалния си 
уебсайт статия със заглавие „Три тенденции, за които трябва да са готови 
производителите на земеделска техника“ URL: https://www.aem.org/news/3-trends-
agriculture-equipment-manufacturers-should-be-ready-for/. Според AEM този материал 
се основава на резултатите от изследователски проект, осъществен от асоциацията, 
който синтезира оригинални изследвания и интервюта с експерти, проведени за 
изследване на въздействието на няколко основни тенденции, които засягат 
земеделието. В същото време това проучване позволи да се очертаят 
предизвикателствата и възможностите, пред които ще се изправят производителите 
при създаването на следващото поколение земеделско. 

Първо и очаквано AEM казва, че в близко бъдеще тракторите и комбайните ще 
станат повече като компютри, а процесът на цифровизация и натрупването на данни 
ще повиши производителността на оборудването до ниво, което преди това беше 
невъобразимо. 

Второ, AEM прогнозира, че ще има нарастващо търсене от пазара на 
селскостопанско оборудване от различни марки, което да може да взаимодейства 
помежду си, както механично, така и на софтуерно ниво. И това ще доведе до 
обединение и обединение URL: http://cema-agri.org/sites/default/files/CEMA_Digital%20 
Farming%20%20Земеделие%204.0_%2013%2002%202017.pdf; 
URL:https://www.striptillfarmer.com/articles/3038-galileo-wheel-debuts-agricup-tire ;URL: 
https://www.aem.org/news/3-trends-agriculture-equipment-manufacturers-should-be-
ready-for/ платформи от различни производители, както отдавна е в автомобилната 
индустрия.  

Трето, усложняването на оборудването и активното въвеждане на технологии 
за прецизно земеделие ще изискват по-тясно взаимодействие между собственика 
или оператора на оборудването и неговия производител. А това означава, че ще 
нараства ролята на следпродажбеното ремонтно обслужване, което вече няма да се 

https://www.aem.org/news/3-trends-agriculture-equipment-manufacturers-should-be-ready-for/
https://www.aem.org/news/3-trends-agriculture-equipment-manufacturers-should-be-ready-for/
http://cema-agri.org/sites/default/files/CEMA_Digital
https://www.striptillfarmer.com/articles/3038-galileo-wheel-debuts-agricup-tire
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ограничава до поддръжка и ремонт, а ще включва софтуерни актуализации и съвети 
за използване (или дори настройка на режима на работа) на оборудването, във 
връзка с условията на конкретен потребител. А конкуренто способността на 
компанията на пазара ще зависи, наред с други неща, от способността й да развива 
бизнес линията на услугите. 

Що се отнася до количествените оценки за близкото бъдеще на пазара, който 
обмисляме, реномираната международна компания Freedonia Group, 
специализирана в проучването на пазарите на индустриални продукти, през 2019 г. 
дава свояна собствена прогноза, според която световното търсене на всички видове 
земеделско оборудване ще нарасне до 2022 г. до 165,8 милиарда долара САЩ. 
Сред факторите, които ще стимулират растежа на пазара, експертите на Freedonia 
Group посочиха следното: 

• повишаване на цените на земеделските продукти;  
• развитие на земеделието и увеличаване на обработваемата земя по света; 
• разширяване на световната индустрия за храни и напитки; 
• повишаване нивото на механизация в земеделските сектори на развиващите 

се страни, подкрепено от увеличени чуждестранни инвестиции; 
• разработване и въвеждане на пазара на по-модерна земеделска техника;  
• допълнителна държавна подкрепа за земеделските производители в много 

страни. 
 
Географски, Freedonia очаква Азиатско-тихоокеанският регион да представлява 

47% от общото световно търсене на земеделско оборудване до 2022 г. Китай ще 
остане лидер в региона, но страни като Индия и Тайланд също ще покажат 
значителен ръст в търсенето. Докато на "зрелите" пазари на Япония и Южна Корея 
ръстът няма да е толкова впечатляващ, а търсенето ще бъде насочено основно към 
подмяна на оборудване. Сред останалите региони експертите на Freedonia изтъкват 
пазара на Централна и Южна Америка, където, както се очаква, ще има най-бързо 
нарастване на търсенето (до 7% годишно) URL: 
https://www.freedoniagroup.com/World-Agricultural-Equipment.html.. 

Прогнозите, направени за определени стокови групи земеделска техника, 
показват, че позицията на основния вид земеделска техника в момента – тракторите, 
ще се запази, а може би дори ще се засили. Обикновено те са първите машини, 
които фермата купува. Земеделските трактори се използват за широк спектър от 
задачи и са съвместими с множество прикачни устройства и ремаркета. В момента 
се произвежда широка гама тракторно оборудване, в различни вариации на 
оборудване, размери и мощност. Това позволява на фермерите да закупят модела, 
който най-добре отговаря на техните нужди и бюджет. всичко казано, 
URL:https://www.freedoniagroup.com/World-Agricultural-Equipment. html Според 
Freedonia това ще предопредели, че в повечето индустриализирани страни 
използването на трактори ще расте бързо. В същото време в редица развиващи се 
страни има местни производители на тракторно оборудване, които са 
специализирани в производството на бюджетни модели. Това също ще допринесе за 
растежа на разглеждания пазарен сегмент, като запълни съответната ниша на 
търсенето. Като цяло Freedonia очаква, че интересът на купувачите в повечето 
развити страни постоянно ще се измества към по-сложни, по-големи и по-мощни 
модели. От друга страна, търсенето на малки трактори със специфични задачи също 
нараства. Последното, според експертите, ще ограничи темпа на растеж на цената 
на тракторната техника - тенденцията, която се формира от голямата и мощна 
техника. Според прогнозата на Freedonia Group глобалното търсене на земеделски 
трактори ще нараства през следващите години с темп от 5,5% годишно и ще възлиза 

https://www.freedoniagroup.com/World-Agricultural-Equipment.html
https://www.freedoniagroup.com/World-Agricultural-Equipment
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на 59,1 милиарда USD през 2022 г.48. Така делът на тракторите в общото търсене 
на земеделска техника ще бъде около 36%. По отношение на втората по значимост 
група селскостопанска техника – комбайни, през април 2019 г. на портала 
ResearchAndMarkets.com беше публикуван преглед, посветен на текущото състояние 
и перспективите на пазара на този тип техника „Пазар на земеделски комбайни: 
Глобални тенденции в индустрията, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 
2019 –2024”49, в който се посочва, че от обема на продажбите, постигнат през 2018 
г. от 26,2 милиарда щатски долара, до 2024 г. световният пазар ще нарасне до 36,5 
милиарда щатски долара. Основният сегмент на оборудването за прибиране на 
реколтата са зърнокомбайните, чиито продажби се очаква да нараснат от 10,2 
милиарда долара през 2019 г. до 14 милиарда долара през 2024 г. URL: 
https://www.marketwatch. com/press-release/global-combine-harvester-market-2019-to-
2024-report-delivers- essential-analysis-on-top-key-players-2019-06-03 

Ако говорим за по-дългосрочните перспективи на световния пазар на 
земеделски машини, се позовахме на проучването на Technavio - „Глобален пазар 
на земеделски машини 2016–2020 г.“, в което се посочва, че в крайна сметка, стимул 
за по-нататъшното развитие на индустрията за земеделски машини ще бъде 
постоянното нарастване на търсенето на земеделски продукти. То ще се определя 
от своя страна от прогнозите за нарастване на населението на Земята от 7,4 
милиарда души през 2016 г. до 9,48 милиарда души до 2050 г. URL: 
https://www.openpr.com/news/ 419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-Depth-
Industrial-and-Market- studies-2016-2020.html. Остава актуален и изводът, че на фона 
на общата тенденция за растеж на продажбите и развитието на технологиите, е 
възможно да има определени колебания, свързани с текущата динамика на 
борсовите цени на земеделските продукти. По-специално предоставихме връзка към 
CEMA, чиито специалисти URL: https://www.freedoniagroup. 
com/Content/News/2019/01/25/Global-Demand-for-Farm-Tractors-to-Increase-55-
Annually-Through-2022-49;URL:https://www. globenewswire. com/news-
release/2019/04/19/1806971/0/en/36-5-Bn-Agricultural-Harvester-Market-Global-Industry-
Trends-Share-Size -Growth-Opportunity-and-Forecast-2019-2024.html; URL: https://www. 
marketwatch.com/press-release/global-combine-harvester-market-2019-to-2024-report-
delivers- essential-analysis-on-top-key-players-2019-06-03 51; URL: 
https://www.openpr.com/news/419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-
Depth-Industrial-and-Market-studies-2016-2020.html сочат пряка връзка между цените 
на растителните продукти и търсенето на селскостопански машини URL: 
http://www.cema- agri.org/sites/default/files/publications/ The%20 
Ag%20Machinery%20Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-
%20FINAL%20(1).pdf. 

 
В заключение са анализирани основните направления на развитие на 

иновационите направляния на съвремените технологии за отглеждане и прибиране 
на земеделската продукция. 

https://www.marketwatch.com/press-release/global-combine-harvester-market-2019-to-2024-report-delivers-essential-analysis-on-top-key-players-2019-06-03
https://www.openpr.com/news/%20419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-Depth-Industrial-and-Market-
https://www.openpr.com/news/%20419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-Depth-Industrial-and-Market-
https://www.openpr.com/news/419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-Depth-Industrial-and-Market-studies-2016-2020.html
https://www.freedoniagroup/
https://www/
http://www.cema-agri.org/sites/default/files/publications/The%20Ag%20Machinery%20Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-%20FINAL%20(1).pdf
http://www.cema-agri.org/sites/default/files/publications/The%20Ag%20Machinery%20Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-%20FINAL%20(1).pdf
http://www.cema-agri.org/sites/default/files/publications/The%20Ag%20Machinery%20Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-%20FINAL%20(1).pdf
http://www.cema-agri.org/sites/default/files/publications/The%20Ag%20Machinery%20Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-%20FINAL%20(1).pdf
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ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА  
ДОКТОРАНТИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

 
Невена Иванова 

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

e-mail: nevena_venci@abv.bg 

 
Успехът на всеки млад учен или утвърден учен зависи преди всичко от 

способността да управлява времето и живота си, от способността да разработи 
собствена система за организиране на личната работа. 

В дейността на докторанта, която включва не само работа върху дисертация, 
но и участие в научни конференции, преподаването, самообучението, управлението 
на собственото време и организацията на личната работа са от първостепенно 
значение. Затова седмичният дневник систематизира формуляри за планиране на 
най-важните задачи на докторанта за годината и месеците, формуляри за графика 
на работните седмици с листовки за бележки, където е удобно да се правят текущи 
бележки. Седмичникът предоставя и раздели за лични данни, справочни телефони, 
адреси на приятели и бизнес партньори, списък с публикувани научни трудове, 
доклади от конференции, биоритми таблици и др. Седмичникът предоставя и 
възможност за запис на информация за телефонни разговори, бизнес срещи, бизнес 
пътувания. Формуляри за съставяне на автобиографии, листове за записване на 
обещаващи идеи и иновации и много, много повече могат да бъдат полезни за 
работата на докторанта. 

Професионално резюме  Харви Маккей, автор на „Как да оцелеем при 
акулите“, съветва: „Не си позволявайте да сте самодоволни. Поддържайте 
резюмето си остро и готово за действие във всеки един момент, мрежата ви от 
контакти трябва винаги да е в действие, а ухото и зрението ви са дадени, за да 
уловите навреме опасните моменти, които излагат кариерата ви на риск. 
Никога не спирайте да търсите основния вариант за нова работа и се опитайте 
да имате такива и резервни. Всичко това се отнася в по-голяма степен за 
хората, занимаващи се с наука, студенти и докторанти “. 

Основни блокове които могат да бъдат включени в професионалното резюме 
на докторант: 

 адрес, телефони за връзка,  

 цел (кратко описание на това каква работа да получите и защо твърдите - не 
повече от 6 реда и за предпочитане 2-3); 

 научна дейност: победи в научни състезания (посочете дата, град на 
провеждане, заето място (спечелена степен), тема);  

 образование (колкото повече време е минало от дипломирането, толкова по-
малко място трябва да заема този елемент в резюмето, за докторант и 
студентите този раздел трябва да бъде поставен преди предишния, тъй като 
е по-важен в тази ситуация): мястото и периода на обучение са посочени, 
можете да докладвате за награди, да подчертаете онези изучавани 
дисциплини, които отговарят на вашата цел, участие в изследователска 
работа;  

 трудов стаж (обикновено в обратен хронологичен ред): посочете мястото и 
периода на работа и заеманата длъжност; тази част е основната, спазвайте 
пропорционалността, тъй като прекомерното разширяване на една 
информация за сметка на друга е тревожно);  
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 основни публикации: публикации в научни сборници със статии, резюмета 
(посочете заглавието на статията, автор, научен ръководител, име на 
сборника, година, град);  

 допълнителна информация (не е задължително, но е желателно): владеене 
на чужди езици и компютър, притежаване на шофьорска книжка, членство в 
професионални организации и др. (хобито трябва да се споменава само ако 
е свързано с желаната работа);  

 лични данни (име, адрес, телефон, възраст, семейно положение).  
Основни изисквания към автобиографията: краткост, конкретност, честност.  
 
Когато пишете резюмето, информацията трябва да бъде избрана въз основа на 

нейните цели. Бъдете последователни: ако веднъж сте използвали съкращение, 
използвайте го в цялото си резюме (но е по-добре да посочите всички имена 
изцяло). Много е важно да поберете резюмето си на една, максимум две страници. И 
най-важното, трябва да потвърдите цялата информация, която сте включили в 
резюмето.  

Приоритетите на годината  
Може би една от основните тайни на успешното управление на времето е 

правилното приоритизиране. Основното правило по този въпрос е да се научите да 
подчертавате основното и да започнете с основното. Необходимо е да можете да 
анализирате дали можете да се справите с изпълнението на избраните области, по-
добре е да направите едно нещо задълбочено, отколкото да поемете няколко 
наведнъж и да не завършите нито едно. Препоръчително е да изберете не повече от 
3-4 позиции като приоритетни задачи. 

Тематичен списък с най-важните задачи за годината и месеците от годината. 
За повечето студенти проблемът с липсата на време е основната причина за 
нарастващата тревожност. Следните съвети ще ви помогнат да избегнете това.  

1. Използвайте специален седмичник и винаги го носете със себе си.  
2. Дългосрочни планове – оттам да започнете.  
3. Направете списък с най-важните неща за годината.  
4. Определете датите на тяхното начало и край.  
5. Запишете ги в тематичния списък с най-важни задачи за годината.  
6. Не забравяйте да вземете предвид характера и сложността на планираните 

дела.  
7. Определете кои основни дела трябва да бъдат решени през кои конкретни 

месеци.  
8. Запишете ги във формуляра за тематичен месечен списък със задачи.  
9. Установете най-рационалния начин за организиране на дейностите си през 

деня и седмицата.  
10. Създайте свои собствени правила, процедури, графици.  
11. Първо планирайте важни и спешни неща.  
12. Въведете планираните случаи във форма "График за работната седмица".  
13. Запазете 40% от дневното си време за спешни случаи. 
14. Не забравяйте да маркирате изпълнените задачи.  
15. В края на деня обобщете резултатите от деня и включете неуреденото в 

плана за следващия ден.  
16. Приоритизирайте задачите според тяхната важност.  
17. Планирайте отговорни задачи за времето на енергиен подем. Това ще ви 

позволи да изпълнявате сложни задачи, докато сте в най-добра форма.  
18. Елиминирайте всички дейности, които не са необходими в ежедневните ви 

дейности. Изпратете ги в края на списъка.  
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19. Научете се да делегирате правомощия. Разгледайте внимателно плана си и 
решете какво да делегирате на някой друг.  

20. Завършете една задача, преди да преминете към друга. Определете 
приоритета на всяка задача и не отлагайте нещата за утре.  

21. Научете се да казвате „не“. От всички начини да управлявате времето си 
най-добрият е да кажете „не“.  

22. Контролирайте процеса. Когато разпределяте времето, поддържането на 
ситуацията под контрол е много важно. 

Предложените форми включват основните дейности на докторанта за година и 
месец, те са пряко свързани помежду си. Можете постоянно да виждате 
„Приоритетите на годината“ и „Приоритетите на месеца“ и да ги сравнявате 
помежду си и с текущите си дела. Формулярите са разделени на блокове: 
"Дисертация", "Конкурси за стипендии (програми)", "Участие в конференции", 
"Публикации", "Самоподготовка", "Преподавателска дейност", "Семейство и дом", 
"Бизнес" , „Здраве и хобита ”, „Проблемни (перспективни) въпроси”, което позволява 
да се вземат предвид почти всички аспекти от живота на докторанта. 

 
График на седмицата. Тази форма съдържа и "Приоритетите на седмицата" - 

основните задачи, които трябва да бъдат решени. Блокът „Основни задачи на 
седмицата“ съдържа раздели като: „Дисертационна работа“, „Преподавателска 
дейност“, „Конкурси, конференции, стипендии“, „Публикации“, „Бизнес“, „Семейство и 
дом“, „Здраве и хобита“ . За всеки ден в долната част на формуляра има блокове: 
„Основни работи за деня“, „Биоритми на седмицата“ (за всеки ден) и „Самооценка на 
деня“, които в края на седмицата влиза в "Самооценка на седмицата". Такава 
конструкция на формуляра ви позволява най-ефективно да планирате времето си 
през седмицата и да оцените ефективността на вашите дейности. На обратната 
страна на формуляра "График за работната седмица"   много удобно е разположен 
формулярът "За бележки" . Можете да съставите план за бизнес срещи и телефонни 
разговори спрямо работната седмица. Има и отделна колона за писане на идеи.  

План за подготовка на научни и методически разработки, заявления за конкурси 
за безвъзмездна помощ. План за подготовка на доклади на конференцията. Всеки 
докторант трябва да се грижи за апробирането и внедряването на резултатите от 
своето изследване. Това може да се реализира чрез изнасяне на презентации на 
конференции, публикуване на научни статии, изготвяне на методически доклади и, 
разбира се, участие в конкурси за безвъзмездни средства. Към днешна дата има 
огромен брой от тях и е невъзможно да ги запомните всички и е безсмислено. 
Използването на предложения формуляр е много лесно: трябва да решите за кои 
състезания да подготвите и изпратите заявки, в кои конференции планирате да 
участвате през годината и т.н. И тогава е много удобно да проверите резултата, 
плюс всичко, имате списък с всички ваши произведения, който се прехвърля във 
формуляра „Списък на произведенията, публикувани през годината“. И няма нужда 
да се озадачавате колко статии са публикувани и в кои публикации. 

Списък на публикуваните през годината научни и методически трудове. Това е 
много удобна и изключително полезна форма. През годината оформяте списък с 
публикувани произведения, тъй като те се публикуват. И в края на годината (или в 
определен момент) няма проблем да намерите заглавието на произведението, 
неговия обхват, източник на публикация, съавтори. Тази форма е просто 
необходима при изчисляване на личен рейтинг . 

Седмичният дневник на докторанта има редица полезни приложения. Следват 
насоки за ефективно използване на седмични приложения. 
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Лични данни на докторанта. В този раздел трябва да предоставите следната 
информация: фамилия, име, бащино име; паспортни данни (№, серия, кога и от кого 
е издаден); дата и място на раждане; адрес по местоживеене и регистрация; 
телефони за връзка (факс), e-mail адрес; номер на медицинска застрахователна 
полица; кръвна група, Rh фактор; притежаване на шофьорска книжка; медицински 
противопоказания; банкови данни, рождени дни на роднини, приятели, отговорни 
лица. Спомнянето на всичко е просто невъзможно, това включва и важни дати за 
вас, рождени дни на любими хора. За решаването на този проблем в седмичника е 
предвиден специален раздел. Попълването му отнема малко време, но след това 
през цялата година седмичният дневник ще ви напомня за всички значими събития. 

Важни адреси в ИНТЕРНЕТ. Важните адреси в Интернет ви позволяват да 
съхранявате полезна и дори необходима информация. По-долу е даден списък с 
основните интернет адреси за всеки докторант, а в седмичника има редове за 
попълване на собствения списък на докторанта:  

1. http://aspirantura.spb.ru/ - Ръководство за специализанти;  
2. http://web.vrn.ru/aspirant/index.htm - Методика за написване на дисертация, 

правила за регистрация и процедура за защита;  
3. http://www.rsl.ru/resource/Data/avt.htm - Електронен каталог на дисертации;  
4. http://disser.hlO.ru/ - Събрани голям брой дисертации. 

Телефони, адреси на приятели и бизнес партньори. Достъпна форма, която ви 
позволява бързо да намерите необходимите контакти и адреси на приятели и бизнес 
партньори. Препоръчително е да се формира по азбучен ред във времето. 

 
График на докторанта. Добре планираният ден е ключът към неговия успех. А 

успешният ден в съвременния свят означава оптимален график и възвръщаемост на 
работата, отдиха и почивката. Ето защо е много важно да имате индивидуален 
дневен режим.  

Форма за дневен план. Много удобна форма за управление на времето, тя е 
свързана с ежедневието и позволява на докторанта да използва времето си най-
ефективно, да синхронизира всички неща. За да разрешите този проблем, трябва да 
определите профила на деня и да не се отклонявате от него.  

Списък на книгите, заети от библиотеката. Тук е удобно да публикувате 
информация за литература, свързана с дисертацията и вашето изследване, да 
правите бележки за книги, взети отвън, за това от коя библиотека сте заели книги, 
както и да контролирате сроковете за връщане на книги. 

 
Литература 
[1] Еженедельник аспиранта: система и планы личной деятельности (Текст] 

/С.Д. Резник, И.С. Чемезов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. -
210 с. 

[2] Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 
педагогической деятельности: Учебное пособие 1Текст] / С.Д. Резник. – 3-е 

изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 520 с. 
[3] Резник С. Д., Джевицкая Е.С. Подготовка и защита кандидатской 

диссертации на основе сетевого планирования. - Пенза: ПГУАС. -2007. -34 
с. 

[4] Тасев Г. и др. Методични основи на методологията та таучните изследвания. 
- С., 2022. 
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ПОДГОТОВКА НА ДОКТОРАНТИ ЗА РАБОТА В КАТЕДРАТА 

 
Н. Георгиева 

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

 
Учените в катедрата гледат внимателно докторантите. Оценява се всичко: 

външен вид, поведение, човешки качества, отношение към възрастните, скромност 
или арогантност, егоизъм или способност да разбере колегата и да му се притечеш 
на помощ, отговорност и дисциплина. Високото ниво на култура се определя от 
наличието на следните личностни качества в завършилия докторант [1]: 

• емпатия - способността да виждаш света през очите на другите, да го 
разбираш точно като тях;  

• доброжелателност - уважение, симпатия, способност да разбираш хората, без 
да одобряваш действията им, готовност да подкрепиш другите;  

• автентичност - умението да бъдеш себе си в контактите с други хора;  
• конкретност - умение да се говори за конкретните преживявания, мнения, 

действия, готовност да се отговаря недвусмислено на въпроси;  
• инициативност - способност за „продължаване“, установяване на контакти, 

готовност да се заеме с някакъв бизнес в ситуация, която изисква активна намеса, а 
не просто да чака другите да започнат да правят нещо;  

• спонтанност – способност за говорене и директно действие;  
• откритост - желание за отваряне на вътрешния свят към другите и твърдо 

убеждение, че това допринася за изграждането на здрави и трайни 
взаимоотношения;  

• себепознание - изследователско отношение към собствения живот и 
поведение, готовността да приемаш от хората всякаква информация за това как те 
възприемат, но в същото време да бъдеш автор на самооценката. 

 
Винаги има много различни неща за правене в катедрата. Завършилият 

докторант. трябва да намери осъществими, интереснинеща за себе си, да участва 
активно в управлението на живота на своя екип: в изпълнение на колективни задачи, 
подготовка на празници и подпомагане на ръководството. Завършилият докторант. 
трябва да обърне внимание на схемата за управление на катедрата, да намери 
привлекателно място за себе си и нещата, необходими за катедрата, да се ангажира 
активно с тази дейност, да бъде забележим - да предлага своята помощ, 
инициативни идеи за подобряване на работата на катедрата, защото в нейния 
състав влиза и всеки дипломиран докторант. Най-честите грешки, допускани от 
докторант.  по време на работа в катедрата са: 

• липса на внимание към съветите на колегите; 
• неспособност за поддържане на разговори на официални и неформални теми; 
• неумение да слуша, да бъде сдържан и точен в изявленията; 
• липса на интерес към постиженията на своите колеги; 
• неучастие в програми и събития, провеждани от катедрата; 
• непознаване на обичайните норми на поведение в екип и др. 
 
За да не правят големи грешки, завършилите докторанти. Трябва да изучават и 

използват опита на по-знаещи и опитни учени. На завършилите докторанти се 
предлага следното:  
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• бъдете внимателни към съветите на колегите си. Смятайки за свой дълг да 

обучават и контролират младия учен, още повече че наистина има на какво да го 
научат;  

• опитайте се да поддържате разговори на официални и неформални теми, 
слушайте повече, отколкото говорете, бъдете сдържани и точни в изказванията, не 
изразявайте крайни позиции;  

• да се интересувате от постиженията на своите колеги. Това може да бъде 
полезно в собствената работа, както като пример, така и като възможен източник на 
полезна информация;  

• понякога говорете кратко и уверено за работата си, успехите си;  
• не се страхувайте да задавате професионални въпроси както от научно, така 

и от педагогическо естество на по-опитни учени;  
• участвайте активно в промоции, програми, събития, провеждани от катедрата;  
• поне набързо преглеждане на учебна и научна литература, издадена от 

колеги;  
• интересувайте се какви учиени преподават групите, с които работи младият 

учен. Това ще ви помогне да опознаете по-добре студентите си, да координирате 
усилията с колегите си;  

• винаги трябва да помните за обичайните норми на поведение в екип, да 
бъдете културен човек. 

 
Особеността на дейността на преподавателя във висшето училище се състои в 

това, че тя е сложно организирана и насочена към решаване на много 
взаимосвързани задачи. Осъществявайки различни цели, университетският 
преподавател извършва различни видове дейности: педагогически (образователни и 
методически), изследователски, организационно-управленски и образователни. 
Продуктивна е само комбинацията от педагогическа и научна дейност за 
преподавател във висшето образование. Ето защо важна задача на ръководителя е 
да включи докторанта в педагогическа работа, внушавайки вкус към този вид 
дейност. 

 
Литература: 

[1] Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений: 
Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

[2] Тасев Г. и др. Методишчни основи на методологията на научните 
изследвания -С., 2022, ISBN 978-819-239-734-0 
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НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИТЕ 
 

М. Михов 
 

Научното ръководство на докторантите е съществена част от подготовката на 
висококвалифицирани специалисти. За оказване на научна и методологична помощ 
при работа върху дисертация, контрол върху изпълнението на работата, 
предоставяне, ако е необходимо, на психологическа подкрепа, разработване на 
препоръки относно участието на докторанта в образователния процес, научен 
ръководител се назначава на докторанта. Научното ръководство на докторанти се 
извършва в съответствие с ЗРАСРБ. 

 
Научното ръководство се осъществява по отрасли на науката. 

Възнаграждението на научните ръководители на докторанти се извършва на базата 
на по 50 часа на докторант годишно. В същото време има примери, когато 
възнаграждението на научните ръководители се извършва в размер на 75 часа 
годишно за един докторант и 100 часа годишно за един чуждестранен докторант. 
Ректорът (директорът) има право да установи допълнително заплащане за научни 
ръководители, без да ограничава максималния му размер за сметка на бюджетни 
или извънбюджетни средства. 

 
Съгласно Правилника за обучение на научни, педагогически и научни кадри, 

броят на докторантите, прикрепени към един ръководител, се определя с негово 
съгласие от ректора на висшето учебно заведение или ръководител на научна 
институция (организация). Работата с докторантитке е неизмеримо по-трудна, 
отколкото със студенти, ако се отнасяте към нея правилно и отговорно. 
Добросъвестното отношение към бизнеса не позволява на ръководителите да имат 
супер голям брой докторанти. Например, броят на докторанти, прикрепени към един 
ръководител, може да бъде както следва: не повече от 5 души за доктор на науките, 
професор и не повече от 3 души за доктор, доцент. 

 
В съществуващата практика въпросът за правото на управление на докторанти 

се решава от академичния съвет на университета или изследователския институт, 
който има такива правомощия. Все още обаче няма официална разпоредба за 
критериите, от които тези съвети да се ръководят при назначаването на 
н.ръководители. По правило ръководителите се предлагат от катедрата, а не се 
избират от самите докторанти, но е възможно и необходимо да участват в този 
процес. Правилата за одобряване на темата на дисертационното изследване и 
научния ръководител могат да бъдат както следва [1]:  

• обосновката на темата на кандидата за докторант се разглежда на 
заседанието на катедрата с предварителен преглед от един или двама специалисти 
и съставяне на протокола за преглед;  

• ако има н. съвет въз основа на декларираната специалност на базата на 
университета и защитата трябва да бъде на този съвет, тогава темата и 
кандидатурата на ръководителя след обсъждане в катедрата се разглеждат от 
експерти и председателя на н. съвет; 

• при липса на н. съвет по проблема на кандидата в университета, решението 
на катедрата трябва да бъде подкрепено от решението на съвета на института 
(факултета), където кандидатът работи. За утвърждаване на темата и научен 
ръководител на докторанта. 
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В Университетския съвет се представят следните документи:  
• становище на кандидата с кратко обосноваване на темата; 
• протокол от обсъждане в катедрата;  
• съгласие на научния ръководител и списък на публикуваните трудове, 

характеризиращи научната му квалификация по проблема на дисертацията и опита 
от научното ръководство на дисертационни изследвания;  

 • извлечение от решението на н. съвет към университета. Академичният 
секретар изпраща тези документи на заместник-ректора по научната работа за 
разглеждане. Като се има предвид, че по-голямата част от н. съвети  са 
преформирани като докторски съвети, изискванията към научния ръководител, който 
по правило трябва да бъде доктор, специалист по проблема, се увеличават. 
Научното ръководство от доктор на науките, без академична длъжност, трябва да 
бъде под формата на разумно изключение. 

Основанията за такова изключение могат да бъдат:  
• успешна работа на доктора на науките върху докторска дисертация, чиято 

тема е близка до проблематиката на кандидатската дисертация на бъдещ докторант;  
• известност на научната общност чрез публикации в рецензирани списания и 

доклади на конференции;  
• успешен опит в подготовката на докторанти;  
• активно участие в научни изследвания, спечелване на конкурси за 

безвъзмездна помощ по теми, близки до кандидатската дисертация;  
• опит в опонирането на дисертации и др. 
Освен това би било целесъобразно да се ограничи броят на докторантите, 

както и да се привлекат опитни доктори на науките за „покровителство“ на млади 
научни ръководители. Обосновката на научното ръководство от страна на 
докторанти се изготвя от ръководителя на катедрата, в която кандидатът работи, 
или от председателя на н.съвет, в който трябва да бъде защитена дисертацията. 
Процесът на научно лидерство (когато се подходи неформално) изисква много 
време и усилия, за да се образова в крайна сметка професионален изследовател и 
лидерът има право да разчита - в случай на успех в работата си - на адекватно 
възнаграждение (в материал и нематериална форма) на неговите усилия. Какви са 
мотивите на един учен, който поема научно ръководство?  

 
Котляров И.Д. разделя мотивите на научното ръководство на официални и 

неофициални.[2] 
Той се позовава на официалните мотиви:  
1. Финансови - за управлението на докторанти, ръководителят получава 

заплащане в определения размер. В момента този мотив е второстепенен поради 
малкия размер на плащането. Въпреки това, през 90-те години на миналия век, 
поради значително намаляване на нивото на доходите, изследователите бяха 
принудени да търсят допълнителни източници на доходи и често се наблюдаваха 
ситуации, когато един лидер едновременно ръководи голям брой докторанти (до 10 
или повече) , което принуди научната глава буквално да вложе много труд „за 
износване“ и понякога не по най-добрия начин се отрази на качеството на 
дисертациите.  

2. Възможност за формиране и развитие на собствена научна школа. 
Прилагането на тази възможност позволява на ръководителя да постигне известност 
и да укрепи репутацията си, както и да работи по-ползотворно за решаването на 
определен кръг от проблеми (поради включването на допълнителен персонал за 
дисертация). По отношение на научния ръководител понятието "научна школа" може 
да се разглежда от две страни. 
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Първо, това е сдружение на начинаещи учени за изучаване на научен 
проблем, който се разглежда от ръководител. Второ, това е общност от хора с вече 
определени научни интереси, но имащи допирни точки на свързване на 
интересуващите ги проблеми. Всъщност научната школа е ефективен модел на 
образование като предаване, освен на чисто предметно съдържание, на културни 
норми и ценности от по-старото поколение към по-младото [3]. 

3. Кариерни мотиви - ръководството на двама успешно преминали защитата 
докторанти е едно от условията за получаване на званието професор в катедрата. 

 
Неформалните мотиви за научно лидерство включват:  
1. Парични - макар и да не се афишира широко в научните и педагогически 

среди, известно е, че практиката на допълнително материално възнаграждение на 
ръководителя от страна на докторанта е широко разпространена. Това 
възнаграждение може да бъде под формата на подаръци или да бъде платено в 
брой.  

2. Административно-командно - неформално докторантът (особено редовен 
докторант) е на пълно разположение на научния ръководител, последният може да 
го използва като допълнителен административен ресурс под формата на 
съдействие от докторантите, техното участие в различни дела на ръководителя. 
Списъкът с мотиви, от които се ръководят научните лидери, разбира се, може да 
бъде продължен. Въпреки това е безспорно, че те трябва да бъдат изучавани и 
развивани, особено тези, които допринасят за прогреса на науката. Засега такива 
мотиви, за съжаление, не са приоритет сред лидерите.  

Основната мотивация за човек, който се занимава с наука, е интересът 
към придобиване на нови знания, това е здравословно любопитство. В тази 
връзка си спомняме думите на Пьотр Леонидович Капица, който казва: „Учен не е 
този, който пише научни статии или просто се занимава с наука. Учен е този, 
който не може да не се занимава с наука. Това е основната мотивация. Това 
включва и здравословната амбиция на хората, занимаващи се с наука. Те искат да 
получат признание, да направят нещо ново в науката [4]”. Очевидно от гледна 
точка на интересите на науката безусловен приоритет трябва да имат мотивите на 
интереса на истинския учен към разширяване на „полето” на своите изследвания, 
към създаване на собствена научна школа. 

Научната школа е научен екип, който се е славил с високо ниво на 
изследвания в определена научна посока, стабилността на своята научна репутация 
и традиции, както и приемствеността на поколенията в процеса на обучение на 
висококвалифициран научен персонал. Научната школа може да се разглежда като 
неформална творческа общност от изследователи от различни поколения, 
обединени от общ стил на изследователска дейност и постигащи значими научни 
резултати [5]. Научната школа се формира в продължение на много години и се 
характеризира с редица стабилни характеристики: постоянството на темите на 
научните изследвания, подготовката на научни и педагогически кадри с най-висока 
квалификация, наличието на творческа атмосфера, организирането на научни 
срещи, теоретичната и практическата значимост на резултатите от изследването. 

Ако говорим за научна школа в университета, тогава една от най-важните му 
задачи е да подготвя учени и преподаватели и тогава можем да говорим не само за 
научна школа, но и за научно-педагогическа школа. Научно-педагогическата школа 
е екип от учени и преподаватели, развивал се в продължение на години, 
провеждайки научни изследвания и подготвяйки висококвалифицирани кадри. По 
отношение на университета това е екип от учени и преподаватели, обединени от 
обща научна насока, работещи под ръководството на известен в научната и 
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педагогическата общност лидер и включващ доктори на науките и доктори, млади 
учени, преподаватели (професори, доценти), служители и специализанти. Основната 
характеристика на школата е продуктивна научна и педагогическа дейност, 
приемственост на поколенията, признаване на научното направление и високо ниво 
на научните изследвания от международната и местната научна и педагогическа 
общност [6]. Условията за формиране на научно-педагогическа школа са: 

• Наличието на няколко поколения в връзките учител-ученик, обединени от общ, 
изявен лидер, чийто авторитет е признат от научната общност. Ръководител на 
научната школа е д..н., проф.  

• Ясно изразени и добре установени теми на работата на научната школа в 
съответствие с приоритетните области в науката, технологиите и образованието на 
РБългария и научните области на университета.  

• Единичен оригинален изследователски подход, който се различава от другите, 
възприети в областта.  

• Наличие на следдипломна квалификация и докторантура по предмета на 
научната школа в университета.  

• Постоянно повишаване на квалификацията на участниците в школата (защита 
на докторски дисертации) и обучение на независими и критично мислещи учени в 
процеса на провеждане на научни изследвания.  

• Участие в работата на н. съвети за защита на докторски дисертации или 
научни, технически, научни, методически и образователни съвети или редакционни 
колегии на централни издания.  

• Провеждане на теоретични и научно-практически конференции по проблема, 
включен в предмета на научната школа. 

• Наличие на открития, издадени патенти за разработки, авторски свидетелства 
за изобретения, базирани на резултатите от работата на научната школа.  

• Наличие на сериозни публикации от членове на научната школа по 
проблемите и специалностите, включени в научното направление на школата: 
подготовка на монографии; редовно публикуване на учебници по дисциплини, 
включени в научното направление на школата статии в реферирани списания и 
публикации. 

• Редовно участие в конкурси за проекти, обявени от наши и чуждестранни 
фондации, научно-технически програми на министерства и ведомства. 

• Търсене на небюджетни източници за финансиране на дейността на научната 
школа (проекти на международно, федерално, републиканско ниво, договорна 
работа с предприятия и организации).  

• Обществено признание на персонала на школата (международни и държавни 
награди; медали и дипломи от изложби, конференции; членство в различни наши и 
чуждестранни научни организации; почетни звания; включване на имената на 
членовете на научната школа в международни рейтинги на учени)  

• Наличие на препратки към научните трудове на учения - ръководител на 
школата и неговите ученици (индекс на цитиране) в дисертации, монографии, научни 
статии и други публикации. 

Една от най-важните задачи на ръководителя на научна школа е да осигури 
цялостен и систематичен подход към решаването на научни проблеми. Това 
предполага постоянно укрепване на всички звена на системата за управление, 
обхващащи целия цикъл - от изследването на научен проблем, разработването на 
проект до неговото разрешаване и внедряване на резултатите. Тъй като 
организациите, които са обект на изследване, и възложените научни задачи стават 
все по-трудни, ръководителят на научната школа трябва да полага все повече 
усилия за постигане на резултати и повишаване на ефективността на научната 
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дейност на екипа. Последователи на идеите и дейността на научния ръководител са 
членовете на неговата школа и преди всичко докторанти, млади учители. Работата с 
докторанти понякога поражда мигновени, понякога дълготрайни състояния от сложен 
характер. Те определят мотивацията на научните ръководители, събуждат 
креативността, желанието за сътрудничество и взаимодействие. Или, напротив, 
други чувства: скептицизъм, недоволство, раздразнение. И всичко това е 
изключително важно в работата на ръководителя, който винаги има свои мотиви, 
чувства, желания, интереси, взаимо отношения, които не се определят само от 
служебното му задължение - да ръководи [7]. Работата с докторанти  е огромна част 
от живота. Това е реализацията на един от смисъла на научния живот на учения и 
живота като цяло. Това е проява на субективността [8] и субективността [9] на 
научния ръководител като учен и просто човек. 

Научните ръководители често са изправени пред дилема: да насочат усилията 
си върху качеството на изследването или върху осигуряването на защитата му в н. 
съвет. Същите съображения често се използват от научните ръководители, когато 
избират теми за дисертация за своите докторанти. Има доста други проблеми за 
мениджърите: разнородността на докторантите и мотивите за приемането им в 
докторантура, желанието на другите да изтръгнат всичко от лидера, от една страна, 
и обратното, прекомерното използване на идеите на докторантите от ръководителя. 
Много автори, които изучават феномена на научното лидерство, с основание 
предлагат да се разработи обща теория за научното лидерство [10], която да 
предостави както теоретични модели, така и практически методи, показващи на 
базата на какво и по какъв оптимален начин трябва да се развива научното 
лидерство на докторанти. да бъдат извършени. 
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АНАЛИЗ НА ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИТЕ АСПЕКТИ  
НА ТРАНСПОРТНАТА ЛОГИСТИКА 

 
Г. Георгиев 

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

 
Транспортната логистика е специален вид логистика, която изследва 

движението на необходимото количество стоки от/до желана точка, по оптимален 
маршрут, в необходимото време и с най-ниски разходи. 

Известно е, че същността на транспортната логистика е организирането на 
своевременно транспортиране на стоки с минимални разходи, а да се постигне тази 
цел е необходимо да се решат задачите, които са посочени на фиг. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задачите на транспортната логистика включват няколко области на 

координация на транспортните дейности в следните области: 
• техническа - съгласуваност на параметрите на различните видове 

транспортни средства в транспортно-логистичната верига (технически параметри на 
превозвания товар на различни видове транспорт);  

• технологична – използването на единна транспортна технология, адаптирана 
за всички видове транспорт, участващи в транспортната и логистичната верига 
(минимален брой възможни претоварвания);  

• икономическа – изграждане на единна ефективна тарифна система в 
транспортно- логистичната верига.  

 
Задачите на транспортната логистика биват: 

 съвместно планиране на транспортния процес със складиране и 
производството; 

 
Задачи на траспортната логистика 

Анализиране на точките 

на доставка 

Анализиране на свойствата 

на товара 

Избор на подходящ 

транспорт 

Избор на превозвач 

Изграждане на маршрут 

Контрол на товара по време 

на превоз 

Осигуряване на 
траспортно единство на 
транспортния и складовия 
процес  

Оптимизиране на 

параметрите на логистичния 

процес 
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 съвместно планиране на транспортните процеси на различни видове 
транспорт в случай на мултимодален транспорт; 

 осигуряване на технологично единство на транспортно- складовия процес; 

 определяне на оптимални маршрути за доставка; 

 определяне на необходимия капацитет на транспортните средства; 

 управление на претоварните процеси, транспортни и складови операции в 
производствените пунктове и при потребителите; 

 планиране и изпълнение на транспорта. 
 
Задачите на транспортната логистика, в зависимост от направленията на 

координация на транспортните дейности, са представени в табл. 1. 

 
Табл. 1 Задачи на транспортната логистика. 

 

Направления на 
координация на 
транспортната 

дейност 

Задачи на транспортната логистика 

Техническо Избор на вида и типа на транспортното средство 

Определяне на рационален маршрут за доставка 

Определяне на необходимата мощност на транспорта 

Технологическо управление на процесите на претоварване и 
транспортни и складови операции в производствените 
точки и при потребителите 

осигуряване на технологично единство при транспорта 
и складовите процеси 

оптимизиране на транспортния процес при 
мултимодалните превози 

координация на транспортните и производствени 
процеси 

Икономическо планиране и изпълнение на превозите, като се вземат 
предвид единните тарифи 

съвместно планиране на транспортния процес със 
складови и производствени процеси 

 
Транспортната логистика позволява на научна основа да се решават различни 

задачи с различна сложност и мащаб. 
Следователно основните задачи на транспортната логистика са както 

следва: 
- избор на вида и типа на транспортното средство; 
- съвместно планиране на транспортния процес от склада до доставката на 

клиента; 
- осигуряване на технологическо единство на транспортно- складовия процес; 
- изпълнение на транспорта в най-кратки срокове и точно навреме; 
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- определяне на рационален маршрут за транспорт; 
- определяне на необходимата мощност на транспорта; 
- редовност на транспорта при обслужване на постоянен товаропоток (клиент); 
- безопасност на продукта при транспортиране;  
- удобство при получаване и предаване на продукта на склада; 
- възможност за получаване на допълнителни услуги; 
- ясна и достоверна информационна система; 
- възможност за доставка до обектите „от врата до врата”; 
- да се съгласи клиента да заплати транспортни и други услуги; 
- възможност за доставка на стоки без предварителна доставка; 
- планиране и организация на транспортирането. 
 
Посочените на фиг.1. задачи на транспортната логистика ще бъдат ефективно 

и надеждно изпълнени, ако разполагаме с транспортна техника с високи 
надеждностни показатели, качествено ремонтно обслужване (диагностика, 
техническо обслужване и ремонт), качествена и добре поддържана пътна мрежа, 
висока квалификация на водачите на избраната техника, оптимизирани транспортни 
маршрути, подходящо избрана фирма превозвач и избор на място на централния 
склад, избор на брой транспортни средства, избор на план за движение на 
транспортните средства, управление на запасите, транспортен риск и др. 

 
Частни задачи на транспортната логистика: 

 избор на вида транспортирани ресурси; 

 избор на вид транспорт; 

 избор на тип МПС; 

 избор на фирма превозвач; 

 осигуряване на единството на логистичните и технологичните процеси, 
свързани с движението на материалните и свързаните с тях потоци;  

 съвместно планиране на транспортния процес със складиране и 
производство;  

 съвместно планиране на транспортните процеси за различни видове 
транспорт в случай на мултимодален транспорт; 

 осигуряване на технологично единство на транспортно- складовия процес;  

 определяне на рационални маршрути за доставка на стоките;  

 създаване на транспортни системи, включително създаване на транспортни 
коридори и транспортни вериги. 

 
Кратко описание на всяка от тези задачи.  
1. Техническа свързаност в транспортния комплекс означава 

последователността на параметрите на превозното средство както в рамките на 
отделните видове, така и в междуспецифичния участък. Тази последователност 
позволява използването на модален транспорт, работа с контейнери и товарни 
пакети.  

2. Технологичната взаимосвързаност предполага използването на единна 
транспортна технология, пряко претоварване, комуникация без претоварване.  

3. Икономическата свързаност е обща методология за изследване на пазарните 
условия и изграждане на тарифна система. 

4. Съвместно планиране означава разработване и прилагане на общи планове - 
графици. 

Общата задача на транспортната логистика е да се създаде ефективна система 
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за регулиране и контрол на материалните и съпътстващите потоци, осигуряваща 
високо качество на доставката на продукта. 

Принципи на транспортната логистика: 
• последователност; 
• сложност; 
• научен характер; 
• конкретност;  
• конструктивност; 
• надеждност;  
• вариантност.  
 
Логистичната функция може да се разглежда като разширена група от 

логистични операции, насочени към реализиране на целите на логистичната 
система.  

Сред основните функции на транспортната логистика са следните: 
• определяне на обемите и направлението на движение на материалните 

потоци; 
• оценка на необходимостта от транспорт; 
• извършване на товарните превози; 
• извършване на операции, предхождащи транспортирането на стоките и 

завършващи го и др. 
Концепцията за управление на логистиката насърчава цялостният подход към 

управлението на транспорта вместо функционален, при който отговорността за 
запасите и отговорността за транспорта са независими функции на производството и 
дистрибуцията и решенията за тях често не са координирани. Логистичният 
мениджмънт отчита взаимовръзките и взаимозависимостите между компонентите на 
системата за преместване и съхранение на стоково- материалните запаси и 
множеството функции, породени от това движение. 

Транспортната логистика, особено в пазарни условия, има своите специфики. 
Експертите я разглеждат от гледна точка на движението на стоки като цяло, което 
включва пренасочване, контрол и управление на транспортните потоци, складиране 
и други материални и нематериални операции, както и трансфер, съхранение и 
обработка на съответната информация. Оттук и разделението на самата логистика 
на няколко „промишлени“ области.  

Можем да разграничим основните проблеми в областта на логистиката, 
характерни за Р. България: 

• недостатъчно информационно осигуряване; 
• липса на обслужване; 
• сложността на митническите процедури; 
• проблеми на създаването и организирането на транспортни коридори; 
• организационни и финансови затруднения при разполагането на складове;  
• липса на инвестиции в създаването на обекти на логистичната система;  
• липса на добре изграден механизъм за регулиране на трафика. 
 
Транспортът е отрасъл на материалното производство, който превозва хора и 

товари. В структурата на общественото производство транспортът принадлежи към 
сферата на производство на материални услуги. 

Транспортът е един от основните отрасли, който формира инфраструктурата на 
икономиката и осигурява взаимосвързаността на всички нейни елементи. Голямо е 
влиянието на транспортните разходи върху себестойността и цените на стоките. 
Транспортът е най-важното условие за развитието на природните ресурси, 
материалната основа за икономическата интеграция на промишленото и 
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земеделското производство. В същото време транспортът играе огромна роля в 
разширяването на икономическите връзки на междудържавно ниво. Без транспортни 
средства и средства за комуникация е невъзможно да функционира едно 
предприятие, отрасъл или регион. 

С нарастването на техническото оборудване на транспорта се откриват нови 
възможности за решаване на социални проблеми в обществото. 

Транспортът улеснява производствената дейност на човека, като все повече 
измества физическия труд от сферата на производството и обръщението на 
продуктите. Благодарение на транспорта се засилват културните връзки между 
народите, разширява се обменът на културни ценности, увеличават се 
туристическите пътувания, обменът на специалисти в областта на технологиите, 
науката, културата, изкуството и спорта става все по-интензивен. 

Съвкупността от различни видове транспорт, които са във взаимодействие и 
взаимозависимост, допълват се взаимно, развиват се в тясна връзка, осигурявайки 
ефективното използване на всеки отделен вид, образуват транспортния комплекс на 
Р. България. Развитието на приоритетните области за развитие на транспорта и 
държавното регулиране на дейността на сдруженията, предприятията и 
организациите на транспортния комплекс се извършва от Министерството на 
транспорта. То организира разработването на научнообосновани концепции и 
програми за развитие на индустриалния, железопътния, автомобилния транспорт, 
морския, търговския и речния флот и пътните съоръжения в републиката, осигурява 
взаимодействието на различните видове транспорт и развитието на 
международното сътрудничество в областта на транспорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Теоретико-приложни аспекти на транспортната логистика 

Транспортна техника с високи надеждностни показатели 

Качествено ремонтно обслужване (диагностика, техническо 

обслужване, ремонт) 

Качествена и добре поддържана пътна мрежа 

Висока квалификация на водачите на транспорната техника 

Оптимизирани транспортни маршрути 

Подходящо избрана фирма превозвач 

Избор на място за централен склад 

Избор на броя на транспортните средства 

Управление на запаса 

Фиг. 2. Теоретико-приложни аспекти на транспортната логистика 

Транспортен риск 
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Мястото и ролята на транспорта в икономиката на страната се характеризира с 

такива показатели като делът на транспорта в брутния вътрешен продукт - 8,4%, в 
структурата на инвестициите в основен капитал - 4,1%. В транспортния комплекс са 
заети 6,1% от заетите в икономиката (2010г.). Транспортът е богат потребител на 
суровини, горива, редица видове промишлени продукти. 

Транспортът като вид икономическа дейност (по предназначение) 
подразделени на градски транспорт, непубличен транспорт и транспорт за лично 
ползване. Общественият транспорт е предназначен за задоволяване нуждите на 
всички сектори на икономиката и населението в превоза на товари и пътници, 
движението на различни видове продукти от потребители и консуматори, 
осъществяване на обществени транспортни услуги на населението. 
Необщественият транспорт (ведомствен, индустриален, вътрешен) е предназначен, 
като правило, за превоз на стоки и пътници на неговото предприятие, асоциации 
(асоциации, концерни, фирми и др.), Вътрешен производствен транспорт, както и 
превозни средства на всички видове, принадлежащи към нетранспортни 
организации. Организацията на движението на стоките с необществен транспорт е 
обект на изучаване на производствената логистика. 

Има и транспорт за лично ползване (автомобили, мотоциклети, велосипеди, 
лодки и др.). Според характера на извършваната работа транспортът се дели на 
пътнически и товарен. 

За оценка на работата на транспорта се използват редица показатели: 
- обемът на превоз на стоки, 
- обемът на превоз на пътници, 
- товарооборот, 
- пътнически трафик и др. 
 
Транспортен процес се нарича преместването на товари или пътници, като 

се включват всички необходими подготвителни и заключителни операции: 
подготовка на товарите, товарене и разтоварване / качване и слизане на пътниците 
/, приемане и съхранение на товара, подаване на подвижния състав за натоварване 
и др.. С преместването на товарите или пътниците на определено разстояние се 
извършва транспортна работа, която се изразява с формулата: 

 

𝑃 = 𝑄 ∗ 𝑙𝑎, 𝑡. 𝑘𝑚 /п. к𝑚/,   (1) 
 

където: 𝑄  е количеството на преместения товар или броят на пътниците в 𝑡 
(тон) или п ( пътника ); 

𝑙𝑎 - разстояние на превозване /преместване/ на товара или пътниците в 𝑘𝑚. 
 
Цикъл на транспортния процес се нарича завършеният комплекс от 

операции, необходими за доставянето на товарите или пътниците на 
местоназначението им. 

Обемът на превоза на товари е обемът на товарите в тонове, превозени от 
превозни средства. Обемът на пътническия транспорт е броят на пътниците, 
изпратени от всички видове транспорт. Товарооборотът е икономически показател 
на транспортната дейност (показател за обема на превоза на товари), равен на 
произведението на масата на превозения товар за определено време по 
разстоянието на превоз и се определя като сумата от произведенията на масата на 
всяка партида (пратка) в тонове и разстоянието на транспортирането й в километри; 
измерено в тонкилометри за определено време (t km /h). 
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𝑊𝑄 = 
𝑞.γс.Vт.𝛽к

𝑙𝑘т+Vт.𝛽к.t т−р ср.
, t/h    (2) 

 
И извършена транспортна работа: 
 

𝑊Р = 
𝑞.γд.Vт.𝛽к.𝑙𝑘т

𝑙𝑘т+Vт.𝛽к.t т−р ср.
, tkm/h (3) 

 
Във формулите за WQ и Wp означенията и данните са: 
q = - товароносимост на автомобила (t); 
γс = - коефициент на статическо използване на товароносимостта; 
γд = - коефициент на динамическо използване на товароносимостта; 
VT = - средна техническа скорост на автомобила (km/h ); 
βк = - коефициент на използване на пробега; 

𝑙𝑘т = - средна дължина на курса с товар (km); 
𝑡 т − р ср. - средно време за товарене и разтоварване (h); 
ZK = - брой на курсовете. 
 
Пътникооборотът характеризира количеството извършена работа за превоз на 

пътници, като се вземат предвид разстоянията, на които са били превозени; 
измерено в пътнико-километри. Основните показатели, характеризиращи 
ефективността на използването на определен вид транспорт, са скорост, 
пропускателна способност, маневреност, надеждност, редовност, безопасност на 
движението, транспортни разходи и др. 

 
В заключение са обосновани и теоретико-приложните аспекти на 

транспортната логистика. 
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УСЛОВИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОКТОРАНТИТЕ 
 

Д. Георгиева - Яна Димитрова 
 

Целта на докторантското обучение е да обучава изследователи за персонал в 
приоритетни области на науката, технологиите и инженерството. Завършилите 
докторанти трябва да могат да работят в интердисциплинарни области на знанието. 
Програмите за обучение се създават на базата на големи изследователски екипи 
или научни и педагогически школи. Докторантските  програми, като правило, 
съдържат два взаимосвързани компонента - изследователски и образователен 
(задължителни курсове, избираеми курсове, семинари). Сред дейностите, с които 
младият учен може да се занимава, докато учи в докторантура, могат да се 
разграничат следните (фиг. 4.1): изследователски, педагогически (образователни и 
методически), образователни (работа сред студентите), практически дейности и 
организационни дейности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На първо място сред горните видове дейности на завършил студент е 

постигането на основната цел на завършил студент в университета - подготовката и 
защитата на дисертация. Въпреки това, завършилият студент трябва също да 
разбере, че има редица цели, без които е немислимо постигането на основната. То: • 
• поддържане на тялото ви в работоспособност и добра форма, поддържане на 
здравето; • • Осигуряване на достатъчен приток на финансови средства за нормален 
живот; • • Осигуряване на партньорство с най-близкото обкръжение в научната 
общност и други сфери на комуникация.  

Особеността на дейността на следдипломния студент във висшето 
образование е, че тя е сложно организирана и насочена към решаване на много 
взаимосвързани задачи.  

В научната област е възможно да се постигне желаният резултат само с 
компетентно съчетаване на научна дейност с педагогическа дейност. Именно 
изследователската дейност играе водеща роля в дейността на завършил студент в 
университета, а други видове дейност са интегрирани и проявени в нея. 

Опитът и практиката на много успешно защитени докторанти показва, че 
истинският учен трябва да има многостранна подготовка, а резултатите от неговата 
научна работа трябва да са от полза за хората около него в областта на 
образованието (студенти, докторанти), в областта на бизнеса ( консултации на 
специалисти от предприятия), в областта на науката (разработване на качествено 

 

Фиг. 1. Основни сфери на 
действие на докторантите: I-
научноизсле дователска 
работа;II-педагогиче ска 
(учебна и методическа рабо та, 
повишаване на квалификаци 
ята;  III-възпитателна работа със 
студентите; IV-практическа рабо 
та(работа с фирми); V-организа 
ция и управление(участие в 
управлението на катедрата);  VI-
личен живот (свои дела,дела в 
семейството) 
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нови методи и подходи). Характерна особеност на работата във всички тези 
направления е, че те взаимно се обогатяват, дават възможност за запълване на 
лекциите и практическите занятия с необходимото конкретно съдържание и 
практическа насоченост и издигат разработването на препоръки за предприятията 
на качествено различно методологично ниво поради способността да обобщават и 
да се правят изводи според принципа "от частно към общо". Дейността на 
докторантите трябва да се основава на следните компоненти.  

Първо, усвояване на знания, умения и способности.  
На второ място, използването на получените ресурси в тяхната 

изследователска, образователна, организационна и управленска дейност.  
Трето, оценката и контрола на резултатите от тяхната дейност. 
Без самообразование и саморазвитие дейността на завършил докторант е 

немислима: това е не само провеждане на научни изследвания, но и обогатяване на 
методическата база. Освен това завършилият докторант трябва да развие 
професионално важни качества. Задължително в дейностите на завършил 
докторант е междуличностното взаимодействие: комуникация с колеги, с 
ръководителя на катедрата, с ръководството на университета, както и 
взаимодействие със студентите. Докторантите  се обучават и обучават директно от 
ръководителя, персонала на катедрата и университета като цяло. Областите на 
дейност на завършил докторант от университета могат да бъдат представени на 
фиг.1. и в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основни сфери на дейността на докторантите 

 

№ 
п/п 

Сфери на 
дейности 

Съдържание на дейностите 

I 
Научно-
изследователска 
работа 

• подготовка и защита на дисертации; 
• участие в конкурси за програми и проекти; 
• подготовка и изпълнение на заявки за безвъзмездна 

финансова помощ;  
• изпълнение на изследователска работа;  
• подготовка на монографии, научни статии;  
• подготовка на доклади на научни конференции и семинари;  
• подготовка и оформяне на патентни заявки и др. 

II 

Педагогическа 
(учебна и 
методическа 
работа, 
повишаване на 
квалификацията) 

 подготовка и провеждане на обучения;  

 подготовка на учебни помагала, методически разработки, 
конспекти от лекции, практически упражнения и др.;  

 разработване на учебно-методически комплекси;  

  доклади на образователни конференции; 

 разработване на нови технологии, методи, методи на 
обучение;  

 участие в организирането на семинари на катедрата;  

 участие в работата на научно-методическия съвет на 
факултета и неговите комисии 

III 
Възпитаелна 
работа 

• работа като ръководител на студентска група; 
• организиране на студентски екскурзии, срещи с 

производствени работници, изложби;  
• учебно-възпитателен процес през периода на аудиторни и 

извънаутиторни работи със студентския актив. 
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IV 
Практическа 
работа 

• установяване на контакти с предприятия за придобиване на 
опит;  

• стажове; 
• установяване и поддържане на сътрудничество с 

работодатели;  
• проучване на перспективите за практическо приложение на 

резултатите от дисертационния труд 

V 
Организаторска и 
управленческа 
работа 

• изпълнение на общокатедрени задачи в системата за 
управление на катедрата, факултета, университета; 

• участие в работата на заседанията на катедрата;  
• работа по кариерно ориентиране на младите хора;  
• участие в спортни, културни събития;  
• установяване и поддържане на сътрудничество с местни и 

чуждестранни университети, научни организации, 
предприятия и институции 

VI 

Лична дейност, 
свързана с 
организиране на 
личния живот 

• планиране на живота, професионалната кариера, времето;  
• организация на личния живот и дейности; 
• организация на семейния живот и домакинството;  
• организация на личното здраве и запазване на 

работоспособността 

 

Основните области на дейност на завършилия докторант определят 
изискванията за качествата, необходими на младия човек за успешно обучение в 
докторантура. Водеща роля в структурата на качествата на завършилия докторант 
играе неговата професионална компетентност като млад учен и преподавател 
(Таблица 2). Включва седем групи качества: високо ниво на знания в 
изследователската работа и умения, методическа култура, култура на научна 
дейност, информационна култура, култура на учебна дейност, култура на словото, 
политическа култура. Всяка от тези групи се основава на доста специфични 
първични качества. 

 
Таблица 2 Научна и педагогическа компетентност на докторанти 

№ 
п/п 

ГРУПОВИ 
КАЧЕСТВА 

ПЪРВИЧНИ КАЧЕСТВА 

1. 

Високо ниво на 
знания и умения 
по изследвания 
проблем на 
дисертацията и 
специалността 

Високо ниво на познания по проблема на дисертацията: 
•проблеми, изучавани в дисертационния труд; 
• психология и педагогика;  
• история и методика на преподаваните дисциплини; 
• методи на обучение;  
• методи за организиране на самостоятелната работа на 

докторантите и  диагностика на знанията им;  
• методи за организация на учебните дейности, принципи за 

разработване на планове и резюмета на учебни сесии. 
Притежаване на знания, достатъчни за аналитична 
оценка, избор и изпълнение на образователни програми.  

Способността за творческо използване на натрупаните 
знания. Високи умствени способности и ерудиция.  
Опит в преподаването в университет.  
Широко скроен и любознателен. 
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2. 
Образователна и 
методическа 
култура 

Познаване на педагогически технологии, методи, форми, 
методи на обучение. 
Способността да се определят конкретни педагогически 
задачи, да се предвиждат резултатите от обучението, да се 
оценяват педагогическите резултати;  
планира обучителни сесии в съответствие с учебната 
програма и въз основа на своята стратегия; 
Изберане и използване на подходящи инструменти за 
обучение за изграждане на технология за обучение.  
Възможност за разработване на работна програма по 
дисциплината въз основа на държавни образователни 
стандарти и учебни програми. Умения за разработване на 
учебно-методически комплекси от дисциплини и процеси.  
Управленски умения за курсово и дипломно проектиране, 
образователни и индустриални практики.  
Умения за планиране и провеждане на учебни сесии от 
различен тип (лекции, семинари, лабораторни упражнения), 
управление на учебната дейност на студентите. 
Познаване на методите за подобряване на уменията на 
преподавателите 

3. 
Култура на 
научната дейност 

Съсредоточаване върху научните изследвания и 
иновациите. 
Логично мислене.  
Притежаване на методи на научно изследване. 
Изследователски опит. 
Способност за представяне на научни резултати (статии, 
монографии, патенти и др.). 
Способност за писане на заявления за конкурси и проекти. 
Способност за използване на резултатите от научните 
изследвания в учебния процес 

4. 
Информационна 
култура 

Владеене на методи и техники за получаване и обработка 
на информация. 
Познаване на информационните технологии, структурата и 
архитектурата на компютъра, принципите на изграждане на 
автоматизирани системи за обучение и управление.  
Практически компютърни умения.  
Умения за прилагане и внедряване на информационни 
технологии в учебния процес и научната дейност.  
Способност за проектиране и използване на 
информационни технологии и техните средства в 
професионалните дейности.  
Владеене на чужди езици и умение за ползването им 

 

Съвременният завършил докторант провежда активна изследователска работа, 
а също така извършва педагогическа дейност за обучение, образование, развитие 
на потенциала на студентите, участва в управлението на катедрата и други видове 
организационна работа. 
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АНАЛИЗ НА МОБИЛНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 
 

гл. ас. д-р инж. Д. ДРАГОЕВ, ас. инж. М. КАЗАКОВА 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 

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

 
Процесите в растениевъдството може да се групират в две групи: мобилни и 

стационарни процеси [1-5]. 

1. Видове мобилни процеси. 

Процесите, извършвани в земеделското производство, се делят на подвижни и 
стационарни. 

Мобилните процеси се извършват с постоянно движение на машини през 
полето с помощта на различни източници на енергия. 

 
Стационарните процеси се извършват на предварително определени за това 

места (сушилни, силозни, кули и др.) или на закрито, без постоянно движение на 
машини по полето. Стационарните процеси според тяхното предназначение могат 
да бъдат разделени на четири основни групи:  

1) полско производство (вършитба, почистване на зърно, товарене, 
разтоварване и др.);  

2) подготовка на фуража;  
3) грижи за земеделските животни;  
4) първична преработка на растителна и животновъдна продукция. 
Голям брой стационарни процеси са свързани с механизацията на 

животновъдството.  
 
Мобилните процеси, в зависимост от предназначението, се разделят на 

следните групи: 
1) Развитието на територията и подготовката на полето са насочени към 

привеждане на територията, предназначена за отглеждане на земеделски култури, 
до необходимото състояние. Това включва изкореняване на пънове, изрязване на 
храсти, премахване на корените на дърветата от почвата, извличане и събиране на 
камъни от почвата, рязане на трупи и друга работа за подготовка на земята за 
обработка с машини. Процесът на подготовка на полето за обработка с машини 
включва разбивка на територията на полета за сеитбообращение, маркиране на 
полета и друга работа.  

2) Мелиоративните работи се състоят от операции по изграждане на 
дренажна мрежа във влажни зони, дренаж, първична обработка на дренажни 
площи и др. В тази група се включват и работите по изкопаване на канавки, 
изграждане на езера и резервоари, направа на силозни окопи и ями, 
възстановяване и ремонт на пътища, язовири и др. Мелиорацията и земекопните 
работи обикновено се извършват в периоди на най-малка интензивност на 
полевата земеделска работа.  

3) Полезащитните мерки включват подготовка на полето за засаждане на 
защитни пояси, засаждане на дървесни фиданки, грижи за защитните пояси. В тази 
група се включват и работите по снегозадържане, влагонатрупване и борба с 
ерозията на почвата.  
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4) Работите по напояване на полета са свързани с подготовката на полетата 
и напоителната система на напояваните парцели. Тези работи включват планиране 
на територията, прорязване на постоянна и временна напоителна мрежа, 
изравняване на последната. 

5) Обработката на почвата обхваща голям брой полеви земеделски 
дейности, чиято основна цел е да създадат условия, благоприятни за растежа на 
отглежданите култури. 

Технологичната същност на процесите на обработка на почвата, извършвани от 
земеделски машини, се състои във въздействието на работните органи върху 
почвата под формата на:  

а) подрязване на пласта; 
б) обръщане на почвата;  
в) раздробяване на почвени слоеве; 
г) смесване, изравняване на повърхността на терена;  
д) повърхностно или дълбоко разрохкване на почвата;  
е) уплътняване на повърхността на полето и др.  
Понякога те правят аналогия между технологичните методи на обработка на 

почвата и методите на механична металообработка. Въпреки това, няма достатъчно 
основания да се идентифицира обработката на метали с обработката на почвата, 
чиито физически свойства са различни от почвата. За обработката на почвата са от 
голямо значение такива технологични влияния като раздробяване, смесване и др., 
Които са напълно несъвместими с технологиите за обработка на металите. Много 
машини за обработка на почвата извършват няколко операции. Плугът по време на 
оран извършва рязане, раздробяване, обръщане на слоя и частично смесване на 
почвата. Следователно процесите на обработка на почвата са получили името си не 
от вида на технологичното въздействие върху почвата, а от инструментите, с които 
се извършват.  

Според общоприетите наименования процесите на обработка на почвата 
включват:  

1) оран в различните й форми: с внасяне на тор, без внасяне на тор, с 
продълбочител, дълбоко безовално, плантационно и др.; 

2) оран;  
3) лющене;  
4) култивиране;  
5) дискуване;  
6) брануване;  
7) подравняване;  
8) търкаляне;  
9) къртене.  

Торенето включва работа по прилагането на сравнително малко процеси на 
химическа и биологична обработка на почвата в момента. Те включват операции за 
въвеждане на минерални и органични торове и мерки за химическа рекултивация на 
почвата с цел насищането й с калций (варуване, гипс и др.).  

Засяването и засаждането на култури е процес, който може да бъде 
разделен на засяване на семена, засаждане на корени, засаждане на разсад. 
Процесът на засаждане е една от най-трудните области на механизация на 
селскостопанското производство. Сеитбата, засаждането и торенето имат за цел 
равномерно разпределение на семена, разсад, грудки, торове в повърхностните 
слоеве на почвата на определена дълбочина, което се постига чрез дозиране, 
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разпръскване и разпределение на материала, оформяне на бразди, внасяне на 
материал в тях и последващото им уплътняване. 

Грижите за растенията включват голям брой операции за продължителна и 
междуредова обработка и подхранване на земеделските култури, за борба с 
плевели, неприятели, болести и др. С по-нататъшното развитие на агрономическите 
и биологичните науки процесите на тази група работи ще се развият още повече, тъй 
като резултатът от земеделското производство (т.е. реколтата) след сеитбата се 
определя главно от качеството на храненето и грижите за растенията.  

Прибирането на култивираните култури включва косене на треви за сено, 
сушенето им, гребане и подреждане; разделно и комбинирано прибиране на зърнени 
култури; скубане на лен; прибиране на силажни култури и залагане на силаж; 
прибиране на реколтата от картофи, цвекло и други кореноплодни култури и др. При 
извършването на тези процеси основната задача е да се събере цялата биологична 
реколта без загуби и за възможно най-кратко време. Прибраните продукти имат 
различни физико-механични свойства, освен това са обект на значителни промени. 
Големи маси от тези продукти понякога трябва да се транспортират на значителни 
разстояния. Някои процеси на прибиране на реколтата все още остават 
немеханизирани (беритба на плодове, грозде) или частично механизирани (беритба 
на някои зеленчуци). 

Транспортната работа е свързана с транспортиране на различни стоки, 
растителни продукти, както и на самите машини, което е неизбежно при извършване 
на всеки мобилен земеделски процес.  

2. Проектиране на мобилни процеси. 

Всички работи по отглеждането на определена култура могат да бъдат 
разделени на три групи:  

а) с общо предназначение, които са необходими не само за отглеждането на 
тази култура, но и за отглеждането на други култури (например оран, предсеитба, 
обработка на почвата, торене и др.);  

б) специални, извършвани само при отглеждане на дадена култура (засяване 
на зърно, засаждане на картофи, прибиране на зърно и др.); 

в) спомагателни - основно транспортни и товаро-разтоварни работи.  

Съответно има и машини с общо предназначение, специални и спомагателни. 
Материално-техническата основа на земеделското производство е системата 

от машини. Това е съвкупност от различни машини (устройства), свързани помежду 
си по отношение на технологичния процес и производителността, използването на 
които осигурява завършен цикъл за производство на висококачествена земеделска 
продукция в оптимални агротехнически условия и с минимални труд и разходи. 
Системата от машини непрекъснато се усъвършенства в съответствие с 
постиженията на науката и добрите практики, като трябва да отговаря на 
изискванията за постоянно нарастване на производителността, намаляване на 
разходите за труд и производствените разходи, както и повишаване на 
производителността и подобряване на условията на труд на машинните оператори. 

3. Основни принципи на рационалното изграждане на мобилни процеси. 

Основни принципи на рационалното изграждане на мобилни процеси са: 
а) непрекъснатост на работата или движението на обработвания материал;  
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б) съгласуваност на операциите във времето и пространството; 
в) най-пълното натоварване на всички части на процеса; 
г) най-малък материален и машинно-товооборот.  

Поточният процес се характеризира с принципа на ритъма на операциите. 
Непрекъснатостта е подход, при който производственият процес е организиран така, 
че обработваният материал (от една машина на друга) или самите машини (с 
неподвижен материал) се движат непрекъснато (като се вземе предвид не само 
механичната, но и биологичната обработка). За да се поддържа непрекъснатост, е 
необходимо количеството обработен материал в различните му връзки да бъде 
еднакво във всеки един момент. При полските земеделски процеси 
непрекъснатостта има пулсиращ характер, при който обработваният материал се 
движи от една машина към друга в определени дози, на части. 

 
Съгласуваността във времето предполага извършване на всяка операция в 

хода на процеса в строго определено време, като се спазват необходимите 
интервали между тях. Най-пълното натоварване на всички звена на технологичния 
процес осигурява разделяне на процеса, осигурява висока производителност на 
машини и труд (както като цяло по цялата технологична линия, така и за нейните 
отделни елементи, секции). 

 
Натоварването тук трябва да се отдаде на продължителността на операциите, 

на производителността на машините, на мощността и други показатели за работата 
на агрегатите. 

 
Най-малкият материален и машинен товарооборот на земеделски процеси 

се характеризира с взаимно съгласувано сглобяване, разпределение и транспортни 
операции. Повечето от разходите за труд, механична работа и средства са свързани 
с движението на машините и обработвания материал. 

Според характера на движение на обработвания материал и други особености 
процесът може да бъде монотонен, непрекъснато пулсиращ и последователен.  

 
Монотонният процес се характеризира с непрекъснато движение на 

обработвания материал. Количеството материал в отделните звена на процеса и 
неговото качество остават постоянни по всяко време.  

 
Непрекъснато пулсиращият процес се дължи на факта, че материалът, който 

се обработва в машини, които извършват група от технологични операции, се движи 
непрекъснато. За прехвърляне към превозни средства или машини, които извършват 
последващи групи от операции, обработеният материал се натрупва (концентрира). 
В този случай машините са свързани помежду си, т.е. разтоварването от един 
(например комбайн) се осигурява чрез товарене в друг (в превозни средства). 
Материалът се движи непрекъснато, но на отделни порции, пулсации.  

 
Последователният процес се основава на факта, че една операция е 

отделена от друга във времето и обработваният материал се движи периодично. 
Пример за това е производственият процес на отглеждане на всяка култура. Потокът 
от технологии се характеризира с непрекъснатост на потока, при който 
производителността на всички връзки в комплекса трябва да бъде еднаква. За 
определяне на цикъла на производствения процес, който се състои от няколко 
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връзки, се избира основното (водещо) звено и от неговата дневна производителност 
се изчислява необходимият брой други звена. Непрекъснатостта на потока е 
осигурена, ако производителността на връзките е еднаква или многократна. Когато 
производителността на предишните връзки е по-висока от тази на следващите, 
възниква условно поточна организация на производствените процеси на 
технологичния цикъл с образуването на така наречения изоставане. Изходните 
данни за всички тези изчисления на мобилните процеси са планираните срокове на 
работа, обработваеми полета, добивите и съотношението между основната и 
допълнителната продукция, разстоянието на транспортиране на материалите, 
стандартите за изпълнение на основните, спомагателните и транспортните процеси 
на производствения цикъл. 

4. Начини за подобряване на мобилните процеси  

За да се повиши производителността и качеството на извършената работа, да 
се намалят разходите за труд и разходи, да се подобрят условията на труд, 
процесите на проектиране непрекъснато се подобряват чрез фундаментална 
промяна на самия процес, подобряване на дизайна и повишаване на надеждността 
на машините, като се използват сложни и универсални единици, намаляване броя на 
преминаванията на тежки машини и др. Отглеждането например на зърнени култури 
включва извършването на много операции, свързани с движението на трактори и 
машини по полето и тяхното въздействие върху почвата, както и всички операции 
(оран, торене, предсеитбена обработка, брануване, подравняване и валиране на 
повърхността, сеитба) обикновено се извършват отделно. В резултат на това се 
изразходва много труд и енергия и най-важното е, че при многократно излагане на 
почвата на трактори структурата на почвата се влошава и нейното плодородие 
намалява. Изчисленията показват, че общата площ на лентите под колелата на 
машините за цикъла на отглеждане на земеделски култури надвишава самата площ 
за отглеждане. В някои случаи разликата между технологичните операции за 
обработка на почвата създава благоприятни условия за развитие на плевели, които 
растат по-рано от култивираните растения и отнемат от тях значителна част от 
хранителните вещества и влагата. Ето защо, за да се сведе до минимум 
обработката на почвата, е важно да се създават и използват комбинирани агрегати, 
които извършват няколко операции едновременно (на едно минаване), както и да се 
прилагат почвени хербициди, безкорпусна оран и др. За тази цел се използват 
различни комбинирани агрегати, например агрегат с работна ширина 3,6 m, които 
съчетават култиватор, активна брана, задвижвана от ВОМ на трактора, и зърнена 
сеялка. Създадени са агрегати, които едновременно изпълняват пет технологични 
операции: внасяне на минерални торове, разрохкване на орния слой, подравняване 
и валиране на почвата и сеитба на зърно. Има агрегати, които съчетават 
извършването на операции само по предсеитбена обработка - култивиране, 
подравняване и валиране на почвата и др. 

Проучванията показват, че използването на комбинирани агрегати може да 
намали разходите за труд с 30-50%, разхода на гориво с 20-30%, разхода на метал с 
20-25% и да увеличи добива на много култури с 10-15%. Като цяло основните 
методи за минимална обработка на почвата са следните:  

- използване на комбинирани агрегати;  
- намаляване на броя и дълбочината на обработката на почвата, замяна на 

корпусната обработка с некорпусни и повърхностни начини за използване на плоски 
фрези, култиватори от различни видове, дискови брани, фрези и др.; 
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- широкото използване на високоефективни хербициди за химически контрол на 

плевелите и вредителите, което позволява да се откаже от механичната обработка 
на междуредията и редовете при отглеждане на орни и други култури;  

- намаляване на обработваемата площ (ивично земеделие и др.); 
- сеитба в необработена почва, особено върху рохкави черноземи, с 

едновременно прилагане на торове и хербициди.  
 
Минимизирането на обработката на почвата има и друго важно национално-

икономическо значение - чрез намаляване на общата енергоемкост на технологията 
за отглеждане и прибиране на земеделските култури, значително се спестяват 
горивни и енергийни ресурси. 
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В съвременната земеделска техника се наблюдава тенденция, при която в 
повечето случаи техническите средства са предназначени за извършване на 
отделни технологични операции, без да се вземат предвид изискванията на 
агробиологичните и генетичните свойства на отглежданите култури като цяло. Това е 
причината за появата на пазара на широка гама земеделска техника, която се 
различава значително по характеристиките на извършваните технологични процеси, 
нейните характеристики и цена. Подобно разнообразие осигурява задоволяване на 
нуждите на различните земеделски производители, като в същото време усложнява 
избора на рационален състав на технологичните комплекси във връзка с условията 
на производство в дадено земеделско стопанство, като се вземе предвид размерът 
на земеделската земя, агроклиматичните условия на зоната, характеристиките на 
почвата и ландшафта. 

 
Основната причина за възникващите трудности е липсата на обективни 

числени характеристики на ефективността на технологиите за отглеждане на 
културите по отношение на производствените условия. Наличните данни са 
разнородни и често се основават на субективни характеристики, предоставени от 
компании, заинтересовани от разширяване на пазара за своите продукти 
(техническо оборудване, както и пестициди, торове, биологични продукти и др.). 
Няма унифицирана и достъпна база данни от последователни изходни данни, 
получени емпирично и позволяващи чрез модел да се извърши сравнителна оценка 
на ефективността на технологичните комплекси от машини. Въпросите на 
методологията за определяне на ефективността на сложни системи от земеделски 
машини са разгледани от много автори, които широко въвеждат в практиката общите 
принципи за синтезиране на рационалната структура на технологичните комплекси. 
Трябва обаче да се има предвид, че значителна част от трудовете, посветени на 
този въпрос, са извършени в периода преди и след реформата в земеделието. 
Оттогава характеристиките на техническите средства, използвани в земеделското 
производство, са се променили значително, разработени са подобрени технологии, 
внедрява се прецизно земеделие, появяват се нови сортове (хибриди) култури, 
химични и биологични препарати и др. В тази връзка въпросът за разработването 
или коригирането на методи, които позволяват да се формират структурата и 
моделите на технологичните комплекси на земеделски машини, които 
представляват съвременна основа за оценка на адекватността на взетите решения, 
все още остава актуален. 

 
Сложността на анализа на ефективността на технологичния комплекс се дължи 

на факта, че неговото функционално описание трябва да бъде оценено чрез 
взаимодействието на голям брой характеристики, свързани с всяка машина, техните 
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групи и технически средства на съседни процеси, спомагателни системи и външна 
среда. В същото време трябва предварително да се предвиди търсенето на 
перспективни технологични комплекси от земеделски машини с набор от 
алтернативни варианти. Процедурата за съставяне на набор от алтернативни 
варианти може да се основава на теорията на множествата на общата теория на 
системите на М. Месарович, в рамките на която компилирането на набор по време 
на формирането на машинни комплекси се извършва чрез налагане на набор от 
изходни характеристики на технически средства по набор от показатели на 
технологични решения и при анализиране на възможностите на всеки вариант. 
Първоначалните характеристики на техническите средства, с цялото разнообразие 
от вътрешни и външни условия за тяхното определяне, могат да бъдат 
формализирани и групирани в класове според наличието на определящата стойност 
на характеристиката, като се вземат предвид допустимите отклонения. 

 
Формирането на набор от алтернативни варианти за технически реализации се 

състои в избор на подмножество, което отговаря на зададените изисквания, които 
най-често се основават на мини-макс модел, което предполага получаване на 
максимално количество хранителни продукти при минималната им цена. В тази 
връзка като основен критерий за оценка на ефективността на технологията на 
културите е обичайно да се избират икономически показатели, които се разделят на 
два вида - обща (абсолютна) и сравнителна оценка на технологиите и 
земеделската техника. 

При извършване на сравнителен анализ на ефективността на технологиите и 
машинните комплекси по отношение на конкретни условия и форми на стопанисване 
е естествено да се използват сравнителни показатели за самостоятелна (търговска) 
оценка - ръст на печалбата, годишен икономически доход, намаляване на 
производствените разходи, и т.н.  

 
Като се вземат предвид установените методически подходи и препоръки[1-14], 

препоръчително е икономическата оценка на технологиите и технологичните 
комплекси за отглеждане на земеделски култури в засушени условия да се извърши 
в определена последователност: 

1. Формиране на модел на технологични процеси на отглеждане на земеделски 
култури, включително формиране на варианти за прилагане на стандартни 
технологии и избор на варианти за оценка.  

 
2. Определяне на състава на рационални технологични комплекси за 

внедряване на стандартни технологии във връзка с конкретни условия и форми на 
управление: 

 избор на моделни обекти за налагане на изчисления и установяване на 
техните характеристики; 

 идентифициране на обобщени характеристики на технически средства, 
използвани за прилагане на разглежданите стандартни технологии; 

 формиране на класове характеристики на техническите средства; 

 избор и решаване на системата от гранични условия;  

 синтез на рационални състави на технологични комплекси. 
 
3. Изчисляване на показателите за икономическа ефективност на 

механизираните технологии за отглеждане на земеделски култури: 

 избор на показател за икономическа оценка, определяне на специфични 
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икономически характеристики на технологичните операции с помощта на 
съществуващи технологични адаптери (балансова стойност на използваните 
технологични средства, добиви, разход на материални ресурси (ГСМ, семена, 
торове, пестициди и др.) и техните изкупни цени и др.;  

 изчисляване на себестойността на продуктите (включително оперативни 
разходи); 

 изчисляване на икономическата ефективност на разглежданите технологии;  

 избор на най-ефективните варианти за прилагане на технологията за 
отглеждане на култури. 

 
4. Екологични характеристики на технологиите. Изпълнението на горните етапи 

на оценката ще позволи да се формира рационална структура на комплекса от 
земеделски машини, необходими за прилагането на най-рентабилните технологии за 
отглеждане на култури от икономическа гледна точка. Трябва обаче да се има 
предвид, че икономическите показатели за отглеждането на определена култура в 
дадено стопанство всъщност са тактически, не отразяват характеристиките и 
стратегията на общото земеползване на земеделското стопанство, естеството на 
влиянието на предложената технология и комплекса от машини върху 
ефективността на отглеждане на следващите култури от сеитбооборота. Тези връзки 
могат да се характеризират до голяма степен от екологичността на технологията, 
нейното въздействие върху деградацията или възстановяването на продуктивността 
на обработваемата земя, чиито специфични критерии са показатели за нивото на 
водна и ветрова ерозия, засоляване, киселинност, свръхконсолидация, 
дехумификация, замърсяване на почвата с токсични вещества в резултат на 
екстензивно стопанисване и техногенеза и др. 

 
В общи линии схемата за оценка на ефективността на технологиите за 

отглеждане на култури (TОЗК) и технологичните комплекси за тяхното прилагане е 

показана на фиг.1.  

 

Рационалната структура на технологичния комплекс от машини за отглеждане 

на земеделски култури може да се определи само чрез избор на модел, който 

осигурява набор от максимални икономически показатели с най-голям екологичен 

ефект. В същото време внедрените технологии трябва да бъдат енергоспестяващи, 

адаптивни ландшафтни - да вземат предвид релефа на полетата на икономиката, 

качеството на почвата, климатичните характеристики на територията, да 

предотвратяват проявата на водна или вятърна ерозия, както и като тяхна 

съвместна проява, допринасят за натрупването на хумус и хранителни вещества в 

почвата, нормализиране на pH на почвата, развитие на полезна биота. 

Използваните технически средства трябва да бъдат максимално ефективни и да 

отговарят на изискванията, регламентиращи тяхното уплътняващо действие върху 

почвата, а използваните препарати и вещества да нямат вредно последействие 

върху почвата и живите организми. 

 

В заключение е предложена методика за обосноваване на ефективността на 

технологиите и технологичните комплекси за отглеждане на земеделски култури и 

начина за формиране на модели за рационални технологии за отглеждане на 

земеделски култури. 

 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Литература 

1. Адиньяев, Э.Д. Как способы обработки почвы влияют на эрозионные 
процессы и продуктивность культур в горной зоне Северной Осетии/ Э.Д. 
Адиньяев. - Земледелие, 2011. - №5. - С. 25. 

2. Алабушев, А.В. Основная обработка почвы и продуктивность озимой пшеницы/ 
А.В. Алабушев, Н.Г. Янковский, Г.В. Овсянникова, М.Е. Кравченко, М.Я. 
Логвинов, А.А. Сухарев. - Земледелие, 2009. - №4. - С. 23. 

3. Белошапкина, О.О. Сравнительная эффективность возделывания зерновых 
культур в полевом опыте ЦТЗ/ О.О. Белошапкина, В.В. Гриценко, А.И. 
Беленков, В.Д. Полин. - Земледелие, 2012. - №4. - С. 44. 

 
Формиране на модели за рационални технологии за отглеждане 

на земеделски култури (TОЗК): 
- синтез на възможните варианти на ТОЗК; 
- избор на рационална TОЗК; 
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АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ НА РАЦИОНАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

 
Г. Джелебов 

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

 
Трудността при избора на оптимална технология за отглеждане на земеделски 

култури във връзка с различни производствени условия и рационален набор от 
технически средства за нейното прилагане се дължи на липсата на пълноценна 
информационна база, получена чрез целенасочени изследвания. Това се дължи на 
сложността на провеждането на експерименти, значителен брой фактори, които 
влияят върху крайните показатели, включително неконтролирани, постоянно 
променящи се условия за провеждане на експеримент и голям брой възможни 
варианти за прилагане на технологията.  

Такова разнообразие от възможности за прилагане на технологията за 
отглеждане на култури значително усложнява техния структурен анализ и оценка на 
ефективността. Ако не зададете времето и повторението на операциите, състава на 
машинно-тракторните агрегати (MTA), нормите и методите на сеитба, дозите на 
приложение и видовете торове, пестициди и други препарати, тогава основните 
възможности за прилагане на технологиите за отглеждане на културите, могат да се 
сведат до две основни групи характеристики - прилаганата система на обработка на 
почвата и използваните средства за интензификация на производството. Сред които 
най-очевидни са [1-9]: прилагането на системи за прецизно земеделие; използването 
на биологични продукти, органични торове (зелено торене, тор, компост и др.); 
използването на химически средства за интензификация - минерални торове с пряко 
действие, пестициди, мелиоранти и др. (таблица 1). 

 
Освен това, ако прилаганите системи за обработка на почвата в 

преобладаващата част от случаите са несъвместими събития, тогава използването 
на различни средства за интензификация може да се комбинира в една или друга 
степен. Въз основа на израза може да се определи броят на възможните варианти 
(NT ) за прилагане на технологията  

NT  =2𝑁си  . 𝑁соп  ,                                                    (1) 

 

където 𝑁си  е броят на основните групи средства за интензификация на 
растениевъдството, бр.; 

𝑁соп – брой системи за основна обработка на почвата, бр. 
 
По този начин, според съвкупността от избраните характеристики, могат да 

бъдат разграничени 57344 различни основни варианти на технологии за 
производство на култури (Таблица 2.1). Някои от тях трудно могат да се считат за 
рационални, например съчетание без обработка на почвата с внасяне на оборски 
тор, внасяне на азотни торове за култури за зелено торене и др., но теоретично те 
могат да бъдат изпълнени. Като се има предвид възможността за вариране на 
използването на средства за интензификация не на две, а на четири нива: нула; 
къси; средни и високи (обширни, нормални, интензивни и високоинтензивни 
технологии), броят на възможностите за внедряване на технологии нараства до 
приблизително 470 милиона. Не е възможно да се извърши сравнителен анализ на 
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толкова значителен брой технологии, така че е необходимо да се изхвърлете най-
малко само основните, най-често използваните в практиката или най-обещаващите 

 
Таблица 1 – Класификация на основните варианти реализации  

на технологии в растениевъдството 
 

По изаползвани средства за интензификация По система за обработка на почвата 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 + + + + + + + + + + + + +        

2 + + + + + + + + + + + + -        

3 + + + + + + + + + + + - +        

4 + + + + + + + + + + - + +        

5 + + + + + + + + + - + + +        

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

8189 - - - - - - - - - - + + +        

8190 - - - - - - - - - - - + +        

8191 - - - - - - - - - - - - +        

8192 - - - -  - - - - - - - -        

 
Така например обработката на ивица (лентова) и използването на химически 

мелиоранти, използвани за възстановяване на почвеното плодородие, рядко се 
използват в стопанствата на сегашното ниво на развитие на икономическите 
отношения. В сравнение с периода преди 20-30 години, обемът на продажбите им е 
намалял с 10–20 пъти. В тази връзка подобни характеристики не са характерни за 
типичните технологии за отглеждане на култури и не са включени в анализа на 
ефективността на технологиите за отглеждане на културите. Също така, въпреки 
перспективите и целесъобразността, на настоящия етап от развитието на 
земеделските коопераци на страната въвеждането на органични торове под 
формата на оборски тор и хумус не е масово. През 2009–10 г. средногодишните 
статистически норми за прилагане на такива торове намаляват до 0,9–1,1 t/ha, т.е. 
количеството на приложените органични торове възлиза на 2–7% от необходимото 
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количество. 
Технологиите за отглеждане на земеделски култури с лентова обработка на 

почвата са известни отдавна, но не са получили широко признание и 
разпространение. Техническите средства, необходими за лентова обработка и 
торене, практически не се произвеждат индустриално и може да се предположи, че 
широкото използване на сеялки за директна сеитба ще допринесе за още по-голямо 
намаляване на използването на лентова обработка. Доста рядко в стопанствата се 
използват специални противоерозионни системи за обработка на почвата, 
съпроводени с разбиване на бразди, и др.  

Поливането също се използва рядко. Въвеждането на координатно (прецизно) 
земеделие позволява икономически и екологично ефективно използване на земите, 
като се отчита тяхното плодородие в различните райони, както и използването на 
технологични и материални оптимизационни фактори по диференциран, строго 
стандарти зиран начин. Въпреки това, използването на системи за координатно 
земеделие е по-скоро свързано със структурите на управление, повишаващи 
рационалността и ефективността на технологиите, но без да променят 
фундаментално съотношенията на сравнителната ефективност на технологиите 
според други критерии за класификация. Като цяло, изключването от разглеждане 
на отделни класификационни характеристики може значително да намали броя на 
анализираните варианти за внедряване на технологии.  

След като искаме да разгледаме „чистите“, несмесени технологии въз основа 
на използването на средства за интензификация, е възможно допълнително да 
намалим броя на изследваните модели, като го доведем от наличните 470 милиона 
основни варианти до 20 типични (Таблица 2) . 

 
Таблица 2 – Базови варианти за реализация на технологии за отглеждане на 

земеделски култури 

 

Признак на класификация 

По избрана система за обработка на почвата 

Непрекъсната (слята) обработка на почвата 
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Интензивна ОИ БИ МИ НИ 

Нормална ОН БН МН НН 

Екстензивна ОЕ БЕ МЕ НЕ 

Биопрепарате ОБ ББ МБ НБ 

Сидерати (зелени 

растения), бинарен 

посев и т.д. 
ОС БС МС НС 

 
Представените в таблица 2 варианти за прилагане на технологиите са основни, 

характерни в условията на съвременното земеделско производство. Тяхната 
оперативна структура формира основата за формирането на блокова схема на 
примерен модел за внедряване на технологии, използвайки примера за отглеждане 
на редови култури (Фиг. 1) 
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Технологиите, показани на фигура 1, имат донякъде опростен абстрактен 
характер. Така например в промишлени условия интензивната обработка на почвата 
често се комбинира с широкото използване на пестициди, но в работата се приема, 
че операциите по обработка на почвата позволяват ефективно справяне както с 
плевелите, така и с патогените. Следователно, в разглежданите технологии, дори и 
интензивни, използването на средства за интензификация се свежда до 
използването на значителни дози минерални торове и стимуланти на растежа с 
фунгициден ефект. В допълнение, времето и продължителността на операциите на 
фигурата са дадени условно, тъй като те могат да варират в зависимост от 
климатичните условия на зоната, където се прилага технологията. 

 

В заключение са анализирани видовете технологии в земеделието и са 
разработени графични модели за оценка на технологиите в растениевъдството. 
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Фиг.1. Блок-схема за прилагане на технологии за отглеждане на земеделски 

култури: ВМУ - внасяне на минерални торове (съответно 50, 100, 150 или 300 

kg/ha); АК - приложение на Агровит-Кор; Д - дисковане; БП - брануване с 
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ДОКТОРАНТ И РЪКОВОДИТЕЛ - ОСНОВНИ СУБЕКТИ 

НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ПРОЦЕС (ЧАСТ 1) 
 

Тасев Г. 
 

Подготовката на дисертация е трудоемък, бавен и творчески процес, който 
изисква много време и усилия. Започвайки да пишат дисертация, докторантите  
обикновено нямат достатъчно опит в провеждането на сериозни научни 
изследвания, не познават методологията за разработване на дисертационна работа 
и се нуждаят от научно ръководство. Следователно процесът на взаимодействие 
между докторант и ръководител е от особено значение в процеса на разработване и 
защита на дисертация. 

Докторантът е лице с висше професионално образование, което учи в 
докторантска форма на обучение, подготвя се за научна, научна и педагогическа 
дейност и за защита на дисертация. Докторантското обучение се провежда в 
редовна (до три години) и задочна (до четири години) форми. За да се зачислите в 
докторантура, трябва да имате квалификация на магистър, да получите съгласието 
на бъдещия ръководител, да положите два изпита: по специалност, чужд език. По 
време на докторантското обучение в университетите докторантът трябва да премине 
преподавателска практика, да посещава допълнителни часове по чужд език и 
специализирани курсове, които обикновено се провеждат през първата година на 
обучение. 

Докторантът по време на докторантурата е длъжен да: 
•• изпълни индивидуалната учебна програма;  
•• успешно да положи докторантските изпити; 
•• цялостна работа по дисертацията, включително нейното предварително 

разглеждане. 
След успешно завършване на докторантската  квалификация и защита на 

докторска дисертация, докторантът получава ОНС „Доктор”. 
Сред дейностите, с които младият учен се занимава по време на 

докторантското си обучение, могат да се разграничат следните:  
- изследователски, 
- педагогически (образователни и методически), 
- образователни (работа сред студенти), 
- практически дейности и организационни дейности (Таблица 1.).  
 

Таблица 1 Основни сфери на дейности на докторанта 
 

№ 
п/п 

Сфери на дейности Съдържание на дейностите 

I 
Научно-изследователска 
работа 

• подготовка и защита на дисертации; 
• участие в конкурси за програми и проекти; 
• подготовка и изпълнение на заявки за 

безвъзмездна финансова помощ;  
• изпълнение на изследователска работа;  
• подготовка на монографии, научни статии;  
• подготовка на доклади на научни 

конференции и семинари;  
• подготовка и оформяне на патентни заявки и 

др. 
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II 

Педагогическа (учебна и 
методическа работа, 
повишаване на 
квалификацията) 

 подготовка и провеждане на обучения;  

 подготовка на учебни помагала, методически 
разработки, конспекти от лекции, практически 
упражнения и др.;  

 разработване на учебно-методически 
комплекси;  

  доклади на образователни конференции; 

 разработване на нови технологии, методи, 
методи на обучение;  

 участие в организирането на семинари на 
катедрата;  

 участие в работата на научно-методическия 
съвет на факултета и неговите комисии 

III Възпитаелна работа 

• работа като ръководител на студентска група; 
• организиране на студентски екскурзии, срещи 
с производствени работници, изложби;  

• учебно-възпитателен процес през периода на 
аудиторни и извънаутиторни работи със 
студентския актив. 

IV Практическа работа 

• установяване на контакти с предприятия за 
придобиване на опит;  

• стажове; 
• установяване и поддържане на 
сътрудничество с работодатели;  

• проучване на перспективите за практическо 
приложение на резултатите от дисертационния 
труд 

V 
Организаторска и 
управленческа работа 

• изпълнение на общокатедрени задачи в 
системата за управление на катедрата, 
факултета, университета; 

• участие в работата на заседанията на 
катедрата;  

• работа по кариерно ориентиране на младите 
хора;  

• участие в спортни, културни събития;  
• установяване и поддържане на 
сътрудничество с местни и чуждестранни 
университети, научни организации, 
предприятия и институции 

VI 
Лична дейност, свързана с 
организиране на личния 
живот 

• планиране на живота, професионалната 
кариера, времето;  

• организация на личния живот и дейности; 
• организация на семейния живот и 
домакинството;  

• организация на личното здраве и запазване на 
работоспособността 

 
На първо място сред горните видове дейности на завършилия докторант е 

постигането на основната цел в университета - подготовката и защитата на 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

156 

дисертация. Особена роля в този процес играят хората, на които е поверено да 
ръководят дейността на докторантите - техните ръководители. Разбира се, 
ръководителят не трябва да провежда изследванията и да пише дисертация на 
докторанта, но трябва да му помогне и да насочи действията му в правилната 
посока. Наредбата за обучението на научни, педагогически и научни кадри в 
системата на докторантското образование в Р.България установява, че на всеки 
докторант едновременно със зачисляването му в докторантура от ректора на висше 
учебно заведение се назначава и научен ръководител на докторанта. 

Докторанти, извършващи научни изследвания на границата на сродни 
специалности, имат право да имат двама ръководители или ръководител и 
консултант. 

Научният ръководител се одобрява почти веднага след като бъде приет 
докторанта. Това е важен въпрос както за докторанта, така и за катедрата. Работата 
на докторанта по дисертация и нейният краен резултат зависят от правилния избор 
на ръководител. По правило изборът на ръководител се извършва от катедрата. Но 
е възможно (и това е много важно) самият докторанта да предложи ръководител. 
Ръководителят е едновременно и преподавател, който споделя своя опит, и критик и 
своеобразен гарант за успешна защита. Затова е необходимо да се подхожда 
особено внимателно и внимателно към избора на научен ръководител, тъй като 
„научната съдба на докторанта” ще бъде тясно свързана с него, поне през 
следващите няколко години, а при добър научен ръководител, който с право се 
нарича Учител с главна буква, докторантът може и трябва да запазите връзката за 
цял живот. Подготовката на докторска дисертация отнема доста дълъг период, на 
всеки етап от който докторантът трябва да реши голям брой разнообразни задачи. 
Следователно докторантът сам просто не може да се справи с това без подкрепата 
и опита на ръководител. Но също така е важно ръководителят да търси ефективни 
технологии за работа с докторанта. Могат да се разграничат следните основни 
блокове на съвместна работа на ръководителя и неговите докторанти. 

 
Планиране на работата на докторантите.  
Научният ръководител трябва да съдейства на докторанта при съставянето на 

индивидуален план за обучението, както и на работен план и календарен график за 
работа по дисертацията. Това ще помогне да се систематизира дейността на 
докторанта, да го ориентира към организирана, упорита, ежедневна работа върху 
дисертацията.  

 
Организация на личния труд на докторанта.  
При организирането на самостоятелната работа на докторанта е от решаващо 

значение да се балансира бюджетът на времето, така че да не се губи нито един ден  
обучение, така че всички възможни времеви резерви да се използват с максимална 
полза. В същото време ръководителят помага на начинаещия изследовател да 
открие механизма за работа върху дисертация, да усвои методологията за 
изследване на проблема. Може да препоръча необходимата литература за 
фундаментални изследвания, справочни, статистически и други публикации, да 
предложи къде и как да намерят необходимия материал. 

 
Докторантски семинари.  
Те са важна част от подготовката на докторанта: доклади, дискусии, обсъждане 

на общи проблеми, актуални за всички докторанта с ръководител. 
Основните принципи на организиране на такива семинари могат да бъдат:  
• • цялостно обсъждане на дисертации, градивна критика;  
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• • участие в семинара на преподаватели, които са добре запознати с темата на 
дисертацията;  

• • съдействие на специализанти в дисертационната им работа;  
• • придобиване на умения за говорене в научна среда;  
• • помощ на завършилите докторанти по формалните въпроси на писане на 

дисертация (дизайн, структура, писане на резюме). Подготовка за защита на 
дисертация. От особено значение в процеса на разработване и защита на 
дисертация е процесът на взаимодействие с ръководителя на последния етап от 
подготовката на документацията и защитата на дисертацията, тъй като 
ръководителят става основен помощник и експерт. Разглеждане на окончателния 
ръкопис на дисертацията, ръкописа на резюмето, текста на доклада, илюстративния 
материал, отговорите на коментарите на рецензентите, отговорите на коментарите в 
прегледите на резюмето и дисертацията - това са основните въпроси, по които 
докторанта се обръщат към ръководителя на този етап 

 
Ръководство на работата на докторантите.  
Научният ръководител ръководи научната и научно-педагогическата работа на 

своите докторанти, изпълнението на индивидуалните им планове. Присъства на 
заседанията на катедрата, където се извършва атестирането на прикрепените към 
него докторанти. Без съмнение, докторанта трябва да бъде в постоянен бизнес 
контакт с ръководителя. Правилната организация на работата на ръководителя с 
докторанта допринася не само за качественото и навременно завършване на 
дисертационната работа, но и за обучението на професионални преподаватели за 
катедрата и университета. Смисълът на взаимодействието между ръководителя и 
докторанта е предаването на ценности и традиции, приети в научната среда. 
Последните, ставайки част от личността, определят нейната мотивация, отношение 
и стил на работа, спомагайки за постигане на високи научни резултати 

Първият аспект на взаимодействието е свързан с влиянието на статуса и 
ролевите характеристики на ръководителя върху научната кариера на младия учен. 
Добре известно име, висок статус и репутация на лидер в научната общност 
първоначално дават на неговите докторанти определени предимства: за тях е по-
лесно да си намерят работа, да публикуват научната си работа, те са по-често и по-
рано избрани в различни научни организации и т.н. Популярността на един 
преподавател предоставя на неговите докторанти възможност за разширяване на 
научните контакти, а всичко това взето заедно е важна предпоставка за 
"кумулативни предимства". 

Вторият аспект отразява влиянието на научния ръководител като авторитет, 
лично значима личност, носител и предавател на т. нар. лични научни знания, както 
и модели на поведение сред учените. Това влияние пряко засяга формирането на 
учен като личност, тъй като е свързано с ценностното отношение към науката като 
цяло и нейните отделни аспекти, като научни теории, норми и правила, отношения с 
хората.  

В живота на един учен могат да се разграничат три основни периода на 
развитие:  

1) формиращ; 
2) преходен;  
3) продуктивни - всеки от които се характеризира с определен характер на 

взаимодействието между докторанта и наставника в научната дейност. 
 
През първия период се наблюдава навлизане в науката и развитие на 

творческия потенциал, т.е. овладяване на предварително натрупан опит, знания и 
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методи на познание, норми и ценности на отношенията и поведението в научната 
общност [1]. Взаимодействието на завършил студент с ръководител на този етап е 
от голямо значение, тъй като сред факторите на вътрешния кръг на младия учен 
специална роля принадлежи на онези поведения, които се прилагат от неговия 
ръководител. В същото време позицията на докторанта, изучаващ науки под 
ръководството на наставник, допринася за развитието на творческия потенциал 
само до определен момент, тъй като твърде дългият престой на етапа на 
формиране е вреден за учения. 

Вторият, преходен етап може да се нарече етап на изграждане на вътрешна 
среда и формиране на външна среда: придобиване на роля и статус в научната 
среда, проектиране на научна кариера и др. През този период най-продуктивно се 
включват такива механизми като учене, учене, имитация, самоидентификация, 
самоактуализация, овладяване на колективни методи на научна дейност [2].  

Третият е продуктивен период, през който ученият преработва натрупания 
опит, трансформира го в свои нагласи и възгледи и го „раздава” под формата на 
своите научни резултати. На този етап значението на "влиянията" остава, но 
забележимо отслабва. Основната движеща сила за по-нататъшното развитие на 
учения като личност и като професионалист е неговата вътрешна среда, дълбоки 
лични формации, които са се развили до този момент: ценности, значения, мотиви, 
нужди, идеали и др. Комуникацията между ръководител и дипломиран студент е 
обмен на информация, както и вътрешна критика, дискусия и морална подкрепа.  

В процеса на общуване наставникът и докторантът несъзнателно прехвърлят 
един на друг и асимилират онези компоненти, които не могат да бъдат строго 
формализирани: 

- стил на мислене; 
- подход към проблема; 
- усещане за перспектива за нова посока и др. 
 
Литература 

[1] Simonton D.K. Scientific genius: A psychology of science. - N. Y. etc., 1988. 
[2] Соловьева H.B. Научное взаимодействие как особая форма общения 

руководителя и аспиранта / Н.В. Соловьева // Мир психологии. - 2008. - № 1. 
-С. 71-72. 

[3] Саралиева 3. Х-М. Воспроизводство кадров для науки: гендерный аспект /3. 
Х-М. Саралиева, С.С. Балабанов // Женщина в российском обществе. -2002, 
-№2-3.-С. 19-23. 

[4] Винокурова Н.А. Женщины и мужчины в науке: двойной портрет // Социс. -
1999.-№ 4.-С. 86. 

[5] Мирская Е.З. Женщины в науке / Е.З. Мирская, Е.А. Мартынова // 
ВестникРАН. - 1993. - Т. 63. - № 8. - С. 696. 

[6] О роли женщины в науке [Электронный ресурс]. - URL: 
http://elementy.ru/news/430104 (дата обращения 10.08.20 

[7] Тасев Г. и др. Методични основи на методологията на научните 
изследвания. -С., 2022. ISBN 978-619-239-734-0 

  



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

159 

 
ДОКТОРАНТ И РЪКОВОДИТЕЛ - ОСНОВНИ СУБЕКТИ  

НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ПРОЦЕС (ЧАСТ 2)  

 
Тасев Г. 

 
За завършил докторант стойността на ръководителя е способността постоянно 

да получава съвети, указания, препоръки и да експериментира заедно.  
Докторантът трябва, използвайки възможността да "експлоатира" научната 

ерудиция, знания, опит на научния ръководител, а не да се надява, че той ще го 
извади при защитата на дисертацията 

От своя страна задължението на ръководителя е да помогне на завършилия 
докторант да придобие умения на изследовател, да изучава темата от дълбоко 
научна позиция, да се впусне в нейните теоретични и практически аспекти, да 
идентифицира нови аспекти на нейното изследване, да идентифицира тенденции, 
модели на развитие на изследваното явление,които да помагат да се увеличи 
максимално изворната база и да се използва за разкриване на научна тематика.  

 
Научният ръководител помага на докторанта да разбере проблема, да му даде 

научна интерпретация, да придобие необходимите знания и умения за 
изследователска работа, писане на научни статии. Ръководителят и докторантът 
трябва да са в постоянен контакт и да водят научни дискусии. Завършилият 
докторант трябва внимателно да се подготви за среща с ръководител, да обмисли 
въпросите към него. Изключително полезна форма на работа на научния 
ръководител с докторанта е цялостен критичен анализ на защитата на дисертации, 
проведени в ВУ, и анализ на целия ход на защитата - от встъпителната реч на 
докторанта до приемането от съвета на заключението. върху дисертацията.  

Важно е докторантът сам да идентифицира положителните и отрицателните 
страни на защитата, а научният ръководител да ги коментира. С конкретни примери 
докторантът ще разбере как да изгради по съдържание и форма доклада си по 
защитата. 

 
Ръководителят не трябва да оказва натиск върху младия учен, необходимо е 

да му се даде широко поле за самоизява, търсене и истинско творчество. Напълно 
възможно е (и това едва ли е негативен симптом) противоречия във възгледите на 
докторанта и неговия ръководител и това не трябва да се страхува. Възможно е да 
се отделят определени принципи и посоки на взаимодействие между ръководител и 
докторанта:  

1) дълбоко уважение към мнението на докторанта - от момента на 
запознанството до защитата на дисертацията;  

2) предоставяне на всякакъв вид помощ за задълбочено разбиране на темата 
на дисертационното изследване;  

3) работа по съвместно изготвен план, който да бъде възможно най-подробен и 
конкретизиран във времето, което допринася за дисциплината, самоорганизацията и 
на ръководителя (консултанта), и на неговия докторант;  

4) текущи (извън регламентирани) трудови взаимоотношения, при които 
инициативата е до голяма степен на докторанта;  

5) практическа помощ при формулиране на положения, изводи, в научното 
представяне на факт (документ) и неговото разбиране;  

6) предаване на своя опит в търсенето на материали;  
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7) развитие на способността на докторанта правилно да съставя научния 

апарат, уважително отношение "към точки и тирета", т.е. към литературния научен 
стил.  

 
Работата с всеки докторанта е чисто индивидуална. В същото време той носи 

желаните резултати, ако има взаимно разбирателство между основните субекти на 
дисертационния процес - научния ръководител и неговия докторант. 

Стилът и методите на работа на ръководителя с докторанта могат да бъдат 
много различни. Разбира се, необходима е взискателност от страна на 
ръководителя. Но самият докторанта трябва да разбере, че на първо място той 
самият се нуждае от дисертацията, а ръководителят трябва да помага по всякакъв 
начин, да бъде съветник, когато е необходим. 

 
Както знаете, производителността на начинаещия изследовател до голяма 

степен се определя от творческите контакти с ръководителя.  
Мъжката част от докторантите е по-активна за по-строг подбор на млади 

ръководители при постъпване във висше училище.  
Жените са по-склонни да обърнат внимание на предоставянето на добро 

академично ръководство, което може да се тълкува като относително ниско ниво на 
автономност сред докторанта и очакване за наставничество и външна помощ [3].  

Има мнение, че докторантите предпочитат да избират мъже като лидери, тъй 
като последните, притежаващи лидерски качества и заемащи високи 
административни длъжности, по-добре осигуряват процеса на защита и по-
нататъшната кариера на докторанта [4]. 

В същото време докторантите, които са имали ръководител жена, показват по-
добри резултати, тъй като не срещат професионално недоверие и виждат себе си 
като пример за подражание. Те също така отбелязват, че ръководителят мъж им е 
отделил по-малко време и внимание от ръководителката жена [5]. Невъзможно е да 
се каже недвусмислено кой е по-лош и кой е по-добър: научни ръководители мъже 
или научни ръководители жени. Само едно може да се каже с точност - няма нито 
лоши, нито добри, има различни!  

При жените мисленето и емоционалните преживявания са едно неразривно 
цяло. При мъжете мисленето и емоционалните преживявания са разделени – това 
им дава възможност да разсъждават спокойно, дълбоко, без треска. За жените 
средата, в която работят, преобладаващият психологически климат в екипа и 
"културата" на научната общност са много по-важни, отколкото за мъжете. Мъжете 
като цяло са предразположени към аналитична работа, поведението им е по-
агресивно и праволинейно, небрежно по отношение на другите. Жените са средно 
по-състрадателни, загрижени за другите хора и т.н. В много отношения точно тези 
качества пречат (!) на жените да се утвърдят в научните среди. За да се направи 
съвременна наука, са необходими големи инвестиции, а получаването на пари, както 
знаете, е занимание, което не е за хора със слаби сърца. Тук, разбира се, 
приоритетът е на мъжете. Следователно в научния елит има все по-малко жени [6]. 
Но имат такова качество, което трябва да се вземе предвид на първо място при 
подбора на изследователи - оригиналност на мисленето или креативност. И в това 
жените не отстъпват на мъжете. 

 
Всеки ръководител взаимодейства с докторанта в определен стил, присъщ 

само на него. В същото време "женският" стил на лидерство се проявява като 
комбинация от такива разнородни качества като доброта и строгост, женственост и 
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ефективност, спокойствие и взискателност, мекота и воля. Съперничеството между 
мъже и жени за титлата най-добър научен съветник е неуместно, защото и двамата 
трябва преди всичко да са убедени в „великата красота на науката“ и „да могат да 
разкажат на другите за тези чувства“, преди всичко, на своите докторанти. 
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СВЕТОВЕН ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И  

ИНОТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 
Ст. Станчев 

 
През януари 2019 г. на портала grandviewresearch.com  е публикуван 

аналитичен преглед за текущото състояние на световния пазар на земеделска 

техника и прогнозата за неговите перспективи до 2025 г. (Agriculture Equipment 

Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Harvesting & вършитба, 

сеитба и засаждане), по продукти (трактори, комбайни), по региони и прогнози за 

сегментите за 2019–2025) 30 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-

analysis/agriculture-equipment-market 

Анотацията към споменатия преглед предоставя данни, че обемът на 

световния пазар на земеделска техника възлиза на 139,0 милиарда щатски долара в 

края на 2018 г. За сравнение, през 2017 г. по информация на международната 

изследователска компания Global Market Insights Inc. става дума също за около 140 

милиарда щатски долара URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/agriculture-

equipment-market.  

По отношение на обема и структурата на световната търговия със земеделско 

оборудване, към момента на изготвяне на нашето изследване най-подходящият 

наличен материал беше докладът на Comtrade на ООН за 2017 г. (2017 International 

Trade Statistic Yearbook) URL: https://comtrade.un.org/pb/downloads/2017/VolII2017.pdf. 

В анализите на UN Comtrade земеделските машини са представени в два агрегирани 

кода SITC: 721 (Земеделски машини (с изключение на трактори) и части за тях) и 722 

(Трактори (различни от тези от позиции 744.14 и 744.15)). Що се отнася до 

последния код, въпреки че включва трактори не само за земеделски цели, но и 

универсални и строителни машини, все пак земеделските машини заемат по-

голямата част от него. И условно, за да разберем очертаващите се тенденции и 

динамика, е възможно да приемем целия обем на търговията, представен по кодове, 

като земеделски продукти. Тогава общият обем на световния износ на земеделска 

техника в края на 2017 г. може да се оцени на 57,6 милиарда щатски долара. Така 

код 722 (трактори) представлява 34% от общия износ на земеделска техника. 

 
Таблица 1. Динамика на световния износ на земеделска техника  

2009–2017 гг., млрд долл. САЩ 
 

Код SITC, наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

721, земеделски чашини и 
техните части (без отчитане 
на тракторите) 

26,4 28,9 37,1 38,6 39,6 38,7 33,3 33,0 38,0 

722, трактора (освен 
отчитаните по кодовете 
744.14 и 744.15) 

16,2 17,1 22,7 24,3 23,6 22,7 19,1 17,6 19,6 

Всего 42,6 46,0 59,8 62,9 63,2 61,4 52,4 50,6 57,6 

Источник: UN Comtrade. 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/agriculture-equipment-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/agriculture-equipment-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/agriculture-equipment-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/agriculture-equipment-market
https://comtrade.un.org/pb/downloads/2017/VolII2017.pdf
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По отношение на динамиката, която пазарът показва през последните години, 

данните на UN Comtrade показват, че след спада на глобалния износ през 2014-2016 

г., през 2017 г. той показва осезаемо увеличение, което е увеличение от почти 14% 

спрямо 2016 г. Както казахме, по време на подготовката на този материал UN 

Comtrade все още не е публикувала обобщени данни за обема на световния износ 

на земеделска техника за 2018 г. въпреки това URL: 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/agriculture-equipment-market URL: 

https://www.gminsights.com/industry-analysis/agriculture-equipment-market URL: 

https://comtrade.un.org/pb/downloads/2017/VolII2017.pdf публикуват информация за 

експортните доставки на отделни продуктови групи земеделска техника е достъпна 

на портала ITC Trade Map URL: https://www.trademap.org/Index.aspx и въз основа на 

него можем да приемем с висока степен на сигурност, че обемът на външната 

търговия със земеделска техника в света през 2018 г. се е увеличил. Така например 

в позицията „машини за жътва и вършитба на култури“ (код 8433, Машини за жътва 

или вършитба, вкл. ...), ITC Trade Map показа увеличение на износа със 7,8% в 

стойностно изражение през 2018 г.  

По отношение на географията, по-голямата част от трансграничната търговия 

със земеделски машини е концентрирана само в два региона на света: Европа и 

Северна Америка. Това важи както за износа, така и за вноса на продукти. Освен 

това по-голямата част от търговията се извършва в тези региони.  

Например основните търговски партньори на Германия са Франция, 

Великобритания, САЩ, Испания и Полша. А делът на други страни извън ЕС и 

региона на Северна Америка, Германия представлява около една трета от обема на 

доставките. От останалите региони трябва да се спомене Далечният изток, чийто 

търговски баланс е значително изместен към износа. Основните страни износители 

в региона са Япония и Република Корея, които до голяма степен работят за пазара 

на САЩ, както и Китай, който има широка география на доставки, в които 

африканските страни заемат значителен дял. 

 

В по-дълбок (по страни) контекст се забелязва доминацията на Германия 

и САЩ, които заемат първо и второ място в износа както на трактори, така и на 

друго земеделско оборудване.  

В допълнение към споменатите две, водещи позиции заемат такива 

страни като Италия и Франция, които също са на върха в производството на 

трактори и в производството на друга земеделска техника. Силни са позициите 

на Китай, Япония и Холандия в световната търговия с определени стокови 

групи земеделски машини.  

Като цяло естествено е висок делът на развитите европейски държави в 

структурата на основните страни износителки на земеделска техника. URL: 

https://www.trademap.org/Index.aspx Данните на UN Comtrade показват, че 

позициите на лидерите в глобалната инженерна индустрия са доста стабилни. 

 

 

 

 

https://www.trademap.org/Index.aspx
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Що се отнася до текущата им позиция, към 2017 г. само четири страни 
представляват повече от 50% от общия световен износ на трактори. Делът на 
Германия е 20,5% (през 2016 г. - 18,4%), САЩ - 14,0% (13,2%), Италия - 8,3% (9,0%), 
Франция - 7,7% (7,7%) (виж таблица 2). 

 
Таблица 2. Обем експорт на трактори по основни страни–експорта 

на земеделска техника, в 2017 г. 

 

 
Страна-

експортьор 

Обем на 
доставката, 
млн долл. 

САЩ 

Среднегоди-
шен прирост 

за 2013- 
2017 гг., % 

Изменение 
към 2016 

год, % 

Дял в глобалния 
експорт,% 

По страни 
Общо 

натрупване 

Общо 19 582.5 -4.6 11.1 100.0  

Германия 4018.3 -4.4 23.0 20.5 20.5 

САЩ 2733.7 -5.6 16.8 14.0 34.5 

Италия 1622.3 -8.4 1.4 8.3 42.8 

Франция 1516.4 -1.5 112 7.7 50.5 

Япония 1463.5 -3.6 3.9 7.5 58.0 

Великобритания 1422.6 -3.8 8.5 7.3 65.2 

Австрия 713.8 -6.2 13.3 3.6 68.9 

Индия 667.3 -6.1 -23.2 3.4 72.3 

Финляндия 562.3 5.1 18.0 2.9 75.2 

Китай 546.3 2.4 37.8 2.8 78.0 

Южна Корея 516.6 4.9 2.5 2.6 80.6 

Беларус 515.8 -12.4 21.3 2.6 83.2 

Бразилия 395.9 -6.6 47.0 2.0 85.3 

Белгия 363.6 -7.4 12.9 1.9 87.1 

Канада 355.7 -2.4 24.1 1.8 88.9 

Источник: UN Comtrade. 

 

Земеделски 

машини Трактори 

1 2 Търговски баланс 

Импорт  

Експорт  

Фиг.1. Търговски баланс на земеделска техника в разрез на региони в 
света през 2018г.,милард долари,САЩ; Источник: UN Comtrade 
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В структурата на световния износ на друга земеделска техника ТОП-5 страни в 

края на 2017 г. заемат дял от 53,6% от общото предлагане. От тях делът на 
Германия е 16,8% (през 2016 г. - 17,3%), САЩ - 13,1% (13,4%), Китай - 9,6% (8,9%), 
Италия - 7,4% (7,9%), Холандия - 6,7% (5,9%) (вж. Табл.3). 
 

Таблица 3. Обем на експорта на земеделски машини (без трактори) по страни– 
експортиращи земеделска техника, 2017 г. 

 

Страна-
експортьор 

Обем на 
доставка, млн 

долл. САЩ 

Средногоди-
шен прираст 

за 2013-2017 г., 
% 

Изменение 
към 2016 
году ,% 

Долял в глобалния 
експорт, % 

По страни 
Общо 

натрупване 

Общо 38 037.0 -1.0 15.3 100.0  

Германия 6396.7 -3.2 12.8 16.8 16.8 

США 4988.0 -5.0 14.0 13.1 29.9 

Китай 3636.0 9.8 24.7 9.6 39.5 

Италия 2819.6 -2.1 9.2 7.4 46.9 

Холландия 2559.6 0.9 17.5 6.7 53.6 

Франция 1810.9 -2.0 15.5 4.8 58.4 

Белгия 1678.5 -4.5 13.2 4.4 62.8 

Канада 1261.1 -6.5 9.3 3.3 66.1 

Полша 1029.0 -0.9 21.2 2.7 68.8 

Великобритания 853.6 1.2 2.7 2.2 71.1 

Швеция 828.4 4.1 46.4 2.2 73.2 

Австрия 772.5 -2.1 13.1 2.0 75.3 

Дания 749.8 -1.6 5.8 2.0 77.3 

Бразилия 709.4 -2.7 48.2 1.9 79.1 

Чехия 612.2 2.3 13.8 1.6 80.7 

Источник: UN comtrade. 
 
Регионалната структура на световния износ на земеделски машини до голяма 

степен се дължи на местоположението на основните производствени активи на най-
големите производствени компании, които, въпреки че са транснационални 
структури, обикновено имат ключов завод за сглобяване и ремонтнообслужване, 
разположен в страната, където се намира централата на корпорацията( централният 
офис). Очевидно пазарът е доминиран от компании със седалище в най-развитите 
страни в света. И както отбелязахме по-рано, дълго време само няколко компании 
играят решаваща роля на световния пазар на земеделски машини: John Deere 
(САЩ), Case New Holland (CNH) (САЩ), AGCO Corporation (САЩ), Claas ( Германия), 
Same -Deutz-Fahr (SAME, Италия), Kubota Corporation (Япония). Изброените играчи 
на пазара значително превъзхождат всички останали по отношение на физически 
обеми продажби и приходи. За да оценим мястото, което тези компании заемат на 
световния пазар, можем да предоставим данни за обема на продажбите на John 
Deere, които компанията е реализирала в сегмента на земеделска техника през 2018 
г. Според официалния отчет на John Deere въпросната цифра е 23,19 милиарда 
долара URL: 
https://s22.q4cdn.com/253594569/files/doc_financials/annual_proxy/2018/2018_John-
Deere-Annual-Report.pdf. Ако сравним тази цифра с общия обем на световния пазар 

https://s22.q4cdn.com/253594569/files/doc_financials/annual_proxy/2018/2018_John-Deere-Annual-Report.pdf
https://s22.q4cdn.com/253594569/files/doc_financials/annual_proxy/2018/2018_John-Deere-Annual-Report.pdf
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на земеделска техника, който възлиза на 139,0 милиарда USD в края на 2018 г., 
виждаме, че делът само на John Deere достига стойност от около 17%. За по-ясна 
оценка на мащаба на бизнес лидерите в индустрията, в табл. 4 сме дали данни за 
обема на приходите на пет от посочените по-горе дружества. Тук трябва да знаете, 
че същият John Deere произвежда не само земеделски машини, но и строителни и 
дърводобивни машини. А посочените в таблицата приходи са общи за всички 
сегменти на оборудването, произвеждано от компанията. Въпреки това 
земеделското оборудване представлява по-голямата част от продажбите на John 
Deere, докато компании като AGCO и Claas са специализирани изключително в 
земеделско оборудване. 

 
Таблица 4. Динамика  на продажбите на големите компании-производители на 

земеделска техника, млрд долл. САЩ 
 

Компания 2015 2016 2017 2018 

AGCO 7,47 7,41 8,31 9,35 

John Deere & Co. 28,86 26,64 29,74 37,4 

Kubota corp. 13,95 14,69 15,55 16,77 

CNH Industrial 26,38 25,33 27,7 29,71 

Claas 4,26 4,02 4,25 4,59 

За справка за Русия: 

Ростселмаш 0,411 0,532 0,700 0,633 

Источник: годишни отчети на компаниите  по данни на Института «Център за 
развитие» НИУ ВШЭ. 

 
Още през 2011 г. в „Стратегията за развитие на земеделско инженерство в 

Русия до 2020 г.“, е изготвена и приета от правителството, се посочва, че 
„структурата на световния пазар днес е представена от четири големи компании, 
които представляват по-голямата част от продукцията (40 %)” URL: 
http://geum.ru/next/art-48899.leaf-4.php. Най-голям дял (18%), според споменатия 
източник, по това време е заемал американският производител John Deere. Case 
New-Holland имаше 11%, AGCO има 7%, а Claas имаше 4%. Представените данни в 
табл.4   с обема на продажбите, демонстрирани от световния пазар на земеделски   
машини през последните години, можем да твърдим, че ситуацията се е променила 
малко от 2011 г. насам, а първите пет, изброени от нас, все още представляват до 
половината от общия капацитет на глобалния пазар за въпросните продукти. Както 
вече казахме, лидерите в индустрията са мултинационални корпорации със 
собствени производствени активи по целия свят. Изборът на точка за 
местоположение се основава главно на близостта й до територията на активно 
земеделие. По този начин концернът John Deere, взет от нас по-горе като пример, 
освен в Съединените щати, има свои собствени предприятия в Бразилия, Канада, 
Индия и Китай URL: https://www.deere.ru/ru/наша-компания/о-компании. В Русия има 
и два завода за сглобяване на John Deere URL: https://ria56.ru/posts/dzhon-dir-
lokalizuet-rossijskoe-proizvodstvo-v-orenburge.htm. На страната на всеки от изброените 
лидери има предимства като икономии от мащаба и притежаването на модерни 
технологии. Съответно те имат значително повече възможности за развитие и 
експанзия в сравнение с други, по-малки играчи на местния пазар. Изложеното по-
горе е от допълнително значение в светлината на факта, че в световното 
земеделско машиностроене процесът на внедряване на иновации и 
усъвършенстване на произвежданото оборудване активно протича. Като цяло той 

http://geum.ru/next/art-48899.leaf-4.php
https://www.deere.ru/ru/РЅР°С€Р°-РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ/Рѕ-РєРѕРјРїР°РЅРёРё
https://ria56.ru/posts/dzhon-dir-lokalizuet-rossijskoe-proizvodstvo-v-orenburge.htm
https://ria56.ru/posts/dzhon-dir-lokalizuet-rossijskoe-proizvodstvo-v-orenburge.htm
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запазва тенденциите, които описахме в предишни прегледи на индустрията. 
Основната роля тук може да се нарече нарастваща роля URL: http://geum.ru/next/art-
48899.leaf-4.php 36 URL: https://www.deere.ru/en/our-company/about-company URL: 
https://ria56.ru/posts/dzhon-dir-lokalizuet-rossijskoe-proizvodstvo-v-orenburge.htm на 
електроника и цифрови технологии. Едно от имената, които този процес получи, 
беше името „Земеделие 4.0“ (Farming 4.0 или Agriculture 4.0)38. 

Европейската асоциация за земеделско инженерство (CEMA), описвайки 
същността на концепцията „Земеделие 4.0“, идентифицира две основни 
направления в нея. Първо, това е идеята за така нареченото прецизно земеделие 
(Precision Farming). Второ, това е цифровизацията на земеделието. Що се отнася до 
първото, днес дефиницията на механизма за прецизно земеделие включва цял 
набор от технологии, които служат на общата цел за отглеждане на повече 
земеделски продукти, използващи по-малко ресурси и намаляване на 
производствените разходи. В момента CEMA изброява следните технологии за 
прецизно земеделие като ключови технологии:  

• Системи за високо прецизно позициониране (като GPS и Galileo), които днес 
са основната технология за постигане на точност при движение в полето;  

• Автоматизирани системи за кормилно управление, които ви позволяват да 
изпълнявате определени задачи за управление на фермата, като автоматично 
управление, следване на краищата на полето и припокриващи се редове.  

Тези технологии намаляват човешките грешки и подобряват ефективността на 
управление на машината:  

- Системите за подпомагане на кормилното управление показват на шофьорите 
как да се движат в полето, използвайки сателитни навигационни системи като GPS. 
Това позволява по-прецизен контрол на движението на оборудването, но фермерът 
все още трябва лично да манипулира волана;  

- Автоматизираните системи за кормилно управление осигуряват пълен контрол 
на волана, позволявайки на водача да свали ръцете си от волана, докато кара  по 
реда и му позволява да държи под око сеялката, пръскачката или друго оборудване;  

- Интелигентните системи за насочване осигуряват различни схеми за 
управление (модели за насочване) в зависимост от формата на полето и могат да се 
използват в комбинация с горните системи. 

Земеделската работа с контролирано движение може да се извършва с 
помощта на всички тези системи, спестявайки време и ресурси на фермера и 
минимизирайки отрицателния ефект от уплътняването на почвата, причинено от 
обработката на почвата:  

• Географско картографиране: използва се за създаване на карти, включващи 
тип почва, нива на хранителни вещества и т.н.; 

• Сензори (които могат да се монтират на движещи се машини) и дистанционно 
наблюдение, което позволява събиране на данни от разстояние за оценка на 
почвените условия и здравето на културите (влага, хранителни вещества, 
уплътняване, болести по културите); 

• Интегрирана електронна комуникация между компонентите в системата. 
Например между трактор и земеделския офис, трактор и ремаркета, трактор и 
трактор; URL: https://www.cema-agri.org/priorities/10-agriculture-4-0; 

• Технология с променлива норма (VRT): способността да се адаптират 
настройките на машината, за да се прилагат например семена или тор според 
прецизните вариации в растежа на растенията или хранителните вещества и типа на 
почвата URL: https://www.cema-agri.org/precision-farming. 

Разширявайки това описание на CEMA, считаме за необходимо да се 
съсредоточим върху факта, че автоматизацията засяга не само движението и 

https://www.cema-agri.org/priorities/10-agriculture-4-0
https://www.cema-agri.org/precision-farming
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управлението на земеделските машини, но и самия процес на засяване или 
прибиране на растенията. Такъв пример е най-новият комбайн Lexion 8000-7000, 
официално представен от Claas през лятото на 2019 г. Според публикуваните данни 
новият комбайн Claas е оборудван със системата Cemos Automatic, която позволява 
на оператора да задава различни автоматични режими на работа на комбайна. 
машина. По-специално, използвайки съществуващи машинни компоненти и сензори, 
Cemos Automatic е в състояние независимо да намали количеството чужди вещества 
в прибраното зърно и чрез непрекъснато и офлайн регулиране да оптимизира 
работата на машината във връзка със специфични условия на жътва URL: 
https://www.farm-equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-
combine. 

Илюстрирайки възможностите на механизма за прецизно земеделие, експертът 
по платформата G2 Crowd URL: https://roi4cio.com/produkty/produkt/g2-crowd-
obzornaja-platforma/ Жасмин Ли пише, че използвайки данни, получени от устройства 
за наблюдение на полето, фермерите могат да оптимизират своята работа и 
разходи. Например, фермерите ще могат да идентифицират кои култури или части 
от полето изискват торене и след това да прилагат само правилното количество 
хранителни вещества и само към целеви сегменти от полето. В същото време 
ефективността на тази технология ще нараства все повече с подобряването на 
софтуерните продукти, които я обслужват URL: https://learn.g2.com/2019-agtech-
trends.  

Втората от точките, които изразихме - цифровизацията (или цифровото 
земеделие) - използва интелигентни мрежи и инструменти за управление на данни. 
Целта на цифровото земеделие е да се използва цялата налична информация и 
опит за автоматизиране на процесите на производство на култури. Както казва 
CEMA, дигиталното земеделие означава излизане отвъд обикновената наличност и 
достъпност на данни и създаване на приложима интелигентност и значима добавена 
стойност от такива данни. Основният инструмент за дигитално земеделие е да 
осигурява комуникация (телематика) както между отделни единици земеделска 
техника (machine2machine), така и между машината и облачно хранилище за данни 
(machine2cloud), или обмен на данни между хранилища (cloud2cloud). Развитието тук 
следва пътя на все по-лесен, плавен и бърз обмен на информация URL: 
https://www.cema-agri.org/digital-farming. По-рано вече писахме, че разглежданите 
технологии динамично се подобряват. Работи се по създаването на единен център 
за събиране на данни, който ще натрупва цялата информация за работата на 
оборудването на полето, включително метеорологичните условия, естеството на 
почвата, използваната технология за нейната обработка и получения добив. По този 
начин, катоURL: https://www.cema-agri.org/precision-farming  URL: https://www.farm-
equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-combine  URL: 
https://roi4cio.com/produkty/produkt/g2-crowd-obzornaja-platforma/ URL: 
https://learn.g2.com/2019-agtech-trends URL: https://www.cema-agri.org/digital-farming 
URL: https://www.cema-agri.org/digital-farming натрупването на данни ще настъпи 
както автоматично подобряване, така и подобряване на земеделската технология.. 

Ако говорим за конкретни иновативни решения, които вече се използват в 
земеделската техника, можем да се позовем на описанието на новото оборудване, 
представено на Farm Progress Show, проведено през август 2019 г. в Илинойс 
(САЩ). Като пример за едновременно прилагане на принципите на дигитализация на 
оборудването и прецизно земеделие можем да посочим пръскачката QuickDraw 3000 
от SureFire Ag, представена на изложението, за което споменахме. В третото 
поколение QuickDraw, представено в Илинойс, е реализиран напълно автоматичен 
процес на приготвяне на сместа, влизаща в пулверизатора. Потребителят съобщава 

https://www.farm-equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-combine
https://www.farm-equipment.com/articles/17254-claas-introduces-next-generation-lexion-combine
https://roi4cio.com/produkty/produkt/g2-crowd-obzornaja-platforma/
https://roi4cio.com/produkty/produkt/g2-crowd-obzornaja-platforma/
https://learn.g2.com/2019-agtech-trends
https://learn.g2.com/2019-agtech-trends
https://www.cema-agri.org/digital-farming
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само името на съставките и площта на полето. В същото време има приложение на 
Apple, което ви позволява да „комуникирате“ с машината от разстояние.  

 
Разбира се, напредъкът в земеделските технологии не се ограничава само до 

електрониката и нейните "интелектуален" пълнеж. За развитите страни (и особено 
за Западна Европа) има тенденция към постоянно затягане на изискванията по 
отношение на екологията. Това се отнася както за минимизиране на замърсяването 
на околната среда с изгорели газове, така и за намаляване на нивото на шума, 
произвеждан от машините, и намаляване на натиска върху почвата. Отличен пример 
за решаване на последното предизвикателство е иновативното AgriCup Wheel45 на 
Galileo, което също беше изложено на изложението в Илинойс. Там твърдят, че 
съчетава предимствата на гумените вериги и радиалните гуми, за да осигури по-
голяма гъвкавост и да намали натиска върху почвата. 

Оценявайки перспективите, които очакват световната индустрия и пазара на 
земеделска техника в близко бъдеще, можем да се позовем на авторитетната 
Асоциация на производителите на оборудване (AEM), която е международен 
търговски концерн, разположен в Северна Америка и обединяващ повече от 700 
компании-членки. През юни 2018 г. асоциацията публикува на официалния си 
уебсайт статия със заглавие „Три тенденции, за които трябва да са готови 
производителите на земеделска техника“ URL: https://www.aem.org/news/3-trends-
agriculture-equipment-manufacturers-should-be-ready-for/. Според AEM този материал 
се основава на резултатите от изследователски проект, осъществен от асоциацията, 
който синтезира оригинални изследвания и интервюта с експерти, проведени за 
изследване на въздействието на няколко основни тенденции, които засягат 
земеделието. В същото време това проучване позволи да се очертаят 
предизвикателствата и възможностите, пред които ще се изправят производителите 
при създаването на следващото поколение земеделско. Първо и очаквано AEM 
казва, че в близко бъдеще тракторите и комбайните ще станат повече като 
компютри, а процесът на цифровизация и натрупването на данни ще повиши 
производителността на оборудването до ниво, което преди това беше 
невъобразимо. 

Второ, AEM прогнозира, че ще има нарастващо търсене от пазара на 
селскостопанско оборудване от различни марки, което да може да взаимодейства 
помежду си, както механично, така и на софтуерно ниво. И това ще доведе до 
обединение и обединение URL: http://cema-
agri.org/sites/default/files/CEMA_Digital%20Farming%20- %20Земеделие%204.0_ 
%2013%2002%202017.pdf;URL: https://www.striptillfarmer.com/articles/3038-galileo-
wheel-debuts-agricup-tire URL: https://www.aem.org/news/3-trends-agriculture-equipment-
manufacturers-should-be-ready-for/ платформи от различни производители, както 
отдавна е в автомобилната индустрия.  

Трето, усложняването на оборудването и активното въвеждане на технологии 
за прецизно земеделие ще изискват по-тясно взаимодействие между собственика 
или оператора на оборудването и неговия производител. А това означава, че ще 
нараства ролята на следпродажбеното ремонтно обслужване, което вече няма да се 
ограничава до поддръжка и ремонт, а ще включва софтуерни актуализации и съвети 
за използване (или дори настройка на режима на работа) на оборудването, във 
връзка с условията на конкретен потребител. А конкурентоспособността на 
компанията на пазара ще зависи, наред с други неща, от способността й да развива 
бизнес линията на услугите. 

Що се отнася до количествените оценки за близкото бъдеще на пазара, който 
обмисляме, реномираната международна компания Freedonia Group, 

https://www.aem.org/news/3-trends-agriculture-equipment-manufacturers-should-be-ready-for/
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специализирана в проучването на пазарите на индустриални продукти, през 2019 г. 
дава свояна собствена прогноза, според която световното търсене на всички видове 
земеделско оборудване ще нарасне до 2022 г. до 165,8 милиарда долара САЩ. 
Сред факторите, които ще стимулират растежа на пазара, експертите на Freedonia 
Group посочиха следното: 

• повишаване на цените на земеделските продукти;  
• развитие на земеделието и увеличаване на обработваемата земя по света; 
• разширяване на световната индустрия за храни и напитки; 
• повишаване нивото на механизация в земеделските сектори на развиващите 

се страни, подкрепено от увеличени чуждестранни инвестиции; 
• разработване и въвеждане на пазара на по-модерна земеделска техника; • 

допълнителна държавна подкрепа за земеделските производители в много страни. 
Географски, Freedonia очаква Азиатско-тихоокеанският регион да представлява 

47% от общото световно търсене на земеделско оборудване до 2022 г. Китай ще 
остане лидер в региона, но страни като Индия и Тайланд също ще покажат 
значителен ръст в търсенето. Докато на "зрелите" пазари на Япония и Южна Корея 
ръстът няма да е толкова впечатляващ, а търсенето ще бъде насочено основно към 
подмяна на оборудване. Сред останалите региони експертите на Freedonia изтъкват 
пазара на Централна и Южна Америка, където, както се очаква, ще има най-бързо 
нарастване на търсенето (до 7% годишно) URL: 
https://www.freedoniagroup.com/World-Agricultural-Equipment.html. 

Прогнозите, направени за определени стокови групи земеделска техника, 
показват, че позицията на основния вид земеделска техника в момента – тракторите, 
ще се запази, а може би дори ще се засили. Обикновено те са първите машини, 
които фермата купува. Земеделските трактори се използват за широк спектър от 
задачи и са съвместими с множество прикачни устройства и ремаркета. В момента 
се произвежда широка гама тракторно оборудване, в различни вариации на 
оборудване, размери и мощност. Това позволява на фермерите да закупят модела, 
който най-добре отговаря на техните нужди и бюджет. всичко казано,   URL: 
https://www.freedoniagroup.com/World-Agricultural-Equipment.html Според Freedonia 
това ще предопредели, че в повечето индустриализирани страни използването на 
трактори ще расте бързо. В същото време в редица развиващи се страни има 
местни производители на тракторно оборудване, които са специализирани в 
производството на бюджетни модели. Това също ще допринесе за растежа на 
разглеждания пазарен сегмент, като запълни съответната ниша на търсенето. Като 
цяло Freedonia очаква, че интересът на купувачите в повечето развити страни 
постоянно ще се измества към по-сложни, по-големи и по-мощни модели. От друга 
страна, търсенето на малки трактори със специфични задачи също нараства. 
Последното, според експертите, ще ограничи темпа на растеж на цената на 
тракторната техника - тенденцията, която се формира от голямата и мощна техника. 
Според прогнозата на Freedonia Group глобалното търсене на земеделски трактори 
ще нараства през следващите години с темп от 5,5% годишно и ще възлиза на 59,1 
милиарда USD през 2022 г.48. Така делът на тракторите в общото търсене на 
земеделска техника ще бъде около 36%. По отношение на втората по значимост 
група селскостопанска техника – комбайни, през април 2019 г. на портала 
ResearchAndMarkets.com беше публикуван преглед, посветен на текущото състояние 
и перспективите на пазара на този тип техника „Пазар на земеделски комбайни: 
Глобални тенденции в индустрията, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 
2019 –2024”49, в който се посочва, че от обема на продажбите, постигнат през 2018 
г. от 26,2 милиарда щатски долара, до 2024 г. световният пазар ще нарасне до 36,5 
милиарда щатски долара. Основният сегмент на оборудването за прибиране на 

https://www.freedoniagroup.com/World-Agricultural-Equipment.html
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реколтата са зърнокомбайните, чиито продажби се очаква да нараснат от 10,2 
милиарда долара през 2019 г. до 14 милиарда долара през 2024 г. URL: 
https://www.marketwatch.com/press-release/global-combine-harvester-market-2019-to-2024-
report-delivers- essential-analysis-on-top-key-players-2019-06-03 

Ако говорим за по-дългосрочните перспективи на световния пазар на 
земеделски машини, се позовахме на проучването на Technavio - „Глобален пазар 
на земеделски машини 2016–2020 г.“, в което се посочва, че в крайна сметка, стимул 
за по-нататъшното развитие на индустрията за земеделски машини ще бъде 
постоянното нарастване на търсенето на земеделски продукти. То ще се определя 
от своя страна от прогнозите за нарастване на населението на Земята от 7,4 
милиарда души през 2016 г. до 9,48 милиарда души до 2050 г.  URL: 
https://www.openpr.com/news/419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-Depth-
Industrial-and-Market- studies-2016-2020.html. Остава актуален и изводът, че на фона 
на общата тенденция за растеж на продажбите и развитието на технологиите, е 
възможно да има определени колебания, свързани с текущата динамика на 
борсовите цени на земеделските  продукти. По-специално предоставихме връзка 
към CEMA, чиито специалисти URL: https://www.freedoniagroup.com/ 
Content/News/2019/01/25/Global-Demand-for-Farm-Tractors-to-Increase-55- Annually-
Through-2022- 49; URL: https://www.globenewswire.com/news-release/ 
2019/04/19/1806971/0/en/36-5-Bn-Agricultural-Harvester-Market-Global-Industry-Trends-
Share-Size -Growth-Opportunity-and-Forecast-2019-2024.html; URL: 
https://www.marketwatch.com/press-release/global-combine-harvester-market-2019-to-
2024-report-delivers- essential-analysis-on-top-key-players-2019-06 -03 51 ;URL: 
https://www.openpr.com/news/419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-
Depth-Industrial-and-Market-studies-2016-2020.html сочат пряка връзка между цените 
на растителните продукти и търсенето на селскостопански машини URL: 
http://www.cema- agri.org/sites/default/files/publications/The%20Ag%20Machinery%20 
Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-%20FINAL%20(1).pdf 

 
Изводи: 
След рецесията през 2015–2016 г., през 2017 г. световният пазар на 

земеделска техника показа значително увеличение на продажбите. Данните, с които 
разполагаме за 2018 г., показват, че е консолидиран резултатът, постигнат през 
предходната година, който възлиза на около 140 млрд. долара. Състоянието на 
световния пазар на земеделски машини все още се определя само от два региона - 
Европа и САЩ, в които е концентриран огромният обем на световната търговия със 
земеделски машини. Именно тук се намира най-високото техническо оборудване на 
земеделието и се намират централите и основните производствени активи на 
водещите световни производители на земеделска техника: John Deere (САЩ), Case 
New Holland (CNH) (САЩ), AGCO Corporation (САЩ). ), Claas (Германия) , Same-
Deutz-Fahr (SDM) (Италия). Като цяло в световната индустрия за производство на 
земеделски машини в момента тече процесът на въвеждане на иновации и 
подобряване на произведеното оборудване. Изброените по-горе компании са 
водещи в него. В същото време техните „домашни“ пазари в Европа и САЩ показват 
по-голямата част от платежоспособното търсене на оборудване и формират заявка 
за посоката на по-нататъшното му усъвършенстване (толеранси на околната среда и 
др.). Ако говорим за по-дългосрочни перспективи за световния пазар на земеделски 
машини, стимулът за по-нататъшното развитие на индустрията за земеделски 
машини ще бъде постоянното нарастване на търсенето на земеделски продукти, 
което от своя страна се дължи на прогнозите за продължаващ растеж в световното 
население. 

https://www.marketwatch.com/press-release/global-combine-harvester-market-2019-to-2024-report-delivers-essential-analysis-on-top-key-players-2019-06-03
https://www.marketwatch.com/press-release/global-combine-harvester-market-2019-to-2024-report-delivers-essential-analysis-on-top-key-players-2019-06-03
https://www.marketwatch.com/press-release/global-combine-harvester-market-2019-to-2024-report-delivers-essential-analysis-on-top-key-players-2019-06-03
https://www.openpr.com/news/419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-Depth-Industrial-and-Market-studies-2016-2020.html
https://www.openpr.com/news/419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-Depth-Industrial-and-Market-studies-2016-2020.html
https://www.openpr.com/news/419736/2017-Retail-Global-Agricultural-Machinery-In-Depth-Industrial-and-Market-studies-2016-2020.html
http://www.cema-agri.org/sites/default/files/publications/The%20Ag%20Machinery%20Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-%20FINAL%20(1).pdf
http://www.cema-agri.org/sites/default/files/publications/The%20Ag%20Machinery%20Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-%20FINAL%20(1).pdf
http://www.cema-agri.org/sites/default/files/publications/The%20Ag%20Machinery%20Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-%20FINAL%20(1).pdf
http://www.cema-agri.org/sites/default/files/publications/The%20Ag%20Machinery%20Market%20and%20Industry%20in%20Europe%20-%20FINAL%20(1).pdf


ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

172 

ЗАЩО СЕ ПОСТЪПВА В ДОКТОРАНТУРА? 
 

Ст. Станчев 
 

Докторантурата помага за ускоряване на повишението на работа, получаване 
на добра позиция. Експерти обясняват защо студентите отиват в докторски програми 
и как ОКС „Доктор” ще повлияе на кариера на докторантите. С докторантурата 
докторантите обучават изследователи и преподаватели. Това е ковачница за научни 
кадри, но има проблеми с нейната ефективност. 

През 2017 г. само 13% от докторантите са защитили дисертацията си в края на 
докторантурата, през 2018 г. - 12%. Много завършили са изгубени за науката: някой 
завърши докторантура, но не защити дисертация, а някой отпадна. Докторантите 
напускат поради няколко причини:  

- Слаба финансова подкрепа, така че трябва да работят;  
- Подходящ за редовна докторантура с високо образователно натоварване. 
Трудно е да се балансира с работата.  
- Лошо научно ръководство: формален подход, безразличие.  
- Липса на мотивация за обучение или академична кариера 
Много докторанти виждат висшето образование само като стимул за кариера. 

Други влизат в докторантура случайно. Такива докторанти нямат дълбока 
мотивация, но изследователите са показали, че дори и с повърхностна мотивация 
човек може и трябва да работи. Резултатите от проведените интервюта с докторанти 
и ръководители ( повече от 1000 студенти от шест университета в София и странат), 
за да разберат мотивацията на студентите. Мотивацията може да бъде вътрешна и 
външна. 

Вътрешната мотивация е интересът към самия предмет: за висшето училище 
това е наука, изследване и преподаване. Такава мотивация не зависи от външни 
фактори, тя е доброволен избор. Вътрешно мотивираните студенти планират 
кариера в академията, останалите често извън нея. Изследователите 
идентифицират пет причини за вътрешната мотивация, че хората отиват в висше 
училище. Образователната програма на докторантите включва академични 
дисциплини, практика и изследователска работа.  

Силни лидери. Ръководител, отдел или друг академичен отдел често тласка 
магистрите да влязат в докторантура. Мотивацията е динамична и се променя с 
времето. Добрият надзорник може да я укрепи. Помага на докторантите да се 
включи и да не напусне обучението си.  

Отделна мотивация. Смислените проекти допълнително мотивират 
докторантите. Изследователската работа, съчетана с учене, вдъхновява и помага за 
успешно завършване докторантското обучение. Това често е свързано с темата на 
дисертацията, така че работещите в катедрата имат най-голямо предимство. Такива 
докторанти работят в центъра на събитията, включват се в екипа и имат повече 
възможности за академично развитие. Всичко това се отразява на мотивацията за 
учене, така че докторантите -персонал на катедрата са по-доволни от обучението си 
и по-често успешно завършват курса 

Интерес към науката. Докторанските програми привличат хора, които се 
интересуват от наука и преподаване. Според проучване от 2017 г. 56% от студентите 
са се записали в докторантура, защото искат да работят като изследовател в 
университет или научна организация, 48% искат да преподават, а 25% планират 
кариера като анализатор в търговска организация. Настоящото проучване рисува 
подобна картина на мотивите.  

Умения и хобита. За да развият изследователски умения, 91% от 
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анкетираните са завършили висше училище. Близо 87% от докторантите са се 
записали поради интерес към изследователската тема. Много студенти подчертаха 
страстта си към науката и изследванията в интервюта. Интересът към специалност 
или конкретна тема е ключов маркер на вътрешната мотивация. 

Как да обичаме ученето при несигурност За някои от анкетираните 
докторантурата се е превърнала в любимо нещо. Докторантите с тази мотивация 
отделят лично време за изследвания. „Вярвате или не, някои хора имат склонност 
към научни изследвания. Някой получава шамар от това. Някои хора харесват този 
начин на живот“, казва ръководителят, химик.  

Преподаване. 70% от анкетираните се интересуват от преподавателска 
работа. 65% от студентите искат да развиват изследователски и преподавателски 
компетенции. Абитуриентите мечтаят „да преподават нещо“, отбелязва 
ръководителят филолог.  

Външна мотивация. Външната мотивация помага на докторантите да 
постигнат лични цели, ако не се интересуват от наука или преподаване. Поради 
неакадемични причини е по-малко вероятно да влязат завършилите студенти. 
Например само 38% от анкетираните смятат, че обучението ще помогне за 
изграждането на кариера извън академията, а 23% искат да останат в 
университетската среда. Лекция "PostNauka" за това как са свързани кариерата и 
образованието, как се различават нивата на образование и как да изберем 
университет? Определени ползи. Една от причините, поради които 29% от мъжете 
се записват в докторантура, е намирането на подходяща работа във фирма. Заради 
мястото в общежитието са влезли 7% от анкетираните. Хората отиват в висше 
училище, за да получат диплома и работа с добра заплата. В същото време мнозина 
правят специален залог на марката на университета. Други се нуждаят от диплома 
като факт, независимо от съдържанието на обучението. Престиж, кариера, 
емиграция. 78% от анкетираните искат да получат диплома, защото е престижно. За 
това говориха и интервюираните преподаватели и н.ръководители на докторантите. 
Докторантите получават компетенции, които помагат за изграждането на кариера и 
конкурентоспособността на пазара на труда. В същото време следдипломното 
обучение улеснява преместването в друг град. 

Завършете проекта и обобщете. Завършвайки работата по дисертацията, 
докторантите обобщават своето професионално развитие. Как висшето училище 
помага в кариерата? Споровете за необходимостта от висше образование и научна 
степен продължават, според проф. П.Петров и доц. Даниела Димитрова, служители 
на Центъра по социология на висшето образование към Института по образование. 
За да разберете как висшето училище помага в кариерата, оценете икономическата 
награда. Това е разликата в заплатата на служител с диплома и неговите колеги без 
диплома. Резултатите от тези изследвания са много различни. През 80-те години 
американски изследователи забелязаха, че реалните заплати на работниците с 
висше образование са паднали. Имаше повече хора с дипломи, отколкото 
изискваше пазара на труда. Специалистите губят пари, защото са прекарали години 
в печелене на дипломи, докато колегите им са трупали реален опит. 
Работодателите ценят опита повече от дипломата. Работниците, които са прекарали 
няколко години в придобиване на диплома, вместо да влязат на пазара на труда в 
САЩ, са загубили $138 000.  

Отрицателна степен е открита и в Италия, както и за тези, работещи в 
академичната сфера. Други проучвания показват полза от диплома. В края на 2000-
те години американските работници с докторантура печелеха поне 20% повече от 
тези с магистърска степен. Според проучвания в Германия притежателите на научна 
степен получават 11-29% повече в сравнение с магистрите в зависимост от 
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направлението на обучение. В същото време е по-изгодно да получат научна степен 
за хора, които работят извън академичната сфера. В Русия няма такива 
изследвания. Но според Националния изследователски университет Висше училище 
по икономика и Швейцарското бизнес училище банките работят по-ефективно, 
когато се управляват от хора с дипломи. 

Завършилите отбелязват, че са придобили важни умения за работа в 
докторантурата. В същото време децата на родители с научна степен са по-успешни 
в изучаването на математика.  

Защо да кандидатствате в докторантура в чуждестранни университети? За 
да станете доктор или доктор на науките в чуждестранен университет, трябва да 
получите докторска степен (доктор по философия). Докторската степен е 
дългосрочно независимо изследване на конкретна тема. Докторантът изучава 
подробно темата, пише и защитава докторска дисертация. Но за разлика от нашата 
докторантура, докторските програми на чуждестранни университети обучават не 
само млади учени, но и квалифицирани специалисти за иновативния и 
високотехнологичен сектор на икономиката, сферата на научноизследователската и 
развойна дейност. Д-р Лаура Валадес-Мартинес говори за седемте 
предизвикателства на докторските дисертации. Стипендията за докторантура често 
е по-висока, отколкото у нас. Докторантите могат да печелят до $15 000 или дори 
$20 000 на година, да се фокусират върху ученето, а не върху работата. 
Университети в Холандия и скандинавските страни наемат докторанти за 
изследователски позиции със заплата. В този случай висшето училище се превръща 
в първия етап от академичната кариера. 

Специалистите често получават докторска степен от водещ чуждестранен 
университет, за да развият своята академична кариера. Такива специалисти са 
поканени да преподават и работят в най-добрите световни университети. Според 
редица проучвания има „надбавка към заплатата“ за докторска степен: работниците 
с диплома печелят повече от хората без такава.  

Но има и негативни фактори. Колкото по-късно един специалист навлиза на 
пазара на труда, толкова повече опит и възможности за кариера губи. 
Чуждестранните докторски програми се приемат, ако планират да се преместят в 
друга държава. Но докторската степен също ще бъде полезна и у нас. Водещите 
университети в страната предлагат по-изгодни договори за служители с дипломи от 
чуждестранни университети.  
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Ефективността на научната дейност може да се оцени по редица показатели. 

Котляров И.Д. идентифицира три групи показатели за производителността на 
научната дейност [1] [2]: 

 брутни показатели: броят (обемът) на научните трудове за определен 
период на дейност;  

 индикатори за качество: оценка на качеството на публикациите, в които 
са публикувани научни резултати; 

 индикатори за възприемане: показват влиянието на научните резултати на 
изследователя върху цялостното развитие на науката (индекс на цитиране).  

 
Резултатите от проучване, проведено ПРЕЗ ПЕРИОДА 2015-2020 г., където 

беше анализирано качеството на научните публикации на докторантите от различни 
специалности: хуманитарни, социологически и природни науки. Анализът е 
извършен въз основа на данни за публикации в дисертации. Установено е, че сред 
представителите на хуманитарните науки броят на публикациите, включени в 
списъка е 10-12% от всички останали публикации по темата на дисертацията. 
Публикациите в сборници с научни статии сред завършилите педагогически и 
социологически специалности възлизат на 40-44%.  

Съвсем различна картина се очертава при анализиране на публикациите на 
завършилите докторанти по физика: статии  възлизат на 45%, публикации в 
сборници с научни статии - 18%, резюмета и сборници от конференции - 37%. Все 
пак трябва да се отбележи, че степента на завършване на докторантурата със 
защита на дисертация по физика е 25,1%, а по педагогика 34%“. По този начин 
оценката на ефективността на обучение и изборът на показатели за ефективност 
изискват отчитане на характеристиките на съответната специалност на учените. 

Бедни В., А. Миронов и Т. Серов идентифицират следните основни критерии за 
оценка на производителността на научната работа на докторантите и степента на 
довеждане на нейните резултати до потенциални потребители: 

• наличие на статии във водещи рецензирани български и чуждестранни научни 
списания и публикации;  

• участие в международни и общобългарски конференции; 
• наличието на финансова подкрепа за научната работа, по темата на която се 

изготвя дисертацията. 
 
В проучванията за ефективността на функционирането на висшето училище се 

обръща голямо внимание на такъв показател като процента на завършилите 
докторанти, които завършват обучението си със защита на дисертация. Едно 
проучване, проведено в Държавния университет в Нижни Новгород „Н.И. 
Лобачевски” показа, че има разлика в процесите на подготовка на дисертации между 
различните специалности на учените [3] [4]. Така сред докторантите, които са 
защитили дисертация в областта на точните и природните науки, приблизително 
95% подготвят и защитават дисертация в продължение на 6 години (три години 
обучение плюс три години след дипломирането). За социалните и хуманитарните 
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науки времевият интервал за подготовка и защита на дисертация за 95% от 
защитилите е приблизително 5 години. Авторите на изследването смятат, че 
практиката на разпределяне от МОН на контролни цифри за прием в докторантура, в 
зависимост от процента на завършване на докторанти със защита на дисертация 
навреме, допринася за намаляване на качеството на дисертациите. При оценката на 
дейностите на обучение трябва да се вземат предвид дисертации, защитени не само 
в хода на обучението, но и през следващите две години след завършване на  
обучението. 

Освен това през 2007 г. е проведено проучване на факторите за ефективност и 
качество на обучението на научни кадри в докторантура, в рамките на което е 
проведено анкетно проучване на 640 доктори на науките - научни ръководители на 
докторанти от 29 града на Русия [5]. На въпроса: „Какви според вас могат да бъдат 
формалните критерии за ефективност на обучение по научна специалност?“, 
77% от респондентите посочват: „Процентът на завършване на докторанти, 
защитили дисертации навреме, както и в рамките на една/две години след 
дипломирането”, което е доказателство, че научната и педагогическата общност не е 
удовлетворена от съществуващата политика за оценка на ефективността на 
обучение.  

Друг показател за ефективността на функционирането на обучението е 
процентът на отпадналите докторанти, които не могат да бъдат пренебрегнати от 
гледна точка на качеството на обучение на научни и педагогически кадри. Високият 
процент на отпадане на докторанти може да означава редица проблеми: ниска 
бариера за влизане при подбора на кандидати за обучение, недостатъчна 
приемственост на програмите за висше и следдипломно образование и др. Авторите 
(Бедни Б. и Миронос А.) са предложили модел за формализирана оценка на научния 
потенциал и ефективността на  обучение, подходящо за диагностика, самоанализ и 
сравнителен анализ на дейностите на университетското обучение по природни науки 
[6]. Предложеният модел включва два вида показатели – абсолютни и 
относителни.  

Абсолютните показатели характеризират количествената страна на научния 
потенциал, мащаба и условията за подготовка на научни кадри в определена област 
на знанието. В системата от относителни (специфични) показатели размерните 
характеристики на сравняваните обекти не играят роля, а в някои отношения 
качествените различия между сравняваните обекти стават по-изразени. 

Моделът се състои от два модула.  
Първият модул е предназначен да характеризира потенциала за подготовка 

на научни кадри в определена научна област (специалност, група специалности, 
клонове на науката).  

Вторият модул дава представа за производителността на изследователската 
дейност на научни и педагогически работници и докторанти, работещи в тази област, 
както и за ефективността на съответната система за обучение и сертифициране на 
научен персонал. За да се анализира научният потенциал и ефективността на  
обучение, се предлага да се използват шест абсолютни и четиринадесет 
относителни показатели, а относителните показатели като правило не са 
семантични аналози на абсолютните. Списъкът от индикатори, използвани във всеки 
модул от модела за диагностика на научния потенциал и ефективността на 
обучение, е както следва. 

 
Модул 1 - Научна среда. Потенциал за подготовка на научни кадри. 
Абсолютни показатели:  

 броят на изследователите и преподавателите, участващи в изпълнението на 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

177 

финансирани НИР;  

 броят на докторите на науките, участващи в подготовката на 
висококвалифицирани научни кадри;  

 броят на редовните членове и членове-кореспонденти на   академиите, 
заслужили учени, лауреати на държавни награди, правителствени награди, 
заслужени работници на висшето образование, почетни работници на 
висшето образование;  

 годишен размер на финансирането на НИР;  

 броят на докторите на науките и докторите; 

 броят на завършилите докторанти, обучени по поръчка на предприятия и 
организации, в рамките на споразумения за международно научно 
сътрудничество, участващи в съвместни изследвания и разработки с 
институти БАН и ССА. 

Относителни показатели:  

 делът на докторите на науките сред учените и преподавателите, участващи в 
реализирането на финансирани НИР; 

 съотношението на броя на докторите на науките до 50-годишна възраст и 
доктори до 40-годишна възраст към общия брой на докторите на науките и 
докторите;  

 съотношението на броя на редовните членове и членове-кореспонденти на 
академиите, заслужили учени, лауреати на държавни награди, 
правителствени награди и заслужени работници на висшето образование 
към общия брой завършили доктори на науките и доктори; 

 годишният размер на финансирането на НИР на един научно-педагогически 
работник;  

 брой доктори на науките и доктори на един обучен докторант;  

 делът на докторантите, които имат магистърска степен по профил на 
научната работа в обучение. 

 
Модул 2- Научна продуктивност. Ефективност и качество на подготовката на 

научни кадри.  
Относителни показатели: 

 броят на статиите, публикувани от научни и педагогически работници във 
водещи български и чуждестранни специализирани научни издания, на един 
научен и педагогически работник годишно;  

 броят на презентациите с доклади от научни и педагогически работници на 
международни и общобългарски конференции (конгреси, симпозиуми, 
семинари) на един научен и педагогически работник годишно;  

 броят на научните степени, присъдени годишно на един научно-
педагогически работник;  

 дял на докторантите, защитили дисертацията си не по-късно от две години 
след дипломирането си от броя на кандидатите;  

 среден брой статии, публикувани във водещи български и чуждестранни 
рецензирани научни списания и публикации по темата на дисертацията (на 
един докторант);  

 средният брой презентации на докторанти с доклади на международни и 
общовационални конференции (конгреси, симпозиуми, семинари) по темата 
на дисертацията (на един докторант);  

 дял на завършилите докторанти, чиито дисертационни изследвания се 
извършват в рамките на финансирани НИР (научно-технически програми, 
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проекти и др.);  

 дял на завършилите докторанти - лауреати на международни и национални 
конкурси за последните 3 години в общия брой на докторанти в тази научна 
област. 

 
Обобщавайки, трябва да се отбележи следното. Ефективността на научната и 

педагогическата дейност на докторантите от катедрата до голяма степен се 
определя от обема на научните изследвания сред докторанти за доктори на науките, 
млади учени и докторанти, улесняващи получаването на необходимата информация 
за конференции, семинари и възможността за публикуване на резултати от работа. 
За подобряване на ефективността в тази посока в катедрата е необходимо да се:  

 съобщава на докторантите информация за конференции на високо ниво с 
неограничена география, както по отношение на местата, така и по 
отношение на състава на участниците;  

 извършват научна и образователна работа с докторантите при избора на 
научна посока и тема на дисертация, както и формират адекватна картина на 
обучение и писането на докторска дисертация. Привличане на способни и 
заинтересовани докторанти за участие в научната дейност на катедрата;  

 съобщават на докторантите информация, свързана с получаването на 
стипендии;  

 провеждане на различни научни състезания;  
  предоставяне на възможности за използване на имуществото на 

университета, за по-продуктивна работа;  
 установяване на контакти с докторантите от други университети;  
 провеждане на съвместни събития с докторантите от индустрията, 

университети за обмяна на опит, по-тясно взаимодействие въз основа на 
общи цели и задачи. Организиране на обмен на напреднал научен и 
технически опит на международно ниво;  

 печат на публикации в различни издания;  
 организиране на пътувания на докторантите до международни конференции 

в други градове на България. Проучване на опита на други страни в това 
отношение;  

 необходимо е провеждането на междукатедрени семинари за решаване на 
различни научни проблеми. Организиране на междуведомствени семинари 
по темата на текущи изследвания. Провеждане на семинари от доктори на 
науките от различни катедри. Покана на водещи учени. Катедрата трябва на 
първо място да изпълнява координиращи функции,да бъде центърът, където 
трябва да тече цялата информация за всички научни области, развивани в 
университета, а не само. По време на изследователската работа 
докторантът овладява най-важните професионални умения на учен - 
уменията за получаване на научни резултати, както и тяхното публично 
представяне (анализ и обобщение на материала, работа върху текста при 
подготовката на публикация, подготовка на доклади на научни семинари, 
конференции, симпозиуми). Съвременните изисквания, наложени от 
икономиката на знанието към компетенциите на специалистите с най-висока 
научна квалификация обаче показват, че очевидно не е достатъчно да се 
работи само върху дисертационно изследване. Изискванията за докторанти 
днес могат да бъдат изпълнени само в резултат на целенасочено научно 
обучение на докторант в способна и активна научна среда с развита система 
от професионални комуникации и набор от образователни програми, 
необходими за цялостното развитие. 
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ПРОБЛЕМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА 

ФОРМИРАНЕ НА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ 

(Част 1) 

 
Н. Георгиева*; Г. Тасев 

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

 
Като част от изследването беше проведено експертно проучване, в което взеха 

участие 35 ръководители на докторанти, под чието ръководство над 10 души с 
повече от 20 години научен и педагогически опит и защитени докторски дисертации.. 
Според академичното звание има следното разпределение: 32 професори, 3 
доценти, от които 4,5% са доктори на биологичните науки, 9,1% са доктори по 
философия, 4,5% са доктори на исторически науки и 40,9% са доктори по икономика, 
доктори на техническите науки - 36,4%, доктори на педагогическите науки - 4,5%. 
Освен това 40% от анкетираните са жени, 60% са мъже. Средната възраст на 
анкетираните е 55 години. По-голямата част от респондентите са работили в своя 
университет 31–40 години (37,1%), а на позицията си 11–15 години (44,1%) и имат 
26–30 години научен и педагогически опит (25,7%). 

Средно респондентите имат 232 публикувани труда, от които 7 монографии, 27 
статии в рецензирани списания 5 учебника, 13 учебни помагала. Средната възраст 
за защита на докторска дисертация за доктор на науките е 44 години, а на докторска 
– 51 години. 45,5% от анкетираните се смятат за ръководители на научната школа. 
Научната специалност на мнозинството от анкетираните съвпада със 
специалността, по която подготвят докторанти, 72,7% от анкетираните отговарят по 
този начин, „предимно да“ - съответно 24,2%, само 3% от анкетираните нямат 
същата специалност. В допълнение към управлението на докторанти, научните 
ръководители извършват такива дейности в университета като управленска (67,6%), 
педагогическа (94,3%), научна (91,4%), методическа (73,5%) и социална работа 
(11,4%) (фиг. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Въпреки това 68,6% от анкетираните се чувстват най-вече учени, 51,4% - 

преподаватели и само 14,3% от участниците в проучването - мениджъри. За по-
голямата част от експертите научното ръководство на докторанти е преди всичко 
възможност да се чувстват удовлетворени от резултатите от работата си, 60% от 

 
Фиг. 1. Основни видове дейности на научния ръководител на докторанти 

Управленческа дейност 
Педагогическа дейност 
 
Научна дейност 
 
Методическа работа 
 
Други видове работа 
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анкетираните посочват това, за 54,3% - възможност да се чувстват необходими и 
полезни, както и като възможност да изразят себе си в своите ученици и възможност 
да си сътрудничат с интересни хора, които са страстни за науката (48,6%) (фиг. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При отговора на въпроса „Какви компетенции трябва да притежава 

ръководителят на докторанти и какви компетенции имате Вие лично като 
ръководител?“ се установи, че като цяло респондентите притежават всички качества, 
които според тях ръководителят на докторанти, а именно той трябва да знае и 
познава законите и другите регулаторни правни актове на МОН относно 
образованието и обучението на научен и педагогически персонал, правилата и 
процедурите за обработка на дисертации, резюмета и представянето им за защита, 
най-новите методи, средства и практика за планиране, организиране, провеждане и 
осъществяване на научни изследвания и разработки; трябва да притежава и 
притежава задълбочени научни познания по специалността си, богат опит в научната 
работа, нейната организация и научна степен „доктор на науките“; той трябва да може 
и е в състояние да съветва докторанти по теоретични, методологически, стилистични 
и други въпроси на писане на дисертация, да координира подготовката на докторанти 
за получаване на необходимите знания и умения, да определя приоритети и да 
планира лични дейности и, накрая, той трябва да притежава и притежава научните 
методи за провеждане на изследователска работа, технически разработки и тяхната 
експериментална проверка, технологии за взаимодействие с докторанти на етапите 
на прием в докторантура, следдипломно обучение, влизане в защитата, технологии за 
ефективна организация на лични дейности.  

Повечето експерти смятат, че изкуството на научното лидерство не е 
необходимо да се тренира, това умение идва от само себе си с придобиването на 
опит в управлението на докторанти, 54,3% от анкетираните отговарят по този начин. 
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Фиг. 2. Ръководство на докторанти от позиция на 
науч-ния ръководител:1-възможност да завоюват 
уваже-ние и авторитет в обществото;2-начин за 
допълни-телна заработка;3-възможност за 
удоволетворение от работа;4-възможност да се 
изяви като учен;5-дълг пред обществото;6-
възможност да се чувства необхо-дим;7-възможност 
да формира своя научна школа; 8-възможност да 
сътрудничи с интересни учени 
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Нещо повече, 42,9%, напротив, смятат, че като всеки вид дейност е необходимо да 
се научи изкуството на научното лидерство. Обучението по управление на 
дисертации трябва да се извършва главно под формата на междууниверситетски 
семинари на научни ръководители (30%), повишаване на квалификацията в 
организирана форма (26,7%), стажове в университети и чужбина (20%). Трябва също 
да се отбележи, че 53,1% от анкетираните експерти четат книги за управление на 
дисертации, като сред най-значимите са: "Дисертация и научна степен" B.A. 
Рейсберг и Как се разработва докторска дисертация” и др. от Тасев Г.А. 

На въпроса: „Колко докторанти са подготвили и защитили дисертации под ваше 
ръководство?“ Отговорите са разпределени, както следва: 6-10 души - 40% от 
анкетираните, 11-15 души - 28,6%, повече от 20 души - 20%, 16-20 души - 8,6%, 1-2 
души - 2,9%. По отношение на подготовката на докторанти са получени следните 
отговори: нито един човек - 40%, 1-2 души - 30%, 3-5 души - 20%, повече от 10 души 
- 6,7%, 6-10 души - 3,3%. Трябва да се отбележи, че през последните пет години 1-2 
души - 56,3%, 3-5 души и нито един - 21,9% от анкетираните не са защитили 
дисертация при мнозинството експерти. Основните причини за това положение са 
промяна в профила на основната дейност (41,7%), промяна в семейното положение 
(37,5%), влошаване на финансовото състояние (33,3%) (фиг. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За да се повиши ефективността на следдипломното обучение, експертите бяха 

помолени да посочат факторите, които осигуряват необходимото качество на 
докторантурата. Сред приоритетите бяха развита система за научни комуникации 
(участие на докторантите с в конференции, стажове и др.) (80%), финансова 
подкрепа за докторанти от безвъзмездни средства, икономически договори, научни и 
технически програми (76,5%), развита система за достъп до информационни ресурси 
(65,7%) (фиг. 4). 

През последните години се наблюдава тенденция след защита на дисертация 
докторантите да не търсят работа в стените на университета и да останат на 
преподавателска позиция, основните причини за тази тенденция според 
ръководителите на дипломираните докторанти, са следните: заплатата не позволява 
оцеляването (90,9%), има по-добри перспективи (63,6%), жилищни проблеми (60,6%). 
Според експертите създаването на такива условия може да коригира сегашното 
състояние на нещата, да повиши престижа на преподаването в очите на завършилите 
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Фиг.3.Причини за несвоевремення защита на дисертаци 
ите от докторантите:1-изменено семейно положение;2-
влошаване на материалното положение;3-сямяна на 
профила на основната дейност;4-липса на необходимите 
знания и възможности 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

183 

докторанти: увеличаване на заплатата до ниво, което позволява нормален живот, 
това беше отбелязано от 100% от респонденти, желание за преподаване и научна 
работа (съответно 60%). В хода на проучването експертите оцениха условията, 
създадени от университета за завършилите докторанти по 5-степенна скала (Таблица 
1). Като цяло условията за работа върху дисертационната работа, създадени от 
университета, са на средно ниво. Най-високата оценка (4,2) бе отбелязана от достъпа 
до научна литература, възможността за получаване на научна консултация, 
възможността за участие в научната и методическата работа на катедрата. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 Оценка на експертите условията, създадени от ВУза докторантите, 
по 5-то пална скала(1-много лоши; …; 5-много добри условия) 

 

Условия на работа над дисертацията Оценка 

1. Достъп до научна литература 4,2 

2. Възможност за получаване на научна консултация 4,2 

3. Възможност за участие в научната и методична работа на катедрата 4,2 

4. Възможност  за публикуване на н. работи 4,1 

5. Възможност  за участие в образователния процес 4,1 

6. Квалификация на н.ръководител 4,0 

7. Възможност за участие в н.конференции 4,0 

8. Достъп  до компютърна техника 4,0 

9. Достъп до Интернет на ВУ 4,0 

10. Достъп до лабораторното оборудване 3,2 

11. Възможност  за участие в м.конференции 3,2 

12. Възможност за апробиране на н.работи на практика 3,1 
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Фиг.4.Фактори,осигуряващи необхо 
димото качество на подготовка на 
докторанти(по мнението на експ 
ерти),%:1-развита система за научна 
комуникация;2-финансова поддръж 
ка на докторантите с проекти;3-раз 
витие на система за достъп до науч 
на информация;4-повишаване на 
стипендиите;5-наличие във ВУ на 
авторитетни научни школи;6-строг 
контрол на изпълнение на ИПД;7-
повишено заплащане на н.ръководи 
тел;8-привличане на най-добри уче 
ни за н.ръководители;9-наличие на 
съвременна МТБ;10-тясна интегра 
ция на вузовскта и академична нау 
ка; 11-високи критери за избор на 
докторанти;12-повишени изисква 
ния към н.ръководител;13-раз шире 
на компетентност на докторатите 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

184 

 
Литература: 

[1] Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах / Н.И. Аристер, С.Д. 
Резник, О.А. Сазыкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

[2] Котляров И.Д. Проблемы осуществления научного руководства 
соискателями ученой степени кандидата наук// Университетское 
управление: практика и анализ. - 2010. - № 4. - С. 51. 

[3] Ведерникова Л.В., Поворознюк О.А. Руководство научным исследованиемв 
процессе подготовки научно-педагогических кадров // Проблемы и 
путиповышения качества экспертизы и защиты диссертационных работ: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции / под обш. 
ред.С.Д. Резника. - Пенза: ПГУАС, 2010. - С. 118. 

[4] Актуальные вопросы аттестации научных и научно-педагогических кадровв 
условиях инновационного развития образовательной системы в 
РоссийскойФедерации [Электронный ресурс] - URL: 
http://www.garant.ru/action/roundtable/10213/ (дата обращения 23.12.2012). 

[5] Тасев Г. и др. Методични основи на методологията на научните 
изследвания. -С., 2022. 

[10] Эрштейн Л. Б. Результативность деятельности аспирантуры и 
необходимостьразработки обшей теории научного руководства // 
Педаогическое образование в России. - 2011. - № 4. - С. 222. 

  



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

185 

 

ПРОБЛЕМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА 

ФОРМИРАНЕ НА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ 

(Част 2) 
 

Н. Георгиева*; Г. Тасев 
*Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 

гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38 
 

Следдипломното обучение трябва да осигури добра връзка между сектора на 
висшето образование и науката, с това мнение са съгласни 47,1% от експертите, 
участвали в проучването, считат го за желателно - 41,2%. Половината от 
респондентите смятат, че е необходимо да се провеждат аудиторни сесии с 
докторанти, за да се подготвят за изпитите на кандидатстване, като същевременно 
отбелязват, че обемът на образователната програма на докторантите трябва да 
бъде ограничен до информацията, необходима само за полагане на изпитите на 
кандидата (43,8%). Сред анкетираните експерти 24,2% смятат, че   обучение трябва 
да бъде предшествано от задълбочено обучение в рамките на магистърски 
програми, 39,4% са отговорили „по-вероятно, отколкото не“, 36,4% не смятат 
магистърските програми за необходими. Повечето от интервюираните експерти, 
участващи в проучването (56,7%), посочват, че ръководят научния студентски кръг, а 
участниците в този кръг са предимно представители на трети (18,2%), четвърти 
(36,4%) и пети (22,7%) курсове.  

Средният брой на такива кръгове, според мнозинството, е 4-6 души. Освен това 
93,5% от научните ръководители посочват, че студентите под тяхно ръководство 
участват в конкурси за научни студентски работи. От тях наличието на победи в 
такива състезания е отбелязано от 89,7% от анкетираните и средно 8-9 пъти. 
Експертите отбелязаха и наличието на научни публикации на студенти под тяхно 
ръководство, средно 1-2 публикации годишно. 

Към момента на постъпване в докторантура студентите имат тема за 
изследване на дисертация, 26,5% от научните ръководители са отговорили по този 
начин. Средно, преди да влязат в докторантура, студентите имат 1-2 публикации в 
активите си, това е посочено от 82,8% от анкетираните. Изборът на темата на 
дисертационното изследване, според научните ръководители, се дължи преди 
всичко на факта, че изследването е продължение на дипломния проект или 
магистърската теза (32,4%). Връзката между темата на дисертацията на 
докторантите и планираните изследвания се дължи на факта, че работата по 
избраната тема е инициативна работа (58,8%).  

По отношение на организацията на управлението на докторанти, експертите 
бяха помолени да посочат колко докторанти имат в момента. Повечето (45,5%) 
отговарят 3-5 души. Средно един експерт обучава 4 редовни докторанти и 2 задочни. 
Повечето от експертите (84,8%) оценяват дейността си в управлението на студенти 
като осигуряване на пълноценно научно ръководство. Това се проявява главно в 
редовни лични консултации с всеки дипломант (93,9%), активно участие на студенти 
в научни конференции и навременно представяне на дипломанти за защита 
(съответно 60%). Сред причините, които могат да доведат до неадекватно научно 
ръководство, бяха посочени следните: липсата на интерес на завършилите студент 
към активна научна дейност (66,7%), ниско заплащане за научно ръководство 
(44,4%) и лична натовареност (22,2%) (Фиг. 5). 
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Повечето ръководители изразиха мнение, че най-приемливата форма на 
взаимодействие със студентите за тях са личните срещи с всеки студент при 
необходимост (52,9%). Средно ръководителят прекарва 1-2 часа седмично в 
комуникация с един докторант. На такива срещи на мениджъри с докторанти се 
провеждат предимно научни консултации по темата на дисертацията (97%), 
обсъждат се „пресни“ научни статии, монографии и др. (48,5%), решават се 
организационни въпроси (39,4%). Контролът върху хода на работата по 
дисертациите на техните докторанти се извършва средно от ръководители веднъж 
месечно, това е посочено от 59,4% от експертите. Сред формите на контрол, устният 
доклад на докторантите за напредъка на работата по дисертацията е по-популярен 
(75,8%) (фиг. 6.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установено е, че 45,5% от научните ръководители провеждат докторантски 

семинари - общи срещи на всички свои докторанти, докато 21,2% от експертите 
смятат тази форма на взаимодействие с докторантите за неефективна. Освен това 
честотата на такива семинари е веднъж на 2-3 месеца (51,7%). Основните проблеми 
на такива семинари са обсъждането на общи въпроси, свързани с всички 
докторанти, участието на докторанти в научни и практически конференции и 
предварителната защита на   дисертации. Повечето от експертите, участвали във 
въпроса, имат принципно демократичен стил на управление на докторанти. В 
допълнение към научните изследвания, докторанти се занимават и с 
преподавателска дейност, което е положителен момент в подготовката на научни и 
педагогически кадри. Така че, когато отговарят на въпроса „Включвате ли 
докторантите в преподавателска дейност?“, Повечето експерти дадоха положителен 
отговор, отбелязвайки, че като правило докторантът има преподавателско 
натоварване (35,3%) и участва в образователни дейности като част от учебната 
практика в катедрата ( 38,2%). Безспорно е, че навременното освобождаване на 

 

1 

2 

3 

Фиг.6.Форми на контр 
ол дейността на докто 
рантите от страна на 
н.ръководител:1-ус 
тен отчет на доктора 
нта;2-писмен отчет на 
докторанта;3-доклад 
от докторанта за пред 
ставяне в катедрата 

 

1 

2 

3 

4 

Фиг.5.Причини за непълноце 
нен научен ръководител:1-
отсъствие на интерес от докто 
ранта за пълноценна работа; 
2-ниско заплащане на н.ръко 
водител;3-лична натоварено 
ст; 4-липса на  външно 
финансиране 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 

6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

187 

докторанти за защита ще допринесе за повишаване на ефективността на 
докторантското обучение и за тази цел е необходим набор от допълнителни мерки 
за материално и морално стимулиране на научните ръководители, 62,5% от 
участниците в проучването се съгласи с това мнение. Освен това е необходимо да 
се прилагат мерки за повишаване на отговорността за некачествено научно 
управление, както смятат 48,5% от експертите, такива мерки вече се практикуват в 
университетите, отбелязват само 15,2%. 

Само 14,7% от респондентите систематично отчитат напредъка в управлението 
на докторанти в Академичния съвет на университета, 35,3% „от време на време“, 
50% от респондентите не правят такъв отчет, което показва, че това не се 
практикува в техния университет. На заседанието на катедрата - докладват 90,6% от 
анкетираните ръководители. На въпроса: „Вашият университет има ли типичен 
график за работната седмица?“ бяха получени следните отговори: „да“ отговориха 
11 души (34,4%), „не“ - 8 души (25%), въпросът затрудни 13 души (40,6%). За 
личната организация на ръководителя може да се съди по неговата система за 
планиране. Така 72,7% от мениджърите имат работен план за деня, а 21,2% от 
анкетираните го правят само при необходимост. 48,5% от анкетираните винаги 
планират делата си за месеца, 39,4% - според нуждите. По-дългосрочно планиране 
за една година извършват 66,6% от надзорниците. Работният ден в университета за 
повечето експерти продължава от 8 до 10 часа, а значителна част от анкетираните 
(39,4%) прекарват по-малко от 8 часа на работното място. За да записват случаи и 
да планират дейността си, по-голямата част от експертите, участвали в проучването, 
използват обикновен тефтер, 17 души са посочили това, което е 56,7%, само 10% от 
респондентите специално са разработили седмичен дневник, удобен за себе си 
(фиг. 7 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работното време на ръководителя се състои от такива дейности като 

управленска, педагогическа, научна, методическа работа, външни връзки, 
предизвикателства пред времето за управление. Освен това, за да обменят опит, 
научните ръководители трябва да посещават други университети, да ходят на 
научни и педагогически командировки, това отбелязват 64,7% от експертите, а 
средно се правят по-малко от 3 командировки годишно. Съществуват голям брой 
„спънки” в дейността на научните ръководители, които възпрепятстват тяхната 
ефективна и ефикасна работа, сред основните са непълна, закъсняла информация 
(56%), неспособност да се каже „не” (36%), липса на приоритети в бизнеса (24%) 
(Фиг. 8). 
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Експертите бяха помолени да оценят важността (B) и личното представяне (И) 

на всяка позиция по петобална система в таблицата „Способност да се управлява“ 
(според принципа: 1 точка - незначителни качества .. 5 точки - много важни и 
значими качества). Резултатите могат да се видят в таблица 2. 

 
Таблица 2 Система за качеств «Умение да управляваме самите себе си” 
 

№ п/п Списък на качества В И 

I. Способност  правилно да формулират целите на живота 
  

1.1. Умение да формулират целите на своя живот 4,4 3,9 

1.2. Умение да вземат решения 4,5 3,6 

1.3. Умение  да планират кариерата си  3,8 3,6 

2. Лична организираност 

2.1. Привързаност към системен подход 4,3 3,8 

2.2. Умение  да цени и ефективно да използва времето 4,6 4,1 

2.3. Умение  да съсредоточи върху главното 4,7 4,1 

2.4. Умение всичко да прави по ред 4,2 4,1 

2.5. Умение да отчита и анализира разхода на време 4,0 3,5 
 

№ п/п Списък на качества В И 

3. Самодисциплина: 

3.1. Задържителност, способност и емение да държи на думите си 4,5 4,5 
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3.2. Пунктуалност, точност да изпълнява 4,6 4,2 

3.3. Подреденост, умение да не се разпилява 4,4 4,0 

3.4. Наличие на чувство на отговорности 4,6 4,5 

4. Познаване на  технологията на личната работа 

4.1. Умение да организира личното работно място 4,1 3,7 

4.2. Умение да използва организирана технология 4,1 3,7 

4.3. Умение да работи с информация 4,4 4,1 

4.4. Умение да говори по телефон 3,8 3,7 

4.5. Умение  да слуша 4,3 4,0 

4.6. Умение да планира своята работа 4,3 3,6 

4.7. Умение да използва книги за записки 3,4 3,1 

4.8. Умение да деличира пълномощия 3,8 3,2 

5. Способност да се поддържа здрав: 

5.1. Правилно хранене 4,3 3,3 

5.2. Сън 4,1 3,6 

5.3. Закаляване 4,0 3,0 

5.4. Умение да почива 3,8 3,2 

5.5. Отказ от вредне навици 4,2 3,9 

6. Емоционално – волеви потенциал 

6.1. Трудолюбие 4,3 4,0 

6.2. Целеустремленност 4,5 4,1 

6.3. Решителност 4,1 3,4 

6.4. Напористост  3,8 3,1 

6.5. Умение да се заинтересова,да мотивира себе си 4,0 3,3 

6.6. Оптимизъм и жизнерадостност 4,0 3,6 

6.7. Семейно благополучие 4,5 3,8 

7. Самоконтрол на своята дейност в живота 

7.1. Самоконтрол на реализация на плановете в живота 4,0 3,7 

7.2. 
Самоконтрол на  реализацията на най-важните работи за 
годината 

3,8 3,4 

7.3. 
Самоконтрол на  реализацията на най-важните работи за 
месеца 

3,8 3,4 

7.4. Самоконтрол на резултатите за седмицата 3,7 3,3 

7.5. Самоконтрол на резултатите за деня 3,7 3,4 

7.6. Самоконтрол на личната работоспособност 3,8 3,5 

7.7. Самоконтрол на своята репутация 4,0 3,7 

 
Трябва да се отбележи, че най-висока оценка по важност и лично представяне 

са получили качествата от блока „Самодисциплина“. По този начин, което показва, 
че такива качества като ангажираност и способност да спазват думата си, точност на 
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изпълнение, концентрация, способност да не се разпръскват, наличието на чувство 
за отговорност са най-важни за лидерите.  

 
В заключение участниците в експертното проучване биха могли да дадат 

препоръки за подобряване на взаимодействието между научния ръководител и 
докторанта.  

Сред основните позиции могат да се откроят: създаването на научни 
лаборатории, увеличаването на стипендиите и материалната подкрепа за 
докторантите, проявата на творческа инициатива, както от страна на ръководителя, 
така и от страна на докторанта, както и увеличаването на тяхната взаимна 
отговорност.  

Сред предложенията за подобряване на дейността на докторантското обучение 
в университета е необходимо да се отбележи подобряването на материално-
техническата база, въвеждането на система за наблюдение и управление на 
дейностите на докторантското обучение и ефективното решаване на въпроси, 
свързани с обучението.  

За да се повиши ефективността на обучение, е необходимо да се приложи 
набор от мерки за подобряване на системата за подбор на докторанти, системата за 
подготовка на докторанти за научна и педагогическа дейност, подобряване на 
качеството на научното ръководство за докторанти, и подобряване на 
методическата подкрепа на докторатското обучение. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА 

НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДОКТОРАНТИ 

(Част 1) 
 

М. МИХОВ 
 
Научното ръководство на докторантите е съществена част от подготовката на 

висококвалифицирани специалисти. Ето защо е важно университетът (академичният 
съвет) да не допуска грешки не само при подбора на самите докторанти, но още 
повече при назначаването на научни ръководители. За съжаление именно на този 
етап академичните съвети на университетите често се спъват, одобряват слаби, 
безинтересни, неспецифични теми за докторантско изследвания, избират не винаги 
компетентни ръководители за докторантите и в резултат на това предопределят 
бъдещ провал или ненавременна защита на дисертации, масово отчисляване на 
докторанти.  

Държавата не само губи така необходимото младо научно попълнение (38% от 
постъпилите в докторанти отпадат [1]), но и държавните пари се губят (заплащане на 
50 часа годишно на научния ръководител за един докторант, стипендии за 
докторанти). Дисертацията е своеобразно огледало не само на докторанта, но и на 
неговия научен ръководител. Следователно изводите за качеството на 
дисертационното изследване, неговите предимства и недостатъци, за 
съответствието на работата с параметрите на партньорската проверка са до голяма 
степен свързани с лицето, което е ръководило работата на дипломанта.  

В рамките на това изследване, е проведено анкетно проучване на 124 научни 
ръководители на докторанти с научни специалности като: „Икономика и управление 
на националното стопанство“, „Икономическа теория“, „Методи и системи за защита 
на информацията, информационна сигурност", "Строителни материали и продукти", 
"Строителни конструкции, сгради и съоръжения", "Отечествена история", 
"Алергология и имунология", "Геоморфология и еволюционна география", "Теория и 
история на правото и държавата, история на ученията за правото и държавата”, 
„Конституционно право; общинско право”, „Математическо моделиране, числени 
методи и програмни пакети”, „Социална структура, социални институции и процеси”, 
„Социална философия” и др. 

В зависимост от съотношението на делата на мъжете и жените, научните 
дисциплини могат да бъдат класифицирани „въз основа на пола“ [2]: 

• “мъжките” науки включват физико-математически науки, технически, 
политически, науки за Земята (геология, геофизика, хидрология и др.);  

• „неутрални“ включват биологични клонове на знанието (физиология, зоология, 
ботаника), исторически, правни, икономически, медицински науки; 

• към "женски" - филологически, педагогически, фармацевтични, 
социологически и психологически клонове на науката. 

 
В общия състав на анкетираните 67,6% са мъже и 32,4% са жени. Подобно 

съотношение на броя на мъжете научни ръководители и жените научни 
ръководители, според държавната статистика [3], се наблюдава у нас. Възрастовият 
състав на анкетираните е както следва (фиг. 1): 57,3% от анкетираните са на възраст 
от 51 до 60 години, 18,3% са на възраст от 31 до 45 години, 10,9% са на възраст от 
61 до 70 години, 3,7% са над 70 години. Средната възраст на ръководителите е 51 
години. 
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Фигура 1 показва, че кохортата на младите научни ръководители не е 

многобройна: 8,5% от анкетираните са на възраст между 30 и 35 години, което е 
съвсем разбираемо - за да ръководи докторанти и да ги защитава, ръководителят 
трябва да има богат опит в научната работа зад гърба си (защитава докторска 
дисертация или активно работи върху нея, е известен на научната общност чрез 
публикации в рецензирани издания и доклади на конференции, има опит в 
противопоставяне на дисертации и др.). 

Средният показател за опит в научната и педагогическата дейност на научните 
ръководители е 26 години. Освен това 38,8% от анкетираните имат опит в научната 
и педагогическата дейност от 11 до 25 години, 42,1% от анкетираните - от 26 до 40 
години, 9,2% - от 41 до 55 години (фиг. 2). Средният трудов стаж в даден 
университет е 23 години. Голям процент от ръководителите (46%) са работили в 
своя университет от 30 до 45 години, т.е. можем да говорим за тяхната обвързаност 
с образователна институция, което предполага: идентификация (гордост от самия 
факт на тяхната работа в този университет, единство на личните цели и целите на 
организацията), ангажираност (интерес към постигане на показатели за 
ефективност, които са значими за университета, отговорност за резултатите от 
тяхната работа), лоялност (емоционална привързаност към вашия университет, 
желание да останете член). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
До 5        10          15         20          25        30           35         40         45         50   , год. 

Фиг. 2. Състав на н.ръководители на докторантите по стаж на 
научно-преподавателска работа,% 

 
До 30       35         40           45          50           55         60            65         70, год. 

Фиг. 1. Състав на н.ръководители на докторанти по възраст,% 
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Преобладаващите позиции на научни ръководители в университета са 
ръководител на катедра (61%) и професор на катедра (23,2%). Средният стаж на 
заеманата длъжност е 10,3 години. В същото време 46,7% от анкетираните са 
работили на позицията си от 2 до 10 години, а 45,2% - от 11 до 20 години. 76,9% от 
анкетираните научни ръководители са със степен доктор на науките, а 23,1% са 
доктор. Научната титла професор са 79% от анкетираните, доцент - 21%, т.е. сред 
научните ръководители има такива, които имат званието професор и степента 
доктор (2,1% от тях) (фиг.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В по-голямата си част (71,4%) научната специалност на ръководителите 

съвпада със специалността, по която обучават докторанти. Въпреки, че само 42,3% 
от респондентите се смятат за лидери на научни школи (38,3% от лидерите изразиха 
мнение, че засега имат малко основания да се наричат такива). Тук трябва да се 
отбележи, че научната школа се формира в продължение на много години и се 
характеризира с редица стабилни черти: постоянството на темите на научните 
изследвания, подготовката на висококвалифицирани научни и педагогически кадри, 
наличието на творческа атмосфера, организацията на научни срещи, теоретичното и 
практическото значение на резултатите от изследванията. Създаването на научни 
школи е гаранция за стабилността и жизнеспособността на научното общество, тъй 
като те осигуряват постоянен контакт между младите учени, които определят 
бъдещето на науката, и по-старите поколения учени, които имат опит в научните 
изследвания1. В много отношения научните школи и резултатите от тяхната 
изследователска дейност осигуряват авторитет и слава на висшето учебно 
заведение. В допълнение към работата с докторанти, 94,2% от научните 
ръководители се занимават с преподавателска дейност в университета, 71,8% 
извършват методическа работа, 67,1% участват в управленска работа в рамките на 
своите позиции. Научната квалификация, наличието на докторска степен за 
ръководители на докторанти, разбира се, са много важни, но се изискват и знания и 
умения, професионализъм в това как да се управлява научната дейност на други 
хора. Тук се проявяват управленските способности на научните ръководители. 
Важна роля играят организаторските качества на ръководителя, които се проявяват 
в областта на взаимодействието с хората. Таблица 1 показва резултатите от 
класацията на личностните качества, които супервайзорите трябва да притежават и 
които реално притежават. Класирането е извършено от анкетираните научни 
ръководители. Според респондентите на първо място сред личностните качества на 
научните ръководители са: техните професионални знания, ерудиция и креативност. 

 

Доцент  
 

 
Професор  
 
 
Доктор  
 
Доктор на 
науките 

Фиг. 3 Състав на н.ръководители на докторантите по наличие на 

н.степен и академична длъжност, % 
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Според респондентите на първо място сред личностните качества на научните 
ръководители са: техните професионални знания, ерудиция и креативност, 
аналитично мислене, организационни умения, жажда за иновации, както и 
взискателност и отговорност, т. в много отношения именно тези качества 
характеризират развитата професионална компетентност на научните ръководители 
на докторантите.  

 
Таблица1. Ранжиране на личните качества, които са необходими за 

н.ръководител на докторанти 
 

Качества 
Ранг на 

качеството 
(от I до 6) 

Ранг на качеството 
при самооценка на 

анкетираните 
н.ръководител 

Профессионални знания, ерудированност, 
креативност, аналитически запас от ум 

2,3 2,7 

Организаторски способности, умение да убеждава 3,8 4,0 

Интерес към иновации,чувство за ново 4,2 4,8 

Взисквателност, отговоронст, чувство за дълг, 
добросъвестност 

4,6 4,3 

Лична организираност, инициативност, увлеченост 5,2 5,8 

Тактичност, доброжелателност, привлекателност 5,6 5,0 

 
В таблица 2 са представени компетенциите на н.ръководител и в сравнителен 

вариант ”трябва да притежава” - „притежава”. 
 

Таблица 2. Компетенции, които трябва да притежава и реално притежава 
н.ръководител на докторанти 

 

Компетенции 

Длъжен да 
притежава 

Притежава 

да % да % 

а) Да знае:  
• правила и ред за оформяне на дисертация, 
автореферат и представянето им за защита 

115 75,2 107 69,9 

• нови методи, средства и практика да планира, 
организира, провежда и внедрява научните резултати 

ПО 71,9 112 73,2 

• принцип на ефективно планиране, организация и 
самоконтрол на личната дейност 

61 39,9 46 30,1 

• закони и нормативни актове по въпросите на 
образованието и подготовка на научно-педагогически 
кадри 

45 29,4 49 32,0 

• основи на педагогиката, педагогическа психология 44 28,8 48 31,4 

б) Да има:  
• задълбочени научни знания по своята специалност 

127 83,0 114 74,5 
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Компетенции 

Длъжни да 
притежават 

Притежават 

да % да % 

• богат опит с научна работа, нейната организация 88 57,5 79 51,6 

• авторитет в научното съобщество 71 46,4 47 30,7 

• научна степен, доктор на науките, доктор 65 42,5 58 37,9 

• наличие на връзки с н.съвет по научната специалност 54 35,3 57 37,3 

• академична длъжност доцент, професор 35 22,9 46 30,1 

• публикации във водещи национални и чужди списания 32 20,9 38 24,8 

• опит за рецензиране 24 15,7 29 19,0 

в) Да умее: 
• съветва докторанта по теоретични, методологически, 
стилистични и други въпроси на писане на дисертация 

111 72,5 102 66,7 

• кординира подготовката на докторанта за получаване на 
нови знания и навици 

108 70,6 93 60,8 

• отделяне на приоритетите и да планира личната дейност 67 43,8 53 34,6 

• формира графика на работа на докторанта и да следи за 
неговото изпълнение 

58 37,9 29 19,0 

•установяване на контакти с ръководителя на катедрата 58 37,9 58 37,9 

г) Да владее:  
• научните методи на провеждане на изследователска 
работа, технически разработки и експерименталната им 
проверка 

102 66,7 119 77,8 

• технологията на взаимодействие с докторанта на етапа 
на постъпване в докторантура, обучение в докторантура, 
извеждане на защита 

60 39,2 72 47,1 

• технология на ефективна организация на личната 
дейност 

63 41,2 63 41,2 

• чужди езици 47 30,7 37 24,2 

• механизми на оформяне на правата на интелектуалната 
собственост 

39 25,5 46 30,1 

 
Анализирайки данните в таблица 2, могат да се откроят знанията и уменията, 

които са особено необходими на ръководителите. По-специално, научните 
ръководители трябва да познават: най-новите методи, инструменти и практика за 
планиране, организиране, провеждане и осъществяване на научноизследователска 
и развойна дейност, както и правилата и процедурите за подготовка на дисертации, 
резюмета и представянето им за защита; притежават: задълбочени научни познания 
по специалността и богат опит в научната работа, нейната организация; да може да: 
съветва докторанта по теоретични, методологически, стилистични и други въпроси 
на писане на дисертация, както и да координира подготовката на докторанта за 
получаване на необходимите знания и умения; собствени научни методи за 
извършване на изследователска работа, технически разработки и тяхната 
експериментална проверка. Според интервюираните ръководители те трябва: да 
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обърнат повече внимание на планирането, организацията и самоконтрола на 
личните дейности; стремят се да спечелят доверие в научната общност; по-добре да 
координира обучението на докторантите за получаване на необходимите знания и 
умения; внимателно формира работния график на докторанта и следи за неговото 
изпълнение; подобрете знанията си по чужди езици. На въпроса: „Необходимо ли е 
да се учи изкуството на научното лидерство?“ – 55,9% от научните ръководители 
отговарят, че е необходимо, както всяка друга дейност. 36,8% от мениджърите 
смятат, че не е необходимо това да се изучава целенасочено, това умение идва от 
само себе си с придобиването на опит в управлението на докторанти. 7,3% от 
анкетираните са се затруднили да отговорят на този въпрос. 

Почти еднакви („да“ – 44%, „не“ – 42%) са отговорите на научните ръководители 
на въпроса „Чели ли сте някакви методически книги за управление на дисертации?“ 
13,8% от мениджърите са се затруднили да отговорят на този въпрос. Това е 
въпреки факта, че през последните години се появиха много методически 
ръководства в помощ на докторантите и н.ръководители. До известна степен тези 
книги са полезни и за ръководители, чиято роля трябва органично да се впише в 
системата за държавно сертифициране на научни и научно-педагогически кадри.  

40% от анкетираните ръководители имат един или двама докторанти, същият 
брой ръководители имат от 3 до 5 докторанти. Група от докторанти от 6 до 10 души 
се ръководят от 18%.  

Един опитен лидер обикновено има три до шест или повече докторанти. За да 
се доведат един или двама докторанти до защита всяка година, е необходима 
специална организация на дейността на ръководителя, тъй като интензивността на 
работата на ръководителя в този случай се увеличава драстично - под негово 
ръководство се провеждат няколко изследвания едновременно. 

Според 62,5% от ръководителите те предоставят смислени насоки на своите 
докторанти, което се изразява в редовни лични консултативни срещи с всеки 
докторант, в активното участие на докторанти в научни конференции, в 
кандидатстване за стипендии, спечелени от докторантите, и, в резултат на това, в 
навременното излизане на докторанти за защита. 16,9% от ръководителите смятат, 
че не предоставят пълноценни насоки на завършилите докторантите, а 20,6% от 
ръководителите се затрудняват да отговорят на този въпрос. Сред причините за 
неадекватно ръководство бяха отбелязани: липсата на инструментална и 
лабораторна база за ефективна научна дейност в университета (25,3%), лична 
натовареност (21,5%), липсата на интерес на завършил докторант към активна 
научна работа (19%)), ниско заплащане за научно ръководство (16,5%). На фона на 
огромното нарастване на броя на специализантите, за ръководителя далеч не е 
безразлично какъв докторант ще получи. В днешните условия на живот един 
докторант  е изправен пред много проблеми, така че е най-добре потенциалният 
ръководител да избере бъдещ докторант в най-ранните етапи на обучение в 
университет, от студентска среда, научен кръг, с добро „закъснение“ сред тези 
студенти, които са привлечени към бъдеща педагогическа и научна работа. Такъв 
дипломиран студент, който към момента на влизане в докторантура има реални 
научни резултати, ще бъде много по-трудно да се пребори по научния път с 
настоящите битови и материални трудности. Отговорите на научните ръководители 
на въпроса: „Съществува ли и работи ли активно под Вашето ръководство научен 
студентски кръг?“ са разпределени почти поравно: „да“ - 52,5%, „не“ - 47,5%. Тези 
резултати далеч не са обнадеждаващи, тъй като според нас идентифицирането на 
креативни, активни младежи и първоначалната работа с бъдещите кандидати 
трябва да започне от студентската скамейка. Научната работа, започната в рамките 
на студентски научен кръг, може да бъде продължена на етапа на дипломен проект, 
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изпълнение на магистърска теза. Темата на дипломен проект или магистърска теза 
може впоследствие да намери своето продължение в докторска дисертация. 

Средният брой на студентите в научните кръгове на тези ръководители, които 
извършват такава работа, е 7 души. Студентските кръгове включват предимно 
студенти 3-ти и 4-ти курс (65,2%). 89,8% от ръководителите отбелязват, че 
студентите под техен научен надзор участват в конкурси за научни студентски 
работи и не само участват, но и печелят (89%). Средният брой студентски 
публикации, които се изготвят годишно под ръководството на научните 
ръководители, е 4 позиции. Същият брой публикации средно имат в актива си 
потенциалните студенти, преди да влязат в докторантура. Научните ръководители 
отбелязват, че в 37,8% от случаите техните подопечни имат тема за изследване на 
дисертация до момента, в който постъпят в докторантура, най-вече имат 45,9%.  

• 45,1% от научните ръководители отбелязват, че темите на техните дипломни 
работи са инициативни. Тук е редно да се отбележи, че инициативни теми могат да 
възникнат поне в два взаимно изключващи се случая: както в резултат на добрата 
научна подготовка на кандидата, така и в случай на недостатъчната му 
квалификация и научен мироглед. Ръководителят трябва да разбере ситуацията, ако 
е възможно, да подкрепи инициативата на кандидата, но тази подкрепа трябва да се 
основава на реална оценка на ситуацията и не може да застраши успешното 
завършване на работата.  

• 54,9% от научните ръководители посочват, че темите на дипломните им 
работи са индивидуални – свързани са с основните планове за 
научноизследователска работа в индустрията, институцията. По отношение на 
релевантността и икономическата значимост подобни теми имат редица предимства 
пред останалите. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА 
ДОКТОРАНТИ 

(Част 2) 
 

М. МИХОВ 
 
Ръководителят трябва да може правилно да планира съвместната си работа с 

докторантите, като започне с помощ при намирането и избора на тема за 
изследване и завършва с оценка на извършената работа и заключение за нейното 
съответствие с установените изисквания, да може да координира действията на 
своите докторантите, организират ефективната им научна и педагогическа дейност, 
поддържат постоянния интерес на завършилия студент към научната дейност, 
мотивират, стимулират и упражняват систематичен контрол върху работата му. Що 
се отнася до формите на взаимодействие между ръководители и докторанти, 
приоритет са личните срещи с всеки докторант при необходимост, на второ място са 
личните срещи с всеки докторант строго според установения график. Колективните 
срещи с всички докторантит наведнъж, както показват резултатите от проучването, 
са неприемливи за 93,5% от мениджърите. Средно ръководителите отделят по 2 
часа на всеки докторант на седмица. В същото време 72,3% от мениджърите 
отделят от половин час до два часа на всеки докторант, а 25,0% от мениджърите - от 
три до пет часа. Преобладаващата тематика на личните срещи на научните 
ръководители с докторантите е отразена в таблица 3. 
 

Таблица 3. Преобладаващата тема на личните срещи на научните 
ръководители с докторантите 

 

Варианти на отговорите 
% от общия брой 

на разпитвани 

Научно консултиране по темата на дисертацията 40,1 

Решение на организационни въпроси 15,3 

Обсъждане на нови статии, монографии и др. 14,4 

Обучение на изкуство да се подготвят н.статии 14,4 

Обучение за подготовка на доклад за конференция 9,4 

Обсъждане на педагогическата дейност на докторанта и 
неговата роля в катедрата 

6,4 

Итого: 100,0 

 
Най-важното условие за осигуряване на качеството на дисертацията, изготвена 

от докторант, е осъществяването на поетапен контрол и координация на дейностите 
на докторанта. Веднъж месечно 56,6% от научните ръководители наблюдават хода 
на работата по дисертациите на техните докторанти, 32,9% от научните 
ръководители упражняват такъв контрол веднъж седмично, 7,9% от научните 
ръководители ръководят докторантите веднъж на шест месеца. Сред формите за 
контрол върху дейността на докторантите се открояват: устен и писмен доклад на 
докторанта за напредъка на работата по дисертация (съответно 58,8% и 21,3%), 
както и доклад на докторант за напредъка на работата по дисертация на заседание 
на катедрата (12,5%). Важен компонент от подготовката на докторанти могат да 
бъдат следдипломните семинари на ръководителя. Следдипломните семинари 
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могат да бъдат посветени на решаването както на оперативни (текущи) въпроси 
(съдържанието на работата на следдипломните семинари, провеждането на 
следдипломни работи (работата на аспирантите от първата година на обучение, 
работа с литература, поддържане на лични досиета, водене на дневници на 
управляват времето си и др.) и стратегически (перспективи за работа на 
следдипломни семинари, графици за защита на докторанти, следдипломни 
обучения, командировки до библиотеки, конференции, планове за публикации, 
участие в конкурси за безвъзмездни средства) и много други. считат 
следдипломните семинари като форма на взаимодействие с техните докторанти за 
неефективни Само 28,4% от ръководителите отговарят, че редовно (веднъж 
месечно или веднъж на два или три месеца) провеждат следдипломни семинари, 
които са посветени на: обсъждане на общи, релевантни за всички въпроси на 
докторанти, взаимни консултации и обмяна на опит между докторанти, участие на 
докторанти в научни и практически конференции, предзащити на дисертации и др. 
Предпочитаният стил на лидерство е демократичен (Таблица 4), който внушава 
независимост и инициативност на докторантите, осигурява контрол от лидера и 
активен обмен на информация. 
 

Таблица 4. Стил на ръководителя на докторантите 
 

Варианти на отговорите 
% от общия 

брой разпитани 

Основно демократичен 59,8 

Основно либерален, предоставящ пълна свобода на докторанта 23,0 

Основно авторитарен, строг 17,2 

Всичко: 100,0 

 
Важна задача на докторанта е придобиването на опит в педагогическата 

работа. Правилникът за обучение на научни, педагогически и научни кадри в 
системата на следдипломното образование у нас гласи: „Докторант, който учи 
редовно във висше учебно заведение, има право да овладее задължителното 
минимално съдържание на професионално програма, която предоставя 
допълнителна квалификация „Учител във висше образование“, ако този минимум не 
е усвоен в процеса на магистърско обучение“ [5]. От научния ръководител до голяма 
степен зависи не само качеството на написване на докторска дисертация, но и 
подготовката на докторанта за преподаване в университет, внушаването на вкус към 
тази дейност. 80,5% от ръководителите отбелязват, че включват докторантите в 
преподавателска дейност: 45,1% - като част от преподавателската практика в 
катедрата, 35,4% - като част от учебното натоварване в катедрата. По мнението на 
56,8% от анкетираните е необходим набор от допълнителни мерки за материални и 
морални стимули за научните ръководители за навременното дипломиране на 
докторанти за защита, а 37,0% от анкетираните отбелязват, че такива стимули се 
практикуват в техния университет. Необходими са и мерки за повишаване на 
отговорността за некачествено научно управление - това мнение са изразили 49,4% 
от научните ръководители, от които 11,6% са забелязали, че такива мерки се 
практикуват в техния университет. Средният брой защитени докторанти за научни 
ръководители е 7 души, докторанти - 1 човек (фиг. 5). 
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Средно научните ръководители са имали един незащитен докторант през 

последните пет години. Честно казано, трябва да се отбележи, че 44,8% от 
мениджърите не са имали такива случаи. Ако докторантите не стигнат до защитата, 
сред причините за това са идентифицирани: промяна в семейното положение 
(раждане на дете и т.н.), промяна в профила на основната дейност (напускане на 
университета). Сред факторите, които според ръководителите осигуряват 
необходимото качество на следдипломното обучение, на първо място са 
материалните - увеличаване на стипендиите за докторантите, финансова подкрепа 
за докторантите от стипендии, икономически договори, научни и технически 
програми, и увеличение на заплащането за научно ръководство. Не по-малко важни 
бяха такива фактори като: развита система за достъп до информационни ресурси, 
развита система за научни комуникации (участие на докторантите в конференции, 
стажове и др.), Както и наличието на реномирани научни школи в университета. 
Научните ръководители оцениха условията за работа на докторантите по 
дисертации, създадени в техните университети. В резултат на това се установи, че 
„квалификацията на научен ръководител“ и „възможността за получаване на научна 
консултация“, наред с достъпа до университетската интернет мрежа, възможността 
за участие в научната и методическата работа на катедрата, възможността за 
участие в учебния процес, както и възможността за публикуване на научни трудове - 
са условията, които университетите могат да предоставят на първо място на своите 
докторанти. За съжаление, не всички университети могат да осигурят на 
докторантите достъп до лабораторно оборудване, в резултат на това възможност за 
тестване на научни разработки на практика, както и финансова подкрепа за 
докторантите със стипендии. Що се отнася до последното условие, докторанти не 
трябва пасивно да чакат финансова подкрепа от университета, а преди всичко 
самите те трябва да бъдат активни в подготовката на кандидатури за стипендии, 
конкурси, награди и допълнителни стипендии за млади учени. 

За да организира ефективната работа на своите докторанти, ръководителят 
трябва преди всичко да се организира. Ефективната организация на личните 
дейности, с други думи, персоналният мениджмънт, е целенасоченото и 
последователно използване на управленските практики в ежедневните дейности за 
оптимално и смислено използване на времето. Животът и личната работа на 
ръководителя на работното място и в собствения му дом могат и трябва да бъдат 
организирани в система. На въпрос за наличието на стандартен график на 

 

Доктори 

         0                1-2                 3-5              6-10             11-15       16-20        повече 
от 20 човека 

Доктори на науките 

Фиг. 5 Относително тегло на 

защитилите докторанти и док 

тори на науките под ръковод 

ството на ръководител,% 
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работната седмица в университета, 48,8% от научните ръководители отговарят, че 
такъв график съществува в техния университет. 30,5% от надзорниците са дали 
отрицателен отговор на този въпрос, други 20,7% са се затруднили да кажат нещо 
по този въпрос. Наличието на типичен седмичен график в университета позволява 
както на ръководния персонал на университета, така и на преподавателите и 
съответно научните ръководители на докторанти (много от които ръководители на 
катедри, декани) да планират личните си дела предварително, така че да не се 
припокриват със заседания, заседания на научно-технически и научно-методически 
съвети, заседания на катедри, факултетни съвети и др. Увеличаването на времето, 
изразходвано за планиране, води до спестяване на време като цяло. Следователно 
ръководителят трябва да може да анализира работното си време, да съставя 
планове за лична работа: за година, месец, седмица, всеки ден. В този случай е 
необходимо да се вземе предвид цялата извършена работа, да можете да ги 
подредите по важност. Какви видове планиране се използват (не се използват) от 
надзорните органи може да се види от Таблица 5. 

 

Таблица 5. Осъществяване на планиране за ден, месец, година от докторантите  
планиране за ден, месец, година 

 

Варианти на отговорите 

Вид на планирането 

Планирате ли 
своя работен 

ден? 

Планирате ли 
свойте работи 

за месец? 

Планирате ли 
своите работи 
за годината? 

Да, винаги 75,6 54,3 36,6 

Само тогава, когато имам много 
работа и не мога да ги запомня 

17,1 39,5 34,1 

Нямам, специално направет план на 
личните работи 

7,3 6,2 29,3 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 

 
По-специално, преобладаващият тип планиране за научните ръководители е 

оперативното планиране за деня (75,6%), но мениджърите не са склонни да се 
ангажират със средносрочно и дългосрочно планиране, главно когато се натрупат 
твърде много неща и става невъзможно да се запомнят мола. Един от важните 
моменти в организацията на личната работа е използването на съвременни техники 
за лична работа, например седмичници (Таблица 6). 
 

Таблица 6. Вид ежеседмичника или книжката за записване, която се използва 
от н.ръководител на докторанта 

 

Вариант на отговорите % от общия брой разпитани 

Обикновен бележник 51,6 

Електронна книжка за записване 21,7 

Специално разрабоген ежедневник за ръководителя 6,6 

Ежедневник от чужбина (тайм-менеджер) 5,3 

Не използване на никаква книжка за записване 14,8 

Итого: 100,0 
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Анализът показа, че 51,6% от научните ръководители използват обикновен 
бележник. Електронен бележник използват 21,7% от мениджърите. 6,6% от 
ръководителите специално са разработили седмичен дневник за себе си. 14,8% не 
използват тетрадка, това далеч не е радостен факт, т.к запис на текущи и бъдещи 
случаи и формата на такъв запис до голяма степен влияе върху яснотата на 
планирането. 48% от научните ръководители отбелязват, че биха искали да 
използват в работата си специално разработената за тях работна книга на научния 
ръководител [6]. Целта на поддържането на такава работна книга е добра 
организация на процеса на управление на докторантите, установяване на 
взаимодействие с техните отделения, координиране и контрол на техните действия. 
През годината средният брой на научните и педагогически командировки на 
научните ръководители е не повече от две. В същото време 22% от мениджърите 
никога не са ходили в командировки през годината, въпреки че трябва да поддържат 
външни отношения, да обменят опит, да установяват нови контакти и да говорят на 
конференции. Реалната продължителност на работния ден в университета за 60,5% 
от ръководителите е била от 8 до 10 часа, за 28,4% - под 8 часа, а за 9,9% - от 11 до 
12 часа. Сред основните „потъващи“ на своето време ръководителите на 
докторантите идентифицират: липсата на пълно разбиране на предстоящите задачи 
и начините за тяхното решаване (27,4%), синдрома на „отлагането“ на нещата 
(20,5%), невъзможност да се каже „не” (16.4%). %) и други (Таблица 7 ). 
 

Таблица 7. „Поглъщатели” на времето, които са най-значими за научните 
ръководители 

 

Варианти на отговорите 
% от общия 

брой разпитани 

Липса на пълна представа за задачите и начина на решаването 
им 

27,4 

Синдром на «отлагане» на работите 20,5 

Неспособност да каже „НЕ” 16,4 

Лошо планиране на трудовия ден 9,6 

Моного рядко се делигират работи 9,6 

Отсъствие на приоритети в работата 8,2 

Лична неорганизираност 4,1 

Непълна, закъсняла информациь 2,7 

Продължителни съвещания 1,5 

Общо: 100,0 

 

Ръководителят трябва да може да живее и работи според системата, да 
управлява своя живот, време, да знае правилата и техниките на личната работа, да 
може да ги използва и също така да се опита да сведе до минимум грешките при 
организиране на личната работа. Работата с докторантите е сложен интелектуален 
и комуникативен процес. Това е дълга духовна работа, понякога продължаваща с 
години [7]. От само себе си се разбира, че ръководителят трябва да бъде пример за 
своите докторанти в науката, в личния и социалния живот. 
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Abstract 
The time spent at work occupies a large part of our daily life. Communication in the 

workplace is an important and essential element for work, task performance and 
professional success. In modern society, which demands from us more and more dynamic 
and courageous solutions to questions, cases and daily situations, we almost always 
reach for the telephone receiver to hear a colleague's opinion or to contact the person who 
requires us information related to our job duties and professional qualifications, as well as 
to respond to inquiries that arise. Do we know how to behave on the phone, how important 
it is to be able to express ourselves distinctly and clearly, and what are the basic moral 
and ethical norms when conducting telephone conversations in the workplace. This is the 
main problem that we will address in this article. 

Кeywords: behavior, etiquette, norms, telephone conversation 
 
Резюме 
Времето прекарано на работното място заема една голяма част от нашето 

ежедневие. Общуването на работното място е важен и основополагащ елемент на 
сработване, изпълнение на задачи и професионални успехи. В съвременното 
общество, което изисква все по-динамично и смело решаване на въпроси, казуси и 
ежедневно възникващи ситуации, човек с лекота посяга към телефонната слушалка, 
за да чуе колега за неговото мнение или да се свърже с лице, което изисква отчет за 
изпълнение за поставени задачи или изпълнение на професионални задължения. 
Или просто да отговори на възникващи запитвания. Знае ли човек как да се държи 
по телефона, колко важно е да умее да се изразява отчетливо и ясно и какви са 
основните морално –етични  норми, свързани с воденето на телефонни разговори 
на работното място? Тази статия се опитва да даде отговор на тези въпроси. 

Ключови думи: поведение, етикеция, норми, телефонен разговор.  
 
 
Съвременните хора прекарват на работното си място поне  половината свое 

ежедневие. Стресът, на който всички ние сме подложени във всяка заобикаляща ни 
среда, оказва негативно влияние на работата, продуктивността и липсата на интерес 
към изпълнението на служебните задължения. Когато физически работим с хора и 
те могат да преценят поведението на нашето тяло и реакции, трябва да сме 
внимателни и съобразителни, тъй като от това ще зависят нашите резултати и 
постижения. Овладяването на лични ситуации и последиците от тях, означава, че 
със сигурност поне едно голяма част от работните ни задължения, ще бъдат 
изпълнени ефективно, навреме и без допускането на фатални грешки, когато обаче 
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става дума за водене на резултатна комуникация непряко, чрез общуване по 
телефона, съществува по-различна представа за това какво бихме могли да си 
позволим да допуснем нашия събеседник да усети. Ефектът от добре проведен 
служебен разговор по телефона ще възпроизведе резултат и добър изход. Ефектът 
от своя страна като действие е синоним на впечатление и последица. 

Според Речника на чуждите думи в българския език думата „телефон“ 
произлиза от гръцки език и буквално означава „апарат за далечен звук или звук 
отдалеч“.(1) Неговото основно предназначение е да свърза двама души от 
разстояние, да бъде посредник в комуникация по определен въпрос или тема. 
Поради широкото си разпространение, телефонният апарат, и неговите 
разновидности, е наричан по един и същи начин в много държави по света. 
Съвременната му форма на техническо представяне е чрез неговите модификации - 
смартфон, мобилен телефон и вече изчезващият вид на уличния телефон. 

В огромния информационен обем и обмен на информация в съвременното 
ежедневие е почти невъзможно общуване без телефон. Той се използва за лични, 
социални и професионални нужди. Някои организации и компании работят 
единствено в средата на контакт, осъществяван по телефона. Изключително 
популярни са кол центрове за продажба, всякакъв вид търговия и осъществяване на 
помощ и подкрепа в центрове, фондации и служби. Няма работно място, в което по 
една или друга причина, да липсва нуждата от провеждането на телефонни 
разговори, свързани с организация, реализация, изпълнение и оценка на работните 
задължения. 

В съвременните организационни условия работещият човек трудно може да 
предположи и да си представи колко време и усилия ще му отнеме да се свърже с 
някого физически, отколкото, ако просто набере номера му и обмени опит или идеи 
относно работния процес. Като плюс на комуникационния процес по телефона са 
преди всичко незабавното и директно свързване със събеседника. Често спешните 
задачи изискват бърза реакция и установяване на диалог от разстояние с цел 
спестяване на време, разходи за транспорт и освобождаване на работен прозорец 
за друга активност. Второ важно предимство е, че напълно се постига 
освобождаване от документално анализиране и обременяване на комуникацията.  

Единственото, което телефонът не може да замести е личният контакт, 
възприемането на човешките реакции и връзката им с предадената или споделена 
информация. В процеса на телефонна комуникация, обаче, може да се възприеме 
тона на гласа и ясната или насечена реч, но не и да се види дали събеседникът се 
притеснява, проявявайки физически симптоми като: тремор на ръцете, потене, 
изчервяване, често примигване със зеници, свиване на юмруци или жестикулация с 
ръце. При комуникацията с телефон липсва невербалната страна на предаване и 
приемане на  информация, както и реализирането на контакт лице в лице. Това е 
показател за това, че възприетата информация е достатъчна единствено за 
деловите контакти, но не и за междуличностните отношения. Начинът  и формата за 
провеждане на деловите контакти и развитието на професионалните отношения, 
чрез тях, се влияят от моралната и социокултурната  рамка в която живеят 
участващите. Възприемането им като елемент на общуването в професионалната 
сфера включва разкриването и на още едно понятие – етикет. Думата „етикет“ има 
френски произход и буквално означава надпис (1), но се използва в значението и 
като норми и правила на поведение в обществото. Етикецията е неразривно 
свързана с морала, поведението и културните навици на индивида. Логично звучи 
разбирането, че добрите обноски и приложението им на работното място, са силно 
обусловени от воденето на служебни телефонни разговори, имащи за цел 
постигането на добри и продуктивни резултати относно професионалните 
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активности. Познаването на правилния етикет и процедурите за говорене с някого по 
телефона може да покаже голяма доза професионализъм, както и социални 
познания.(5)  

Всъщност умението да се говори по телефона, както и оценката за него са 
както професионални характеристики, така и личностни такива. Дори и при деловите 
отношения е необходимо да се запазва добронамерения тон, желанието да не се 
обижда слушателя или да се оцени значимостта на работното му време. Добрата, 
позитивна и обмислена (като обхват) информация повишава производствената 
ефективност или обратното. Доказателство за това се открива в изискванията, които 
се поставят към поведението и речта на служителя, ангажиращ се с използването на 
телефона като средство за професионална активност. Според  С. Мицева (2013) те 
включват: 

 уверено и стабилно емоционално впечатление, свързано с добра подготовка 
или дълъг професионален опит в сферата на работа в настоящата 
организация. Необходими са психологически умения и познаване на силните 
страни за личностно представяне. Когато е необходимо по телефона да се 
привлекат клиенти или съдружници, наложително е да се познават силните 
страни на институцията, която се представлява. При формиране на първо 
впечатление, често отсрещния събеседник придобива отношение към нея. 
Според експерти по етикет поведението по телефона определя очакванията 
на клиентите по отношение на способността на компанията да помогне.(4) 

 подредена реч и ясна дикция – владеенето на добър книжовен език и 
умението за явно изразяване по дадена тема или зададен въпрос, скъсява 
дистанцията и привлича вниманието на събеседника. Стиловият метод на 
общуване, етикетните формули за представяне на информация и тук са 
водещи, въпреки липсата на личен контакт. Деловият стил и различното 
речево въздействие са предпоставка за ефективна бизнес комуникация; 

 умение за спокойно и овладяно поведение при неприятно обаждане или 
афектно насрещно поведение – това е умението да се овладее 
конфликтната ситуация на работното място и е с висока значимост в 
професионалните компетенции. В съвременния свят на глобалност и 
множествена  информираност, е възможно да възникне спор или несъгласие 
по всякаква тема, дори в случаи на различно разбиране или две правилни 
гледни точки по даден въпрос; 

 отправяне на поздрави, както при вдигане, така и при затваряне на 
телефонната слушалка. Освен отправено пожелание, завършващата фаза 
на поздрава задължително трябва да бъде свързана с представяне на 
длъжността или организацията: „Добър ден, разговаряте със секретаря 
на….“, „Довиждане“, „Пожелавам Ви хубав ден“. В практиката на деловото 
общуване е доказано, че често хората забравят дългите разговори, но със 
сигурност помнят тяхното начало и край. За да остане у събеседника приятно 
чувство на удовлетвореност от разговора, пожеланието за спокоен и хубав 
ден, след затваряне на телефонната слушалка, замества част от емоциите, 
предизвикани от личния контакт. Към професионалните умения се включват 
и грешките в телефонното общуване, свързани с липса на уважение към 
другия човек. Анализирайки човешката психика двамата автори Румен 
Стаматов и Борис Минчев (2005) споделят, че специалисти по телефонен 
маркетинг намират за изключително груба грешка, когато работещият не 
представя себе си или организацията, от името на която вдига телефонната 
слушалка. Към това може да се приобщи и неясното или бързо представяне, 
моментът на изчакване или забавяне. Решение на този проблем би могло да 
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бъде както молбата за изчакване отсреща, при възможност, така и 
връщането на телефонното обаждане в подходящ за събеседника час.  

 

Ефективният и същностен телефонен разговор на работното място е единство 
между отношението и действията предприети по време на протичане на разговора 
от служителя или работник. По своята същност те са нагледно показани на Фиг. 1. и 
Фиг. 2. 

 
 

Фигура 1. Отношението на провеждащия телефонен разговор на работното 
място с цел ефективно изпълнение на служебните задължения. 

 

 

Фигура 2. Действия, свързани с ефективно изпълнение на служебните 
задължения на провеждащия телефонен разговор. 

Подготвеност и познания 
по въпросите, които 

очакваме да ни бъдат 
зададени. 

Търпеливо изслушване на 
събеседника. 

Обмисляне на тона и 
спазване на приятелски и 

колегиален дух. 

Спазване на спокойно 
работна среда, избягване 

на шумни места за 
провеждане на разговор. 

Увереност и усещане за 
пълноценност на 

разговора. 

Вдигане на слушалката 
навреме 

Представяне от свое 
име и това на 

организацията 

Отговаряне ясно, 
стегнато и точно на 

въпросите 

Обобщение или 
споменаване на най-
важното в разговора. 

Професионален 
завършек на разговора, 
отправяне поздрав за 

довиждане.  
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Основни неприемливи подходи, свързани с процеса на общуване чрез телефон са: 

 липса на обръщение към събеседника; 

 липса на учтивост и любезност; 

 насечено и кратко отговаряне на зададен въпрос; 

 безразличие и липса на отношение към проблемите на събеседника; 

 извършване на други дейности по време на работен телефонен разговор, 
свързани с отнемане времето на събеседника; 

 неинформираност и подготвеност по въпросите, за които се дава отговор; 

 груб тон и нелюбезно отношение; 

 нервност, раздразнителност, които се усещат от събеседника; 

 стремеж към завършване преждевременно на разговора. 

Към грешките, свързани с лошата квалификация или неподготвеност включват:  
1) даване на лоша или неясна информация, или скриване на истинността,  
2) невъзможност за разграничение в разговора на важната и неважна 

информация,  
3) водене на безрезултатен и неясен за събеседника разговор, макар и той да 

продължава значително във времето,  
4) неефективност, безполезност и безрезултатност на обаждането. 

От гледна точка на личността на говорещия грешките включват:  
1) проява на агресия чрез използване на висок тон, крясъци, грубост в изказа,  
2) емоционална нестабилност, изразяваща се в лошо владеене на чувствата и 

емоциите,  
3) неустойчиво и несигурно поведение, свързано с неумение за поддържане на 

делови отношения, стегнат тон, липса на желание за възприемане на критика и 
невъзможност за справяне при неосъществен разговор или при неговото 
прекъсване. 

 
В заключение, можем да обобщим, че добрата и стегната служебна 

комуникация, ясната насоченост на разговора и съществената подготовка по всички 
професионални въпроси, които следва да бъдат засегнати, са определящи за 
резултатни и смислени и постижения, свързани с ефективността на изпълнение на 
служебните задачи, чиито основи са залегнали в пряката дейност на работещия. 
Наглед протичащият за секунди телефонен разговор, всъщност е свързан с дълбоки 
и трайни процеси що се отнася до личността, компетентността, отговорността и 
умението за правилно реагиране на водещия работен телефонен разговор. Всяко 
действие е съотносимо по големина и сила на обратно на него, така че като част от 
работния процес, комуникацията по телефона е не по-малко значима и важна от 
работните срещи и решаването на делови въпроси на кръгли маси, съвети и 
длъжностни събирания. 
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Резюме: В съвременните условия формирането и поддържането на позитивен 

имидж е ключов процес във всяка организация, независимо от нейната сфера на 
дейност. В статията са разгледани основните фактори, които оказват влияние при 
формирането на имиджа сред целевите аудитории (вътрешни и външни) на 
спортната организация. 

Ключови думи: корпоративен имидж, формиране на имидж, целеви аудитории, 
спортна организация. 
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Summary: In modern conditions, the formation and maintenance of a positive image 

is a key process in any organisation, regardless of its field of activity. The article examines 
the main factors that influence the formation of the image among the target audiences 
(internal and external) of the sports organisation. 

Keywords: corporate image, image formation, target audiences, sports organisation. 
 
 

Въведение 
Развитието на всяка съвременна организация е неизменно свързано с 

формирането и поддържането на позитивен корпоративен имидж. Позитивният 
имидж ѝ осигурява стратегически предимства, носи допълнителни активи и спомага 
да подобри своите постижения. Това определя неговото изграждане и управление 
като сложен и продължителен процес, който изисква познаването на различните 
фактори, които му влияят. 

Разгледаните фактори касаят формирането на имиджа сред вътрешните и 
външните публики на спортна организация, но са относими и към други организации. 
Изложената тук теза е, че различната комбинация от тези фактори води до имиджа 
сред всяка група. 

 
Формиране на корпоративния имидж – факторът публики 
За да бъде формиран позитивен имидж на една организация от съществено 

значение е познаването и разграничаването на нейните целеви аудитории. 
Организацията няма само един имидж или репутация, а различните публики са 

свързани по различен начин с нея и си изграждат различна представа. Ето защо е 
необходимо мениджърите да разберат кои групи от публиките са важни, какъв тип 
взаимоотношения имат с нея и как те се отразяват на мнението и отношението им. 
Най-разпространената и най-често прилаганата в практиката класификация на 
ключовите групи ги определя като външни и вътрешни.  
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В спортната организация човешкият фактор играе важна роля. 
Взаимодействието с външната целевата аудитория е фокусирано най-вече върху 
два от видовете – фенове и спонсори. В този случай позитивният имидж и добрата 
репутация ще спомогнат спонсорът да бъде убеден в надеждността и отговорността 
на спортния клуб или организация, а феновете да затвърдят своята лоялност. Освен 
фенове и спонсори, друга външна публика са:  

 медиите; 

 държавните органи в областта на физическата култура и спорта; 

 различните спортни асоциации и сдружения; 

 представители на бизнеса – инвеститори, рекламодатели; 

 партньори – производители на спортни продукти. 
Дали една организация ще успее да изгради позитивен имидж в голяма степен 

зависи и от нейните вътрешни публики. За спортната организация те са: 

 треньори; 

 спортисти; 

 мениджъри; 

 борд на директорите; 

 акционери; 

 обслужващ персонал и др. 
Изискванията на описаните публики ще бъдат отразени само, ако се познават 

техните специфични характеристики – социални, психологически, демографски, 
религиозни. Поради тази причина редица автори смятат, че е необходим 
диференциран подход към тази публика, като към нея бъдат установени и подгрупи, 
с които следва да се създаде устойчив контакт. Основната цел е по този начин да се 
улесни разбирането на нуждите на публиките и отношенията с тях да бъдат 
управлявани ефективно. Такава класификация, на базата на споделени ценности, 
прави Греъм Доулинг1. В множеството от публики, с които организацията си 
взаимодейства, той разграничава четири основни типа: нормативни, функционални, 
дифузни и клиентски. 

Нормативните групи включват регулаторни органи, правителствени и 
общински органи, различни професионални асоциации и обединения. Те 
установяват правилата, по които организацията извършва своята дейност. 
Нормативни групи съществуват и в самата организация и директно ѝ влияят  (борд 
на директорите и др.). Като пример тук можем да посочим Министерство на 
младежта и спорта, Български футболен съюз и др. 

Функционалните групи се характеризират най-вече с това, че влияят върху 
всекидневната дейност на организацията. Това са профсъюзи, служители, 
доставчици, дистрибутори, рекламни агенции, консултанти. Несъмнено най-важната 
функционална група са служителите. Всяка организация зависи от поддръжката на 
хората, които работят в нея, а за тях е важно тя да се ползва с позитивен имидж. От 
друга страна, поведението на служителите рефлектира по един или друг начин 
върху организацията като цяло. Това е и една от специфичните характеристики на 
спортната област – популярността и репутацията на отделния спортист или треньор 
влияе върху имиджа на клуба и обратно. Ако организацията преследва техните цели 
по ефикасен начин, то със сигурност може да разчита на вътрешна подкрепа. Когато 
отношението на служителите към компанията е положително, това влияе и на 
хората извън организацията. 

Към дифузните групи спадат журналисти, групи със специални интереси, 

                                                           
1
 Доулинг, Греъм. Създаване на корпоративна репутация: Идентичност, имидж, представяне. София: Рой 
Комюникейшън, 2005, с. 35-38. 
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лобиращи групи. Греъм Доулинг ги определя като „особен вид публика, които 
добиват интерес към организацията, когато е необходимо да се защитават правата 
на други хора”2. Според автора, най-важна част от тази група са журналистите, 
поради факта, че могат да влияят при формирането на общественото мнение. Във 
всяка организация, в това число и спортната, недобрите взаимоотношения с 
журналистите (или липсата на такива) могат да превърнат и най-лекия инцидент в 
криза и да разрушат имиджа, а често и нейната репутация. 

Клиентските групи са най-разнородни. Те имат различни очаквания към 
организацията относно разрешаване на проблемите им, а това налага използването 
на различни подходи и средства. В контекста на управлението на корпоративната 
репутация това означава, че при наличието на различен тип клиенти, самата 
организация има различен имидж и репутация сред тях. Здравко Райков предлага 
един възможен комплекс от очаквания и изисквания на публиката към нея3: 

 да наема за свои служители високообразовани хора, притежаващи богат 
опит и знания; 

 да разполага с квалифицирано ръководство, което да си сътрудничи със 
служителите и да подпомага тяхното израстване; 

 да предлага качествени продукти и услуги и своевременно да усъвършенства 
дейността си; 

 да е лидер в своя сектор и да следи новите тенденции; 

 да защитава интересите на своите акционери и да управлява ефективно 
техните инвестиционни ресурси; 

 да поема ангажименти към социалните общности, а благотворителността и 
обществената подкрепа да са едни от основните ценности; 

Въпреки че служителите, клиентите и журналистите обикновено са най-важните 
групи, другите публики не бива да се пренебрегват. Необходимо е комуникационните 
мениджъри да познават динамиката в отношенията между всяка от групите, след 
което да се формулират конкретни комуникационни задачи, съобразени с целите, 
към които се стреми организацията. 

 
Фактори, влияещи на формирането на корпоративния имидж 

Изграждането на корпоративния имидж е дълъг и сложен процес. При 
формирането му участват множество фактори и процеси, протичащи в компанията. 
Част от тях са продукт на външната за организацията среда, а други са резултат на 
нейната вътрешна дейност.  

Според Здравко Райков корпоративният имидж има системен характер и 
„представлява многопластово образувание, сложен комплекс, който включва 
множество подсистеми (подобрази) и елементи. Всички те са взаимосвързани и си 
взаимодействат, като тяхната йерархизация, подреденост и значимост в най-голяма 
степен са съобразени и с конкретни социологически, социално-демографски, 
професионални и други характеристики на различните групи в публиката”4. Това 
определение отново поставя акцент върху публиките и взаимоотношенията с тях. 
Познаването им е предпоставка да бъде подбрана правилната комбинация от 
фактори, които да въздействат на мнението и отношението им към организацията.  

Задачата на корпоративния имидж е да формира не само положителна нагласа 
към компанията сред публиката, но и да спомогне за открояването ѝ от 

                                                           
2
 Пак там, с. 37-38. 

3
 Райков, Здравко. Корпоративен имидж. София: Дармон, 2001, с. 55-56. 

4
 Пак там, с. 43. 
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конкурентите, като ѝ създаде образ, който да я представи като уникална и различна. 
В този контекст, Рада Кършакова5 представя корпоративния имидж като 
своеобразен пъзел, който включва следните фактори: индивидуалност, 
идентичност, култура и репутация. Към изброените дотук фактори можем да 
добавим и компетентността на служителите, фирмения стил и архитектура на 
офисите, качеството на продуктите, престиж, социалната отговорност, 
поемана от организацията и др6. 

Една от най-всеобхватните систематизации на факторите, влияещи при 
формирането и подобряването на корпоративния имидж сред външните и 
вътрешните публики, прави Греъм Доулинг (фиг. 1). 

 

 
 

Фигура. 1. Фактори, влияещи при формирането на  
позитивен корпоративен имидж7 

 
Фигура 1 илюстрира взаимодействието между служителите в дадена 

организация и външните групи, както и факторите (вътрешни и външни), чрез които 
те оформят представата си за нейния имидж. На схемата процесът на създаване на 
имидж е представен едновременно в неговата логическа последователност и 
неговата цялост, като са описани ключовите елементи в управлението на 
корпоративния имидж: визия, официална политика, организационна култура, 
продукти и услуги, маркетингови комуникации и корпоративна идентичност, 
имидж на държавата, индустрията и марката, публичност, предишен опит на 
организацията. 

Както споменахме по-горе, различното групиране на тези фактори води до 
имиджа сред всяка група. Тук ние ще разгледаме комбинация, относима към спортна 
организация, която включва: визия, официална политика и публичност. 

Визията е съществен фактор в създаването на устойчив и позитивен имидж 
сред мениджърите и служителите. Организацията с ясна визия създава по-голям 
ангажимент от страна на своите служители, което може да прерасне във въздействие 

                                                           
5
  Кършакова, Р. Връзки с обществеността или бизнес на доверието, Русенски университет „А. Кънчев”, 2002,  
ISBN 954-712-158-8, с. 220. 

6
 Маринов, Р., Комуникационни стратегии, НБУ, София, 2004, с. 76. 

7
 Доулинг, Греъм. Създаване на корпоративна репутация: Идентичност, имидж, представяне. София: Рой 
Комюникейшън, 2005, с. 56. 
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и върху външните публики. Тя отразява споделените ценности, към които се стреми 
организацията и представя образа, който иска да има в бъдеще. За да бъде успешна 
една визия, при формулирането ѝ трябва да се има предвид следното: 

 да бъде кратка и ясна; 

 да е насочена към бъдещето; 

 да мотивира и вдъхновява; 

 да е реалистична; 

 да е насочена към основните ценности на организацията. 
Наред с визията не по-малко важен фактор е и мисията на организацията. 

Често между тези две понятия не се прави разлика и те се възприемат като 
взаимозаменяеми. Важно е да бъдат разграничени, защото имат различно 
предназначение. Визията  описва до къде организацията иска да достигне в бъдеще, 
докато мисията съдържа основните насоки за това какво тя трябва да направи, за да 
постигне желаната визия. Например визията и мисията на футболен клуб могат да 
бъда формулирани по следния начин: 

 Визия 
Да популяризираме футбола, да пазим феърплея, да изграждаме достойни 
личности и отлични спортисти. 

 Мисия 
– Да изградим колектив, който с поведението си да бъде за пример на 
футболния терен и извън него чрез моралните и социалните ценности, на които 
учи нашата игра. 
– Чрез детско-юношеските школи да развиваме едно по-добро, по-здраво и 
трудолюбиво бъдещо поколение. 
– Да практикуваме качествен и красив футбол, спазвайки правилата. 
Мисията и визията са ориентир за всички дейности в организацията. Тяхното 

предназначение е не само да предизвика подкрепата на заинтересованите страни и 
удовлетворяването на нуждите им, но и да спомогне за отличаването на 
организацията от останалите в конкретната индустрия. 

Създаването на позитивни имидж и репутация в голяма степен зависи от 
официалната политика, която организацията прилага при управлението си. 
Дефинирането ѝ е отговорен и сложен процес, в хода на който е необходимо 
мениджърите  да постигнат баланс между установените традиции и новите идеи за 
подобрения в организацията, които имат. Крайният резултат от този процес трябва 
да бъде единомислие по всички въпроси, при които преди това може да е имало 
различия.  

Фигура 1 показва, че официалната политика оказва влияние върху 
организационната култура, имиджа сред служителите, стоките, услугите и 
комуникацията с публиките. Тя се отнася за всички решения, които определят 
стратегията, структурата, начина на работа и контрол в организацията. Един от най-
важните процеси, свързани с официалната политика е стратегическото планиране. 
Организациите планират своите стратегии на три нива – корпорация стратегически 
бизнес единици и функции. За да се конкурират успешно е необходимо да определят 
своите отличителни предимства, които стратегическите единици да използват при 
разработването на продукти и услуги. За изграждането на отличителни предимства, 
имидж и стойностна репутация от съществено значение са отношенията ѝ с 
публиките на база споделено разбиране на нейната стратегия. Ключов елемент в 
този процес е културата на организацията. Тя обхваща цялостната дейност на 
организацията – вътрешни процеси, дизайн, облекло, стратегия, мисия, визия, стил и 
начин на управление. За ефективното си функциониране всяка организация, в това 
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число и спортната, трябва да постигне съгласие по ценностите, отнасящи се към 
базови елементи на фирмената култура като: 

 фирмени ценности, които включват основните възгледи, концепции, 
качества, принципи и критерии, изграждащи ценностната система на 
организацията; 

Фирмените ценности, освен на базови вярвания, се основават и на ценностите 
на отделните работници, служители и мениджъри. В съвременната спортна 
организация от първостепенна значимост са такива ценности като иновация, 
творчество, лоялност, гъвкавост, грижа за подчинените и т.н. Поради това, основна 
отговорност на ръководителите е да ги утвърждават, разпространяват и защитават. 

 фирмени символи, които се изразяват чрез логото, фирмения знак,  марка и 
представляват значителна част от корпоративната идентичност; 

 ритуали, които са израз на традициите на организацията; 
Тук като пример можем да посочим ритуал, който спазват във футболен клуб 

„Лудогорец” – преди началото на важен двубой, символично се пуска да излети 
орлицата Фортуна, която е един от символите на клуба. 

 фирмени герои, които са носители на културните ценности, на физическия и 
интелектуалния потенциал, служат за пример и могат да бъдат формални и 
неформални лидери; 

В областта на спорта такъв пример е футболната легенда Георги Аспарухов, 
известен още като Гунди. Италианският журналист Джузепе Фоти разказва, че 
Аспарухов е отказал 5 млн. долара, за да отиде в европейския гранд „Милан”. Той 
отказва с думи, които всеки български запалянко знае наизуст: „Има една страна 
България, в която има един отбор „Левски”. Може и да не сте го чували, но в този 
отбор съм се родил, в този отбор ще умра!”. 

 фирмени табута, към които спадат ноу-хау, технологии, организационна 
структура и др; 

Типичен пример тук са закритите тренировки, които водещи спортни клубове 
провеждат, с цел да бъде засекретена схемата на игра до началото на двубоя и да 
бъде изненадан противниковият тим. Освен това, по време на игра, спортистите 
имат собствена система от знаци, чрез която комуникират и се пази в тайна от 
конкурентите на терена. 

Последният фактор, който ще разгледаме от така предложената по-горе 
комбинация е публичност. Публичността е свързана с информираност относно 
всички дейности, протичащи в организацията, нейните, цели, визия, мисия, бюджет, 
стратегия и др. Тя може да бъде насочена не само към външната целева аудитория, 
но и към служителите като целта е постигане на съпричастност, увереност, 
мотивация. Изборът на методи, чрез които да се постигне публичност зависи от 
аудиторията, за която е предназначена. Това могат да бъдат обучителни курсове, 
юбилейни награди, семинари, брифинги, пресконференции. В този контекст можем да 
кажем, че публичността се отнася до функция за връзки с обществеността, която, 
използвайки различни комуникационни канали, транслира информация чрез медиите.  

С развитието на новите дигитални технологии спортните организации 
получават все по-разнообразни възможности за предаване на новини и ефективна 
комуникация с аудиторията. Днес социалните платформи като Facebook, Twitter, 
Linkedin и Google+ са едни от най-използваните за комуникация с потребителите. 
Всяка информация, която организацията публикува там, позволява инициирането на 
диалог чрез коментари, споделяния, харесвания, туити.  

Facebook е най-популярната социална мрежа в световен мащаб. Множество 
проучвания показват, че за голяма част от брандовете и различните организации, в 
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това число и спортните, тя е най-предпочитаната платформа за популяризиране. 
Едни от най-посещаваните страници във Facebook са на футболните клубове „Реал 
Мадрид”, „Барселона” и футболистите Кристиано Роналдо и Лионел Меси8.  

Пример за класическо присъствие онлайн е официалният уебсайт. Той е 
определян като основата, от която започва развитието на дигиталната стратегия на 
всяка една организация. Чрез корпоративния сайт спортната организация може да 
популяризира своята историята, да информира за предстоящи двубои, трансфери, 
фен артикули. Той е и мястото, откъдето журналистите биха могли да получат 
допълнителна, актуална и достоверна информация. 

Разбира се, с официалната страница във Facebook и уебсайта далеч не се 
изчерпват възможностите за комуникация на спортната организация. Инструменти 
като RSS, видеото, подкастите и др. също трябва да се имат предвид при 
планирането на стратегията ѝ. 

 
Заключение 
На база на посоченото дотук можем да обобщим, че един от най-важните 

фактори, влияещи при формирането на позитивен корпоративен имидж е 
съответствието между желанията и представите на организацията, и нагласите и 
очакванията на нейните целеви публики. Само една положително възприемана 
организация, в нашия случай спортна, може да получи подкрепа и да постигне 
значителен успех. 

Системният характер на корпоративния имидж предполага прилагането на 
деференциран подход към тези публики. Следователно, на първо място, е 
необходимо те да бъдат идентифицирани и добре опознати, защото техните 
демографски, социално-психологически, религиозни, социологически и други 
характеристики също са различни. 

Формирането, поддържането и развитието на позитивен корпоративен имидж е в 
пряка зависимост от различни фактори. Доброто познаване на целевите аудитории и 
взаимодействието с тях прави възможно тези фактори да се комбинират по различен 
начин, който да доведе до формирането на имидж сред всяка група и да бъде 
използван като инструмент за създаване на конкурентни предимства за организацията. 

Превръщането на желания имидж от спортната организация в стратегическо 
предимство започва от самата нея. Ако тя акцентира първо върху своите ценности и 
култура, преосмисли официалната си политика и ангажименти към вътрешните си 
публики, ще създаде благоприятна възможност да се представи като отговорна и 
заслужаваща доверие. Имиджът, основан на тези ценности, лесно може да прерасне 
в добра корпоративна репутация. 
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РОЛЯТА НА НАУЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ НА ДОКТОРАНТИТЕ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО НА МЛАДИ УЧЕНИ 

 
Я. Димитрова; Д. Георгиева 

 
Подобряването на качеството на обучение на младите учени зависи от много 

причини: компетентният подбор и брой на завършилите студенти, създаването на 
условия за тяхната успешна научна дейност, развитието на система за атестиране 
на научните кадри и др. Но един от ключовите механизми в системата за обучение 
на висококвалифициран научен персонал е качеството на научното ръководство на 
завършилите студенти. Ръководителят носи пълна отговорност както за нивото на 
теоретична подготовка на докторанта и навременността на представяне на 
дисертацията, така и за нейното съдържание. Разбира се, ръководителят не трябва 
да разработва и оформя  дисертацията на докторанта, но трябва да му помогне и да 
му насочи действията  в правилната посока. 

Ръководителят е едновременно и преподавател, който споделя своя опит, и 
критик, и в известен смисъл гарант за успешна защита. Затова е необходимо да се 
подхожда особено внимателно към избора на научен ръководител, тъй като 
„научната съдба на докторанта” ще бъде тясно свързана с него, поне през 
следващите няколко години, а при добър научен ръководител, който с право се 
нарича Учител с главна буква, човек може и трябва да запази  връзката за цял 
живот. Подготовката на докторската дисертация отнема доста дълъг период, на 
всеки етап от който кандидатът трябва да реши голям брой разнообразни задачи. 
Следователно кандидатът сам просто не може да се справи с това без подкрепата и 
опита на ръководител. Но също така е важно ръководителят да търси ефективни 
технологии за работа с докторанта. Могат да се разграничат следните основни 
блокове на съвместна работа на ръководителя и неговите докторанти. 

1. Планиране на работата на докторантите. Научният ръководител трябва да 
съдейства на докторанта при съставянето на индивидуалният план за обучение, 
както и на работен план и календарен график за работа по дисертацията. Това ще 
помогне да се систематизира дейността на докторанта, да го ориентира към 
организирана, упорита, ежедневна работа върху дисертация. 

2. Организация на личната работа на докторанта. При организирането на 
самостоятелната работа на докторанта е от решаващо значение да се балансира 
бюджетът на времето, така че да не се губи нито един ден от обучение, така че 
всички възможни времеви резерви да се използват с максимална полза. В същото 
време ръководителят помага на начинаещия изследовател да открие механизма за 
работа върху дисертация, да усвои методологията за изследване на проблема. 
Може да препоръча необходимата литература за фундаментални изследвания, 
справочни, статистически и други публикации, да предложи къде и как да намерите 
необходимия материал. 

3. Докторантски семинари. Те са важна част от подготовката на докторантите: 
доклади, дискусии, обсъждане на общи проблеми, актуални за всички докторанти с 
ръководителя. Основните принципи на организиране на такива семинари могат да 
бъдат: 

• цялостно обсъждане на дисертации, градивна критика; 
• участие в семинара на преподаватели, които са добре запознати с темата на 

дисертацията; 
• съдействие на докторантите в дисертационната им работа; 
• придобиване на умения за говорене в научна среда; 
• помощ на докторантите по формалните въпроси на писане на дисертация 
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(дизайн, структура, писане на резюме). 
4. Подготовка за защита на дисертационния труд. От особено значение в 

процеса на писане и защита на дисертация е процесът на взаимодействие с 
ръководителя на последния етап от подготовката на документацията и защитата на 
дисертация, тъй като ръководителят става основен консултант и помощник и 
експерт. Разглеждане на окончателния ръкопис на дисертацията, ръкописа на 
резюмето, текста на доклада, илюстративния материал, отговорите на коментарите 
на рецензентит и челновете на НЖ, отговорите на коментарите в прегледите на 
резюмето и дисертацията - това са основните въпроси, по които докторантите се 
обръщат към ръководителя на този етап. 

5. Контрол на работата на докторантите. Научният ръководител ръководи 
научната и научно-педагогическата работа на своите докторанти, изпълнението на 
индивидуалните им планове. Присъства на заседанията на катедрата, където се 
извършва атестирането на прикрепените към него докторанти. 

Без съмнение, докторантите трябва да бъдат в постоянен бизнес контакт с 
ръководителя. Правилната организация на работата на ръководителя с 
докторантите допринася не само за качественото и навременно завършване на 
дисертационната работа, но и за обучението на професионални преподаватели за 
катедрата и университета. Смисълът на взаимодействието между ръководителя и 
докторанта е предаването на ценности и традиции, приети в научната среда. 
Последните, ставайки част от личността, определят нейната мотивация, отношение 
и стил на работа, спомагайки за постигане на високи научни резултати [1].  

Първият аспект на взаимодействието е свързан с влиянието на статуса и 
ролевите характеристики на ръководителя върху научната кариера на младия учен. 
Добре известно име, висок статус и репутация на лидер в научната общност 
първоначално дават на неговите докторанти определени предимства: за тях е по-
лесно да си намерят работа, да публикуват научната си работа, те са по-често и по-
рано избрани в различни научни организации и т.н. Популярността на един 
преподавател предоставя на неговите докторанти възможност за разширяване на 
научните контакти, а всичко това взето заедно е важна предпоставка за 
"кумулативни предимства".  

Вторият аспект отразява влиянието на научния ръководител като авторитет, 
лично значима личност, носител и предавател на т. нар. „лични“ научни знания, 
както и на модели на поведение сред учените. Това влияние пряко засяга 
формирането на учен като личност, тъй като е свързано с ценностното отношение 
към науката като цяло и нейните отделни аспекти, като научни теории, норми и 
правила, отношения с хората. 

В живота на учения могат да се разграничат три основни периода на развитие: 
1) формиращ;  
2) преходен;  
3) продуктивни. 
 
Всеки от периодите се характеризира с определен характер на 

взаимодействието между докторанта и наставника в научната дейност. През първия 
период се наблюдава навлизане в науката и развитие на творческия потенциал, т.е. 
овладяване на предварително натрупан опит, знания и методи на познание, норми и 
ценности на отношенията и поведението в научната общност [2]. Взаимодействието 
на докторанта с ръководител на този етап е от голямо значение, т.к. сред факторите 
на непосредствената среда на младия учен специална роля принадлежи на онези 
модели на поведение, които се прилагат от неговия ръководител. В същото време 
позицията на докторанта, изучаващ наука под ръководството на наставник, 
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допринася за развитието на творческия потенциал само до определен момент, тъй 
като твърде дългият престой на етапа на формиране е вреден за учения.  

Вторият, преходен етап може да се нарече етап на изграждане на вътрешна 
среда и формиране на външна среда: придобиване на роля и статус в научната 
среда, проектиране на научна кариера и др. През този период най-продуктивно се 
включват такива механизми като учене, имитация, самоидентификация, 
самоактуализация, овладяване на колективни методи на научна дейност [3].  

Третият е продуктивен период, през който ученият преработва натрупания 
опит, трансформира го в свои нагласи и възгледи и го „раздава” под формата на 
своите научни резултати. 

На този етап значението на "влиянията" остава, но забележимо отслабва. 
Основната движеща сила за по-нататъшното развитие на учения като личност и като 
професионалист е неговата вътрешна среда, дълбоките личностни образувания, 
които са се развили до този момент: ценности, значения, мотиви, нужди, идеали и 
др. [4] . Комуникацията между ръководител и докторанта е обмен на информация, 
както и вътрешна критика, дискусия и морална подкрепа. В процеса на общуване 
наставникът и докторантът несъзнателно прехвърлят един на друг и асимилират 
онези компоненти, които не могат да бъдат строго формализирани: стил на мислене, 
подход към проблема, усещане за перспектива за нова посока и др. За докторанта 
стойността на ръководителя е способността постоянно да получава съвети, 
препоръки и да експериментира заедно. Докторантът трябва, като се възползва от 
възможността, да "експлоатира" научната ерудиция, знанията, опита на 
ръководителя, а не да се надява, че той ще го извади при защитата на 
дисертацията. От своя страна задължението на ръководителя е да помогне на 
докторанта да придобие умения на изследовател, да изучава темата от дълбоко 
научна позиция, да се впусне в нейните теоретични и практически аспекти, да 
идентифицира нови аспекти на нейното изследване, да идентифицира тенденции, 
модели на развитие на изследваното явление, помагат да се увеличи максимално 
изворната база и да се използва за разкриване на научна тема. Научният 
ръководител помага на докторанта да разбере проблема, да му даде научна 
интерпретация, да придобие необходимите знания и умения за изследователска 
работа, писане на научни статии. И ръководителят, и докторантт трябва да са в 
постоянен контакт и да водят научни дискусии. Докторантът трябва внимателно да 
се подготви за среща с ръководител, да обмисли въпроси към него. 

Изключително полезна форма на работа на научния ръководител с кандидата е 
цялостен критичен анализ на защитите на дисертация, проведени в дисертационния 
съвет или НЖ, и анализ на целия ход на защитата - от встъпителната реч на 
кандидата до приемането от съвета на заключението. върху дисертацията. Важно е 
кандидатът сам да идентифицира положителните и отрицателните страни на 
защитата, а научният ръководител да ги коментира. С конкретни примери 
кандидатът ще разбере как да изгради по съдържание и форма доклада си по 
защитата. Ръководителят не трябва да оказва натиск върху младия учен, 
необходимо е да му се даде широко поле за самоизява, търсене и истинско 
творчество. Напълно възможно е (и това едва ли е негативен симптом) 
противоречия във възгледите на докторанта и неговия ръководител и това не трябва 
да се страхува. Възможно е да се отделят определени принципи и посоки на 
взаимодействие между ръководител и докторант [5]:  

1) дълбоко уважение към мнението на докторанта - от момента на запознаване 
и до защитата на дисертацията;  

2) предоставяне на всякакъв вид помощ за задълбочено разбиране на темата 
на дисертационното изследване;  
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3) работа по съвместно изготвен план, който да бъде възможно най-подробен и 
конкретизиран във времето, което допринася за дисциплината, самоорганизацията и 
на ръководителя (консултанта), и на неговия подопечен;  

4) текущи (извън регламентирани) трудови взаимоотношения, при които 
инициативата е до голяма степен на докторанта;  

5) практическа помощ при формулиране на положения, изводи, в научното 
представяне на факт (документ) и неговото разбиране;  

6) предаване на своя опит в търсенето на материали;  
7) развитие на способността на докторанта правилно да съставя научния 

апарат, уважително отношение "към точки и тирета", т.е. към грамотно академично 
писане. 

Работата с всеки докторант е чисто индивидуална. В същото време тя носи 
желаните резултати, ако има взаимно разбирателство между основните субекти на 
дисертационния процес - научния ръководител и неговия докторант. Стилът и 
методите на работа на ръководител с докторанта могат да бъдат много различни. 
Разбира се, необходима е взискателност от страна на ръководителя. Но самият 
докторант трябва да разбере, че на първо място той самият се нуждае от 
дисертация, а ръководителят трябва да помага по всякакъв начин, да бъде 
съветник, когато е необходим. Както знаете, производителността на начинаещия 
изследовател до голяма степен се определя от творческите контакти с 
ръководителя. 

За да се направи съвременна наука, са необходими големи инвестиции, а 
получаването на пари, както знаете, е занимание, което не е за хора със слаби 
сърца. Съперничеството между мъже и жени за титлата най-добър научен 
ръководител е неуместно, защото и двамата трябва да са на първо място убедени в 
„голямата красота на науката“ и „да могат да разкажат на другите за тези чувства“, а 
на първо място, на своите докторанти 
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THE INTRODUCTION OF THE INDUSTRIAL DESIGN ON PUBLIC OBJECTS 
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Abstract 
Industrial design is a powerful blend of art and science enhances appearance, 

ergonomics, functionality and even product use, can also be used to improve market value 
and even production. The role of the industrial designer is to create and implement design 
solutions for the shape, use, ergonomics, marketing, development and sales of a particular 
product. 

Industrial design differs from art in the fact that the artist has complete freedom in 
choosing the content of his work, structure, shape and colors, while the industrial designer 
on the contrary creates within a number of restrictions. In everyday speech, industrial 
design generally refers to the form, the function of the product. Designing a product means 
solving the functional and aesthetic characteristics of the product, while taking into account 
the sales of the product. 

Keywords: industrial design, function, office space, aesthetics 
 

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ДИЗАЙН НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ 
 

проф. д-р Катерина Деспот, проф. д-р Васка Сандева  
Университет Гоце Делчев - Щип, Департамент по архитектура и дизайн 

 
Резюме 
Индустриалният дизайн е мощна смесица от изкуство и наука, която подобрява 

външния вид, ергономичността, функционалността и дори използването на продукта, 
може да се използва и за подобряване на пазарната стойност и дори 
производството. Ролята на индустриалния дизайнер е да създава и внедрява 
дизайнерски решения за формата, употребата, ергономията, маркетинга, 
разработването и продажбите на конкретен продукт. Индустриалният дизайн се 
различава от изкуството по това, че художникът има пълна свобода при избора на 
съдържанието на своята работа, структурата, формата и цветовете, докато 
индустриалният дизайнер, напротив, твори в рамките на редица ограничения. В 
ежедневната реч индустриалният дизайн обикновено се отнася до формата, 
функцията на продукта. Проектирането на продукт означава решаване на 
функционалните и естетически характеристики на продукта, като същевременно се 
вземат предвид продажбите на продукта. 

Ключови думи: индустриален дизайн, функция, офис пространство, естетика 
 

Color for the painter is a function for the designer 

The term industrial design today is fully affirmed with its meaning. The origin of this 
term should be sought at the end of the last century when there was a reaction to industrial 
products and nostalgia for art objects. However, industrial design is not a discipline that 
deals only with aesthetic values, but strives to include the industrial product in function of 
the rational and irrational needs of man. 

Industrial design is an industrial property right that refers to the specific appearance 
of the body shape, drawing, contour, color combination, texture or composition of the 
same that meets the conditions of novelty and specificity in relation to those previously 
known to the public. The industrial design of the products gives them a certain visual, 
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aesthetic, ergonomic, practical or purposeful quality that distinguishes it from other 
products present on the market. 

Good design sells the product. Many overlook the possibilities and potentials of 
industrial design, which, like trade and patent, is an intellectual property of companies that 
can increase market competitiveness many times over. 

The appearance of the product is what makes it attractive and appealing to 
consumers. With the help of industrial design, manufacturers differentiate their products 
from competitors and build the reputation of companies in terms of sophistication. 
Industrial design can significantly overlap with engineering design. In different countries 
the boundaries of the two concepts may vary, but in general, engineering design focuses 
on the functionality or use of the products, and industrial design focuses on the aesthetics 
and aspects of the product's relationship with the user. 
 

 

Fig. 1 Hall in the administrative space in modernism 
 

Changing the centers of gravity of design activities, different national perspectives, 
imperialist trade mechanisms and their legacy, the operations of multinational corporations 
and the creation of global products have a potential impact on the ways in which design 
can historically evolve. Individual designers, style and aesthetic meanings are the 
dominant assumptions of everyday life where special emphasis is placed on the role and 
behavior of the user and the consumer. 

Industrial design is an area that is directly derived from modern technology, where 
the mass production and distribution of spent goods creates demands that can be met with 
quality products for human needs and environmental protection. Therefore, the 
interdisciplinary and multidisciplinary treatment of industrial design is and correct 
approach, by applying several scientific disciplines and scientific research work in the 
process of product development, ie the methodology of industrial design. 

 
Administrative spaces 

The design of the administrative space gets a professional approach from the middle 
of the twentieth century, measures are applied to improve the functionality, color, comfort, 
attractiveness of the shape of the furniture. According to these standards, different 
categories of spaces were formed, in terms of the way and the conditions they met. Larger 
corporations applied much higher standards than medium-sized companies with smaller 



ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2022 
6 ÷ 7 October 2022, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

222 

workloads. More attention was paid to improving working conditions, to increase the 
productivity and profits of companies. During the second half of the twentieth century, light 
tones, regular geometric shapes, comfortable and well-sized furniture, and a soft floor mat 
were used (1960-70). Later in the twentieth century, the usable workspace was 
rationalized, with smaller work units. The primary principle was to connect the units in the 
work process, with modern office boxes that proved to be functional and have remained 
until today, as a modern form. 

 
Elements of forming an administrative space 

The formation of the administrative space is related to a certain methodology of 
satisfying the functional, spatial and aesthetic elements, so that the work process can be 
realized. It is necessary to apply all experiences in the development of the administrative 
space in order to achieve optimal living conditions and appropriate treatment in the interior 
space. The functional organization of the administrative space should contain a grouping 
of certain workspaces, which form a spatial whole of the office space. Most of the surface 
of the buildings covers the office space, grouped according to the needs and adapted to a 
certain model of the existing system and concept for organizing the space. As a result of 
centuries of development of the administrative space, several basic systems of 
organization of the workspace, traditional or classical system and several systems of 
modern system of organization have been formed. These basic models have been 
adapted based on the existing technical and spatial possibilities in the given historical 
period of the development of the administrative buildings. The modern approach in the 
organization creates opportunities for a combination of open and closed administrative 
spaces, their combination and constant renewal of new models that are associated with 
certain manufacturers in the global market for the production of specialized furniture. 

According to a certain administrative space that is intended for specific administrative 
work (business centers, law offices, social services, municipal buildings, commercial 
buildings, construction companies, accounting firms, financial institutions, etc.) the interior 
design is adapted to the specific purpose. For all types of activities and different size of 
administrative space, certain standards are applied for the production and application of 
specialized furniture and all other elements of the interior design of the space. 

 

Fig. 2 Office workspace with a predominance of industrial design 
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Administrative activity means primary collection, processing and presentation of 
information in the relevant field. In the historical development of the way of memorizing 
and improving the possibilities for exchange of information, changes are created in the 
way and the scope of the workplace and the administrative activity, ie the way of 
processing the information. 

The shaping of the office space is placed in the center of the analysis of the factors 
that influence the formation of a certain image of the companies, where the needs of 
various kinds increase. Thereby, departments for rest, breaks and an individual approach 
to the formation and shaping of the workplace are formed. The global needs of certain 
companies create the introduction of new standards, according to the concept, manner 
and market conditions, which affects the composition of associates. 

According to the flexibility of the work concept that is applied, the greater its 
complexity, the more it is necessary to adapt companies to a modern - contemporary way 
of spatial design. 

The recognition of a certain company, in addition to the visual graphic elements, is 
also associated with the modern interior design, which affects the success of the work. 
Especially if it is a work process that is related to a large number of clients, the influence of 
design is one of the components that is practiced to attract new contacts and implement 
the work process. 

The design also affects the productivity of employees’ work, to feel comfortable in a 
functional environment, equipped with furniture that is adapted to the level and character 
of the work of companies. The basic feature of the administrative space is to determine the 
zones of the workspace and the communication spaces, which should be harmonized with 
each other, so as not to interfere with the work process. 

The basic elements from where the design of the workspace begins are the desk, 
work chair, handmade specialized furniture and additional furniture of any kind, which 
completes a certain style of interior design in the administrative space. 

 
Industrial design in administrative buildings 

Industrial design is a professional service for creating and developing concepts and 
specifications that optimize the function, value and appearance of products and systems 
for the mutual benefit of user and manufacturer. Design quality is achieved when the right 
balance is established between the basic factors and meeting the the psychophysical 
needs of man. 

The technical, functional, aesthetic elements must be present in every product. 
These elements should be present in a sufficient measure with their combination to reach 
an original harmonious solution. 

The idea of industrial design permeates not only the living space, but also all types of 
administrative and public buildings. 

Industrial design is important for a large group of industrial products, fashion and 
handmade products from technical and medical instruments to watches, jewelry and other 
luxury items, from household products, toys, furniture, electrical appliances to cars and 
architectural designs, from textile design to sports equipment, as well as designing 
products used in public buildings. 

Industrial design is the determination of the shaped qualities and relationships of 
industrial production items, assortment, communication, composition processes and 
environment, in order to meet the conditions of production, distribution and using the 
conditions of interdisciplinary methodology. 

Interdisciplinary methodology is a team effort, as an industrial designer may not be 
an expert in all areas. The structural complexity of the design requires adherence to a 
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particular organizational model. The decision-making process and the shaping process are 
more or less related processes. The closer these processes are, the greater the creative 
freedom, ie if they are far away, the creative freedom is limited by control parameters. 
Every conscious design requires a model and methodology that will enable process control 
and enable evaluation parameters. 

 

 

Fig. 3 Administrative minimalist space 
 

In the process of industrial design, the methodology and the organizational model of 
the design process are of great importance. 

 
Modern standards and tendencies 

Modern administrative design covers certain modern trends in the way of functioning, 
aesthetic design, use of surfaces, which improves the workspace and adapts to new 
requirements and standards. 

Modernly arranged administrative spaces include modern systems for maintaining 
the temperature and ventilation related to energy saving. 

Today, in the modern concept of designing administrative spaces, it is desirable to 
envisage a system of energy efficiency, which would use natural energy sources. Energy 
systems are formed as intelligent and self-sustaining systems, which function 
independently, and are physically connected in a common constructive whole with the 
building. 

These systems refer to the application of ventilation systems that use alternative 
electricity production for their operation, solar panels that provide electricity and water 
heating to a certain temperature, the use of underground thermal systems that achieve a 
certain level of heating in the useful Space. B. 
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Fig. 4 Minimalist furniture for administrative buildings 
 

Spatial solutions where the functionality of the space and the furniture is applied in 
the first place, which enables smooth change of the layout and the form of the interior. 
sitting, etc. can be adjusted with a certain layout or by changing some of the elements to 
change the structure and visual effect of the workspace. 

 
Conclusions 

The administrative buildings contain various rooms that are aimed at satisfying the 
work process, holding meetings, the organization of all different rooms requires knowledge 
of certain characteristics related to the typology of the work process, the choice of furniture, 
colors, materials and the connection with all other rooms. a spatial-functional whole. 

A function can be defined as the realization of a task or goal. Color for the painter is a 
function for the designer. If the object is successful in terms of functionality, it means that it 
is done according to the purpose and the task is performed well. In fact, the main role of 
the function is to achieve the goal. 

Everything that is functional, everything should serve the purpose and be with a 
minimum of decorations. This also leads to the essence of the space and the achievement 
of simplicity. 

"Combine the functions, avoid the complexity and bring simplicity. Where there is no 
planning, no goal and no meaning, no consistency, nothing can be achieved. "Where there 
is no planning, there is a sense of deformity, complexity and lack." 

The use of less internal environment provides space but the functionality is not the 
furniture in the primary role and thus achieves the required goal that the function of 
industrial design in administrative buildings has to provide comfort in use and at the same 
time aesthetics that is satisfied with simplicity. 
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Abstract 
The principles of good design are tools that the designer uses to create an effective 

composition. The difference between a weak and a strong design depends on the 
designer's knowledge of the design principles and his or her ability to apply them. 
Depending on the layout of the elements, there may be several types of composition. But 
when the elements do not have the right arrangement, it is a chaotic composition. 

Design is a human activity, a product of that activity or an idea of it, related to the 
senses, emotions and intellect. Design is inherent in man, and thus he differs and stands 
out from other living beings. This conception of the designer as an autonomous activity, as 
a product of designers who are looking for the beautiful, dates back to a long time ago. 

The simplest definition of good design is that it's a human creation. Although today 
the term design most often means visual art, and the concept of what design is will 
constantly change over the centuries. Perhaps the most consistent definition is the most 
general - that the term design refers to all the creative and creative actions of man. As a 
product of fine art, the designer creates the composition, which is a work of design. 
Composition means combining elements and principles in building a work. 

Key words: design, composition, contrast 
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Резюме  
Принципите на добрия дизайн са инструменти, които дизайнерът използва, за 

да създаде ефектна композиция. Разликата между слаб и силен дизайн зависи от 
познанията на дизайнера за принципите на дизайна и неговата или нейната 
способност да ги прилага. В зависимост от разположението на елементите може да 
има няколко вида композиция. Но когато елементите нямат правилна подредба, това 
е хаотична композиция. Дизайнът е човешка дейност, продукт на тази дейност или 
идея за нея, свързана със сетивата, емоциите и интелекта. Дизайнът е присъщ на 
човека и по този начин той се отличава и откроява от останалите живи същества. 
Тази концепция за дизайнера като автономна дейност, като продукт на дизайнери, 
които търсят красивото, датира от доста време. Най-простото определение за добър 
дизайн е, че това е човешко творение. Въпреки че днес терминът дизайн най-често 
означава визуално изкуство, а концепцията за това какво е дизайн непрекъснато ще 
се променя през вековете. Може би най-последователното определение е най-
общото – че терминът дизайн се отнася до всички творчески и творчески действия 
на човека. Като продукт на изобразителното изкуство, дизайнерът създава 
композицията, която е произведение на дизайна. Композицията означава 
съчетаване на елементи и принципи в изграждането на произведение.  

Ключови думи: дизайн, композиция, контраст 
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Composition is the composition, the assembly of parts into a whole, the design 
elaboration of an idea according to the needs of the materials and the means in a certain 
kind of expression. 

In music, composition means creating and composing a musical work. Composition 
in painting means a work that has several elements, united in one whole. In non-figurative 
art, composition is a relation of shape, color and space, and in technique and technology, 
a composition of different alloys that create a compact mass. In everyday practice, the 
composition is a composition of parts that make up a whole. 

The harmony of the parts as a whole has been studied long ago in nature itself. In 
the preserved materials from the Paleolithic and Neolithic there are extremely well-
conceived forms of tools. That is why today we can talk about the culture of composing as 
a level of understanding of relationships and ways of putting something towards someone. 

The basic meaning of a composition is perceived according to how much and how 
the elements of the composition overcome the coincidence and to what extent the 
achieved relationship indicates the recognizable personal style and the mark of the time in 
which it was created. Regardless of the fact that today the term composition denotes 
different phenomena and conditions (for example, a composition of certain scents), the 
meaning of the result achieved with that composition is always taken into account. 

 

 

Figure 1. Design – composition 
 

When creating a composition with multiple elements that should create a whole, it is 
difficult to achieve harmony and good composition, but it is also difficult and perhaps more 
difficult when creating a composition with a small number of elements. 

As a rule, to create a composition, two or more elements are needed, so that a 
certain relation of those elements can be built in the space. If the composition is composed 
of only one element, then the composition means its relation to the space in which that 
element is located. The purpose of the composition is satisfied if that relation of something 
to someone is established, and the composer himself freely chooses the means and the 
way through which he expresses himself. 

In design, composition means combining artistic elements and principles in building a 
design work. When creating a design, the designer makes several sketches that help him 
to present his own idea in an appropriate way. There are a number of possibilities for 
creating a composition. 

The right composition can do a lot in building a design work, which should not be just 
a picture, but a work of a designer. 

The composition is a harmoniously arranged layout and meaningfully arranged 
relation of the artistic elements - the elements of the composition inside a space or format, 
in which the unity of the use of techniques, materials, ideas prevails. 
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Figure 2. Composition 
 

Composition means the arrangement of masses, lines, shapes, colors and other 

elements, the interrelationships of which can be in repetition, harmony and contrast, in 

symmetry and asymmetry, in various rhythms, etc. 

The main goal of any composition is for the designer to express his idea as 

effectively as possible. Synthesis means unity, and unity is what makes the work leave a 

strong impression on the first contact with the viewer. Since the first and strongest 

impression is created by the elements that act instantly and directly on the feelings of the 

viewer, the designer should strive for his expression to flow through them rather than 

through thematic content. After all, the viewer reads the thematic contents in an intellectual 

way afterwards and gradually. 

The principles of good design are tools that the designer uses to create an effective 

composition or design. The difference between a weak and a strong design is due to the 

knowledge of the design principles and its ability to apply them. The basis of any design is 

the arrangement of design elements by applying design principles. Taking into account all 

these components create a composition, appearance or design that should be pleasant to 

look at. On an average sensibility, ordinary objects have a superficial effect, while those 

we see for the first time make an impression on us. The human soul reacts when it is 

touched at its most sensitive point. 

We know that in the human body, the skeleton is the structure that carries the 

muscles and all other parts of the body, in architecture the beams are the structure that 

carries the whole building, and in design the composition is the structure that unites all the 

elements. In one conceptual solution, i.e. design, one line, shape, tone, color or other 

artistic element can be placed in many places, but the question arises where? 
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Figure 3. Composition in landscape design 
 

Exactly this issue is solved by the art composition itself. Everything we see in the 
composition is an integral part of it. As the first idea of the designer is born, as a more or 
less clear vision, so the process of creating the composition begins. Even in that first 
phase there are basic thematic relations. The unnecessary is marked, elaborated and 
removed. 

The surface with which the designer is limited, is physically a two-dimensional plane, 
which has only length and width. Such a surface, without depth, is called the work space, 
the design field. Before starting the realization, it is necessary to decide how the unity of 
the format and its form will be organized. 

 

Figure 4. Composition in interior design 
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By determining the format and defining the topic, the realization of the idea begins. 
The perception of space, the shapes of the elements that will be found in the 

composition and their placement are the most important segments in the formation of the 
composition. This is where the designer of creating a good composition comes in. The 
elements of the composition are arranged according to shape and direction. 

Lines are perhaps the most important elements of a composition. When used 
effectively, they visually guide us in and through the "stage". There are three types of lines: 
horizontal, vertical and diagonal, and each of them creates a different dose of movement 
and energy in the composition, and hence different effects. 

Balance is a design principle that regulates the arrangement of elements in a whole. 
One of the wishes of the designer is to create a balance of the composition. Balance refers 
not only to the composition, but also to the selected motifs, their ratio, color, contrast and 
many other factors. Only when balanced is the composition stable and visually correct. 
The three most common principles of composition with balance are: symmetry, asymmetry 
and radiality. 

In design, symmetry generally conveys a sense of harmonious or aesthetically 
pleasing proportionality and balance, which reflects beauty or perfection. The symmetrical 
balance is the most stable, in visual terms. Symmetry is achieved when both sides of the 
work of art on the horizontal or vertical axis of the composition are almost the same. In a 
symmetrical way we build balance with color, texture, line, shape, by looking for visual 
balance of the right and left half of the work. The opposite of symmetry is asymmetry. The 
asymmetric balance is built with the same goal, the content on the left and right side to be 
equal in value of line, tone, color, texture, size and shape, but their placement to be 
different on both sides. 

 

 

Figure 5. Composition in design balance 
 
Balance in the composition is achieved by a simple, correct combination of shapes, 

colors, light, darkness that complement each other so that they make the composition 
balanced. Then a composition appears where the feeling of peace, peaceful repetition and 
harmonious division of all elements are balanced. . 

If there is a desire to achieve a mysterious, disturbing, strange feeling, the imbalance 
can be more effective than the balance in the composition. This can be achieved by 
combining different shapes, forms, contrasts, ie placing the elements without any order 
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and rule. In fact, the elements are "scattered" chaotically without any arrangement. It is 
defined as chaos in the composition, and that chaos causes an imbalance. 

 
Conclusion 

Before starting any design work, the designer should keep in mind that every 
composition starts with an idea. In order to use design principles effectively and correctly, 
it is necessary for the designer to have an idea or a specific goal. Without a goal, whatever 
principles are applied, it will result in an uninteresting act. With an idea, even if you forget 
the principles or apply them intuitively, a beautiful composition can be created. Every 
designer should aim to create a composition that is unique and interesting to look at. 

When the designer has a good idea, the effective application of the design principles 
will aim at achieving unity of the work. Whether the designer applies the principles 
consciously or unconsciously, unity should be the goal of every designer. The 
harmonization of the whole canvas is what realizes the work of art. 
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КАК ПРЕМИНАВА ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРАНТУРАТА? 

 
Т. Савов 

 
Средната продължителност на докторантурата е 3-4 години, в зависимост от 

формата (редовна или задочна). През това време докторантът трябва да развие 
своя собствена идеология, която е в състояние да промени ситуацията (в рамките на 
избраната тема) към по-добро. В повечето случаи темата на дисертацията е тясно 
преплетена с темата на проекта за магистърска теза. Този подход е напълно 
оправдан: докторантът вече ще има „миниверсия“ на дисертацията в ръцете си. Той 
ще трябва само да се задълбочи в разглеждания въпрос и да изясни подробностите. 
Освен това докторантът вече е добре запознат с темата, така че знае къде и какво 
може да се допълни, подчертае и т.н.  

Също толкова важно е да се установят добри връзки с научния ръководител. 
Именно от неговия професионализъм, приятелството с него зависи успехът в 
защита. Това не означава, че н.ръководител ще ви защитава от атаките на НЖ, ще 
убеждава членовете му и т.н. Той ще ориентира докторанта в правилната посока, ще 
посочи правилния път, ще ви каже какво и къде да търсите, как да подобрите 
научната си работа и т.н. Често докторанта се опитват да съчетаят обучение и 
работа. Това е свързано не само с желанието за професионално израстване, 
развитие, придобиване на реален опит по специалността, но и с финансов въпрос. 
За съжаление стипендията за докторантите е почти същата като студентската 
стипендия: на практика е невъзможно да се живее с нея. Науката изисква жертви, 
така че в повечето случаи докторанта жертват свободното си време от обучението. 
Ако внезапно възникнат проблеми в университета, те нямат време да завършат 
писмена работа, тогава опитни изпълнители ще помогнат за решаването на този 
проблем.  

Трябва да се отбележи, че докторантът ще защити самостоятелно завършената 
работа (независимо дали е направена по поръчка или собствена), така че преди да 
изпрати материала, той трябва да бъде внимателно проучен и проверен. 
Обучението може да се провежда в редовна и задочна форма. Редовните 
докторанти посещават лекции и семинари само през първата година (около 2 пъти 
седмично). Останалото време докторанта трябва да посветят на писане на 
дисертация, тоест на самостоятелно обучение и изучаване на материали. Не се 
ласкайте: в края на всяка година завършил докторант преминава сертификация 
(полага изпити, писмена работа) и ръководителят пише рецензия за преминаването 
на този етап, като отбелязва необходимостта и възможността за продължаване на 
обучението в университета. Докторанте могат да бъдат изключени за слаб успех и 
нарушаване на индивидуалния график на обучение. 
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ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИСЪЖДАНЕ НА ОКС „ДОКТОР” 

 
Д. Димитров 

 
 

За да бъде допуснат докторанта до защита, той трябва да издържи 

кандидатдокторанските изпити, да получи подходящо удостоверение и 

своевременно да представи завършена научна работа в катедрата и НЖ, списък с 

необходимите документи.  

Защитата на дисертация се провежда под формата на среща, темата на 

неговото изследване, научния ръководител и научната му степен. След това авторът 

трябва да представи адекватно работата си: да разкаже ключовите моменти, да се 

съсредоточи върху практиката, значението на изследването, предложените мерки за 

решаване на проблема, да докаже тяхната ефективност.  

След презентацията членовете на НЖ задават своите въпроси. Членовете на 

НЖ накрая ще трябва да изпълнят трудна задача: да оценят знанията и уменията на 

докторанта, да определят нивото на развитие на проблема, пълнотата на 

разкриването на темата, способността на автора да защитава своята гледна точка и 

др.  

След успешно представяне НЖ взема решение за присъждане на докторантура 

на докторанта. 
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА АГРАРНАТА НАУКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

д-р Петя Ангелова 
 
Състоянието на земеделието днес 
 Монополи в земеделието, които стопанисват по над 1000 da земя - 

дисбаланс между капиталите на едрите арендатори и населението в 
земеделските райони; 

 Монокултурно растениевъдство, което заема около 92 % от обработваемата 
земя; 

 Над 80 % внос на зеленчуци, плодове и грозде; 
 Спад и в животновъдния сектор, налага внос на месо, мляко и млечни 

продукти. 
 

Причини за състоянието на земеделието 
 Липсата на държавна политика за развитие на земеделието в новите 

икономически условия; 
 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. 
 

Приоритетни направления за развитие на аграрната наука 
- организационно-икономически основи на развитие на иновационно – 

консултантската дейност в земеделието; 
- организационно-икономически механизми за функциониране на 

земеделието; 
- системи за опазване почвеното плодородие, предотвратяващи всички видове 

деградационни процеси; 
- изучаване и съхраняване на генофондния ресурс на растенията; 
- ефективни биотехнологии за създаване на нови форми на културни растения 

и изходен материал за селекция с висока производителност и устойчивост 
към неблагоприятните фактори на средата (трансгенни форми на 
растенията); 

- управление на процеси подобряващи потенциала на агроекосистемата и 
агроландшафта; 

- биологични 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 генотипи животни, птици, риба и полезни насекоми с ценни признаци 
със стопанско значение; 

- осигуряване на безопасността и противодействие на биологическия 
тероризъм; 

- биомедицински и ветеринарни технологии жизненооисигуряващи защита на 
човека и животните; 

- изследване процесите на енергоосигуряване и енерго-ресурсоопазване, 
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електротехнологии, възобновяване на източниците на енергии; 
- изследване интензивността на машинните технологии и нови енергонаситени 

техники за производството на земеделска продукция; 
- безопасност и контрол за качеството на земеделската суровина и 

хранителните продукти; 
- разработване на биотехнологически и мембранни процеси за преработване 

на земеделската суровина; 
 

Приоритетните направления на фундаменталните и приложни изследвания, 
които обуславят необходимостта от решаване на основните задачи по отрасли на 
аграрната наука са дадени на фиг. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИПО - икономика и поземлени отношения; 
МЕА - механизация, електрификация и 
автоматизация; 
ЗВМ - зоотехника и ветеринарна медицина; 
РЗР - растениевъдство и защита на растенията; 
ЗМВС - земеделие, мелиорация, горско и водно 
стопанство; 
СПЗП-съхранение и преработка на земеделската 
продукция 
 

Схема на взаимовръзката между тактическите задачи на аграрната наука по отрасли 
 
Основни задачи 
 Създаване на конкурентноспособни звена за изследване и разработки и 

условия за тяхното ресурсно осигуряване; 
 Създаване на ефективна иновационна система за комплексни научни 

изследвания; 
 Осигуряване използване на научните резултати на научните  институти и 

ВУЗ-овете и правната охрана на научните им  резултати и разработки; 
 Модернизация на икономиката на основата на технологичните иновации. 
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АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

  

гл. ас. д-р инж. Д. ДРАГОЕВ, ас. инж. М. КАЗАКОВА 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,  

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

 
Както е известно от литературата и приложението в растениевъдството 

има няколко класификации на зърнокомбайни според различни критерии. 
Според схемата на процеса (фиг. 1). те се разделят на:  

а) L - образна;  
б) Т - образна;  
в) U - образна; 
г) надлъжно направо; 
д) напречна права.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Според потреблението на енергия комбайните биват: 

 прикачни (моторни и безмоторни); 

 самоходни;  

  монтирани на самоходни шасита. 
Според вида на ходовата част зърнокомбайните биват:  

 колесни; 

 верижни;  

 полуверижни.  

 

Фиг.1. Видове комбайни: а – Г-образни; б – Т-образни, в – П-образни,  
г – продълговати-правопосочни, д – напречно-правопоточни 
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Необходимо е да се отдели внимание на специален тип зърнокомбайни  за 

наклонени терени, които са оборудвани със специални хидравлични 
механизми, които осигуряват постоянно хоризонтално положение на 
вършачката [1-4]. Тези машини са предназначени за работа в планински 
райони, а именно на склонове. 

 

 

Качеството на зърнокомбайна се определя от два показателя: 
1) загуба на зърно;  
2) увреждане на зърното.  
Загубите на зърно се състоят от загуби на класове и свободни зърна. 

Загубите от първия тип се дължат на несъответствие между посоките на 
движение на комбайна и разположението на редовете, несъответствие между 
скоростта на подбиращия механизъм и скоростта на движение на самия 
зърнокомбайн, както и неправилен монтаж на подбирача. Загубата на свободни 
зърна може да бъде резултат от недоовършаване на класовете и загубата им 
заедно със слама или плява. Това от своя страна се дължи на неправилна 
настройка на вършачния апарат и почистването, незадоволителна работа на 
сламотръса и неправилен монтаж и настройка на ситата. Освен това 
претоварването на комбайна, което води до намаляване на оборотите на 
коляновия вал на двигателя и скоростта на движение на работните органи на 
зърнокомбайна, също води до загуба на свободни зърна.  

Повредите на зърното се появяват главно във вършачния модул в 
резултат на неправилно хлабина на контрабарабана (малък просвет между 
барабана и контрабарабана и твърде висока честота на въртене на барабана). 
Във вършачката и двата вида загуби са взаимосвързани (фиг. 2), така, че е 
необходимо внимателно да се регулират и настроят. 

За подобряване на качеството на комбайна е необходимо да се премахнат 
всички причини, водещи до загуби и повреди на зърното.  
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Развитие на комбайностроенето 

 
От началото на производството на зърнокомбайна в Русия обемът на 

производството постоянно се променя под влияние на различни фактори 
(фиг.3). През последните години чуждестранни комбайностроителни фирми 
започнаха да развиват руския пазар. Освен това гамата от руски и 
чуждестранни зърнокомбайни се разшири. И така, в момента ОАО 
"Ростселмаш" предлага на потребителите 4 модела зърнокомбайни и е 
разработила 3 нови, които ще заменят остарелите. 

Ако през 1977 г. световните фирми са произвели около 76 модела 
зърнокомбайни, през 1986 г. - 92, то до 2002 г. те са били повече от 150. Освен 
това всяка от тези фирми произвежда от 8 до 26 модела. В същото време 
оборудването за прибиране на зърно непрекъснато се подобрява по отношение 
на дизайна и технологиите. Има зърнокомбайни с нови конструктивни и 
технологични схеми за вършитба и сепариране на зърнената маса: 

 многобарабанни; 

 ротационни (аксиални, с напречен ротор, с два ротора); 

 със сепариращи ротори с различни конструкции, заместващи 
клавишния сламотръс; 

 с устройства, които интентифицират процеса на сепариране на 
сламотръса. 

 
Производителите на зърнокомбайни са изправени пред задачата да 

произвеждат унифицирани продукти, увеличавайки използването на 
електроника. Заедно с това е необходимо да се спазва системен подход при 
усъвършенстване и проектиране на нови агрегати и модели, така често 
мерките, които подобряват едни показатели, водят до влошаване на други.  
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Концепцията за създаване на нови зърнокомбайни включва четири 

направления: 
1) Подобряване на потребителските свойства и качества на комбайните. 

Това направление предвижда широка гама от основни модели и техните 
модификации, създаване на оборудване по критериите "цена - качество", "цена 
- производителност", "цена - бруто прибрана реколта", подобряване на дизайна, 
опростяване на поддръжката и ремонта, гъвкавост при прибиране на различни 
култури, подобряване на комфортните и ергономични условия на работа на 
оператора на машината (ниво на шума в кабината - не повече от 70 dBa, 
съдържание на прах не повече от 4 mg/m3, електрохидравлично управление на 
работните органи, контролиран климат в кабината и др.), висока 
експлоатационна производителност и равнище на надеждност, минимални 
загуби на зърно. Освен това е необходимо да се спазват световните стандарти 
за ергономични, дизайнерски и екологични показатели; 

2) Общотехнически - т.е. хармонизиране на конструкцията на комбайните 
по параметри; намаляване на разхода на материали до 1,1 - 1,25 тона на 1 kg/s 
пропускателна способност; блоково-модулно изграждане на конструкции на 
базата на система от стандартизирани съставни части и възли; пълна 
хидрофикация; процесорна система за автоматизация на управление на 
движение и управление на процеси; въвеждане на нови принципи на вършитба 
и сепариране; подобряване на решенията за оформление; повишена 
проходимост и маневреност; осигуряване работата на комбайна в системата на 
координирано растениевъдство;  

3) Оптимизиране на енергонасищането чрез намаляване на специфичния 
разход на енергия за празен ход, самостоятелно движение и увеличаване на 
мощността за работния процес;  

4) Постигане на екологични показатели и отговаряне на изискванията за 
безопасност в съответствие със световните стандарти и постижения 
(намаляване на разхода на гориво, натиск върху почвата до 80 - 120 kPa, 
съдържание на вредни примеси в отработените газове, образуване на прах и 
др.). 
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ОСНОВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО НА РАЦИОНАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

ас. инж. М. КАЗАКОВА, гл. ас. д-р инж. Д. ДРАГОЕВ 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,  

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

 
Понятието "технология" означава съвкупност от техники при отглеждането на 

културите, от подготовката на почвата и сеитбата до прибирането на реколтата и 
преработката на получените продукти.  

Технологията включва списък от материално-технически средства и 
икономически показатели, които се отразяват в технологични карти.  

Рационалните технологии са различни от конвенционалните, традиционни, 
тъй като те се основават не на използването на отделни ефективни методи, а на 
комплексното използване на постиженията на науката, технологиите и най-добрите 
практики на всички етапи на производството. 

Рационалните технологии за отглеждане на земеделски култури се 
характеризират с потока на продукцията, сложността на използването на факторите 
на интензификация, оптималната механизация и ефективността на механизираната 
работа. Основават се на биологичните характеристики на растенията по фази на 
развитие. Отчитат изискванията на растенията за условията на околната среда и ги 
удовлетворяват, позволяват да се контролира процеса на формиране на културите и 
качеството на продукта и да се програмира културата.  

 
Факторите на рационалната технология включват поставянето на културите 

според [1-5]: 

 най-добрите предшественици;  

 използване на високодобивни сортове с добро качество на зърното;  

 пълно осигуряване на растенията с елементи на минерално хранене; 

 частично прилагане на азотни торове през вегетационния период въз основа 
на резултатите от диагностиката на почвата и растенията;  

 прилагане на интегрирана система за растителна защита срещу плевели, 
неприятели и болести;  

 точно спазване на нормите, сроковете и начините за внасяне на торове и 
препарати за растителна защита; 

 своевременно и висококачествено прилагане на технологични методи за 
защита на почвите от ерозия, натрупване на влага, създаване на 
благоприятни условия за развитие на растенията. 

 
Ще анализираме научните основи на рационалната технология на примера на 

отглеждането на пролетна пшеница. Сортът се избира въз основа на неговата 
пригодност за отглеждане по рационална технология:  

- райониран или перспективен високодобивен сорт; 
- пригоден към висок земеделски фон; 
- устойчив на полягане; 
- неприятели и болести;  
- отговарящ на изискванията за силна, ценна или твърда пшеница. 
 
Към семената се поставят високи изисквания. Те трябва да бъдат само от 
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първи клас условия на сеитба, да имат маса 1000 бр. не по-малко от 40 g и растежна 
сила не по-малко от 80%, лабораторна кълняемост - не по-малко от 95%. Само 
такива семена осигуряват висока полева кълняемост и безопасност на растенията за 
прибиране на реколтата. Времето за сеитба се избира, като се вземат предвид 
биологичните характеристики на сорта, хибрида, в зависимост от метеорологичните 
условия. Преждевременната или късна сеитба драстично намалява добива.  

Биологичната обосновка изисква времето и методите на почистване. От това до 
голяма степен зависи пълнотата на реколтата от отглежданото зърно и запазването 
на качеството му. Преди прибиране на реколтата се записват биологичните и 
реалните добиви на зърно. Особено внимание се обръща на качеството на зърното. 
Разпределят се масивите (полета) с пшеница с високо качество на зърното (силно, 
ценно) на полето, след което качеството на зърното се проверява в настоящите и в 
организациите за доставка. 

Преди да се усвои технологията, е необходимо да се извърши обемна 
агротехническа подготвителна работа: 

 За полето, на което ще се поставят посеви от пшеница, се изготвя паспорт. 

 Осигуряват се агрохимични показатели на почвата (количеството на 
фосфор, калий, микроелементи, реакцията на почвения разтвор) и 
фитосанитарното състояние (заплевеляване, болести и неприятели).  

 
Изготвя се план за комплексно използване на химикали (определят се нормите 

и видовете торове за получаване на изчисленото ниво на добива, времето и 
методите на тяхното приложение). Разработва се интегрирана система за защита на 
посевите от зимна пшеница от неприятели, болести, плевели и полягане. Обучават 
се машинисти и агрономи за правилно и пълно прилагане на рационалната 
технология. Предварително се подготвят земеделска техника, семена, органични и 
минерални торове и микроторове, пестициди и ретарданти. 

 
Реализиране на въвеждането на рационална технология  

За получаване на висок икономически ефект от използването на технологията е 
необходимо пълното изпълнение на всички планирани дейности на този сложен 
комплекс. Системата на земеделие в икономиката трябва да бъде научно 
обоснована. Посевите се поставят според най-добрите предшественици в 
сеитбооборота. Най-добри са чистите и заетите двойки, както и другите 
предшественици, осигурени с достатъчно влага. Извършва се щателна обработка на 
почвата. 

Изисквания за обработка: разрохкване на почвата (размерът на бучките трябва 
да бъде от 1 до 5 сm), изравняване на повърхността, изрязване на бразди и хребети, 
поддържане на влагата в почвата. Необходимо е правилно да се определят нормите 
на засяване въз основа на крайната плътност на продуктивните стъбла (класове) 
преди прибиране на реколтата. Предсеитбената подготовка на семената трябва да 
бъде особено задълбочена. Използва се интегрирана растителна защита. 
Необходимостта от мерки за борба с болести, неприятели и плевели се определя, 
като се вземе предвид прогнозата за тяхното развитие, а времето за прилагане и 
дозите на пестицидите се определят според данните от текущите изследвания и 
оценката на фитосанитарното състояние на културите. Прибирането трябва да се 
извърши в кратки срокове по разделен начин или чрез директно комбайниране. 
Необходимо е да се формират стокови партиди с висококачествено зърно. 
Стриктното спазване на технологичната дисциплина е предпоставка за рационална 
технология. 
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НОВ ТИП ПРЕПОДАВАНЕ 

 
Т. Лазаров 

 
Тук ще говорим за няколко неща едновременно. 

• Онлайн обучение. Онлайн образователни платформи като получиха голям 

брой нови потребители по време на пандемията. Така търсенето в Интернет се 

увеличи с 30-50%. Хората се чудят дали онлайн курсовете могат да заменят 

образованието.  

През 2022/23 г. ни очаква хибриден формат: смесица от дистанционно и 

присъствено обучение. Съществуваше и преди. Но като правило това бяха теми от 

„трети страни“: безопасност на живота, информационна сигурност и т.н. Хибридната 

форма на обучение ще бъде удобна за тези, които работят или не искат да 

посещават университета всеки ден. Въпреки това, онлайн режимът ви лишава от 

част от студентското изживяване: взаимодействие с приятели и преподаватели. 

• Програма. Това е ново за нас, но чуждестранните университети вече 

преосмислят важността на твърдите и меките умения. Трудно - онези умения по 

специалността, които получавате в университета. Меки умения, свързани с 

личността на човека. Например комуникацията, управлението на времето или 

критичното мислене са меки умения. И работодателите ги ценят не по-малко от 

професионалните.  

Да научите начинаещ монтьор да работи в друга програма е по-бързо, 

отколкото да коригирате неспособността на суперспециалист да общува с колеги. 

Първият ще отнеме седмица, а вторият - няколко месеца. Въпреки че, разбира се, 

това не се отнася за всички професии. Във всеки случай меките умения стават все 

по-популярни. Най-вероятно през 2022/23 г. програмите ще вземат повече предвид 

меките умения. 

 
 

ИЗПИТИТЕ – НОВА ФОРМА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Д. Димитров 
 

В разгара на пандемията някои страни отмениха матурите и приемните изпити.  

И така, в САЩ много университети, обявиха, че ще приемат кандидат 

студентите без приемни изпити. А британското правителство позволи на 

завършилите да не полагат изпити, а окончателните оценки се определяха от 

преподавателите.  

В Русия през 2020-2021 г. се явяват на изпит само тези, които планират да 

кандидатстват в университет.  

За просто завършване на средното образование е достатъчно да положите два 

изпита: по български език и литература  и по математика. Ако ситуацията с Ковид не 

се влоши, през 2022/23 г. зрелостниците ще се върнат към нормалния изпитен 

режим. 
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ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

П. Михов 
 

Доста трудно е да се намери човек, който да не се интересува от проблемите и 
тенденциите във висшето образование.  

От особено значение тук е системата на висшето и професионалното 
образование, тъй като на това ниво се подготвят специалисти за напълно различни 
сектори на икономиката.  

Поради тази причина тенденциите в тази област оказват не само пряко влияние 
върху системата на висшето образование, но косвено и върху всички останали 
сфери.  

Прогнозата за тенденциите са:  
- Развитие на проектен подход в обучението на студентите; 
- Повишаване конкурентоспособността на регионалния образователен пазар; 
- Търсене на методи на обучение, насочени към развиване на функционална 

грамотност и критично мислене у учениците; 
- Използване на онлайн услуги в образованието и работа в мрежа между 

участниците в образователния процес;  
- Въвеждане на курсове и дисциплини, посветени на глобалните проблеми на 

нашето време;  
- Проблеми на социалното взаимодействие между членовете на ученическата 

група и предотвратяване на несправедливи форми (включително тормоз, 
неравенство във възможностите и др.); 

- Бум в търсенето на средно професионално образование.  
Важен въпрос е съдържанието на това, което се преподава в университета на 

бъдещите специалисти - така че те не само да бъдат търсени на пазара на труда, но 
и да имат доста широко разбиране за процесите и явленията, протичащи в 
съвременния свят. 

 

 
ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КАТЕГОРИИ: ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ 
 

Лабыгина А. В. 
 

Аннотация 
Научная статья посвящена исследованию патриотизма и гражданственности 

как педагогических категорий. Представлены как общие черты, так и сущностные 
различия данных феноменов педагогической теории и образовательной практики. 
Автор раскрывает смысл и содержание понятий «патриотизм» и 
«гражданственность», показывает важность их конструктивной интерпретации в 
образовательном пространстве постсоветской России. Дается обзор теоретико-
методологических подходов к пониманию данных категорий в отечественной 
педагогической науке за последние 30 лет. Выявлены современные тенденции и 
обозначены направления в развитии идей гражданско-патриотического воспитания. 
В исследовании подчеркивается исключительная актуальность данной 
проблематики для Российской Федерации. 

Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, история педагогики, 
гражданско-патриотическое воспитание, история образования. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА: ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ 

 
Степанова И. Ю., Адольф В. А. 

 
Аннотация 
Качество образования в значительной степени зависит от качества 

педагогических кадров, его обеспечивающих. Возрастающая степень 
неопределенности в системе образования, повышение требований к его 
результатам, диктуемые временем, крайне актуализируют проблему поиска 
подходов к реализации высшего педагогического образования в силу его уникальной 
специфики. В статье излагаются научные основания, раскрывающие необходимость 
усиления внимания к индивидуально-личностному аспекту педагогического 
образования в высшей школе. А также показывается принципиальная возможность 
практического воплощения идеи «личностно-центрированного образования». 
Обосновывается применимость социокультурного проектирования при разработке 
образовательных программ и моделировании процесса по их реализации в логике 
конструктивизма. Обсуждаемые подходы и сорганизованные между собой способы 
действия позволяют осуществлять практико-ориентированное образование 
педагога, раскрывая его индивидуально-личностный потенциал. Создание гибкой, 
вариативной среды за счет задачного способа построения образовательного 
процесса позволяет вовлекать обучающихся в конструктивную деятельность по 
построению собственного образовательного маршрута при освоении предлагаемого 
учебного содержания, а также выходить на оформление и реализацию 
индивидуального образовательного запроса, что предполагает сопровождение. Тем 
самым возникает необходимость у преподавателей овладевать новыми 
педагогическими позициями, такими как фасилитатор, тьютор, модератор, ментор, а 
также искать варианты привлечения педагогов-практиков к реализации личностно-
обращенного образования педагога.  

 
Ключевые слова: педагогическое образование, обучающийся, 

индивидуализация, индивидуально-личностная обращенность, задачное построени 
образовательного процесса, новые педагогические позиции. 

 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ 
 

Сумнительный К. Е., Палкина Т. В. 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению особенностей и места дидактического 

материала в педагогике М. Монтессори, показаны педагогические условия 
эффективного использования этих пособий и вскрыты проблемы с их 
использованием вне контекста метода. 

 
Ключевые слова: дидактический материал, подготовленная среда, свобода 

выбора, упражнения практической жизни, стимульный материал. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ МВД 
 

Жигалова Е. А. 
 
Аннотация  
Тема статьи обусловлена поиском решений актуальной проблемы 

формирования и измерения уровня социально-профессиональных компетенций 
сотрудников полиции Российской Федерации. Исходя из того, что в современных 
условиях социальных трансформаций, геополитических вызовов, пандемии 
возрастает роль гражданского диалога, общественного единства, национальной 
безопасности, изменяются подходы к подготовке и повышению квалификации 
сотрудников МВД, особенно в условиях краткосрочного обучения. В рамках 
рассмотрения отмеченных вопросов автором предложен и описан один из 
возможных методов измерения первоначального уровня социально-
профессиональных компетенций у слушателей краткосрочных курсов.  

На основе его применения сделан вывод, что данный метод способствует 
более глубокому выявлению и систематизации типичных проблем и недочетов, 
свидетельствующих о недостаточной сформированности искомых компетенций. 
Выявление типичных проблем позволяет обеспечить своевременную коррекцию 
образовательного процесса и понимание слушателями значения собственных 
усилий по развитию соотетствующих социально-профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: сотрудники полиции, гражданский диалог, социальные и 
профессиональные компетенции, методика измерения. 

 
 

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Васильева А. В. 
 

Аннотация 
Цель статьи – разработка схемы функциональной системы интерактивного 

обучения в вузе. Методологию исследования составили методы контент-анализа 
литературы, аналогий, схема функциональной системы. Результаты исследования: 
1. Дана интерпретация процесса интерактивного обучения в системно-
кибернетических терминах. 2. Разработана схема функциональной системы 
интерактивного обучения. 3. Выявлены механизмы организации и самоорганизации 
интерактивного обучения. 4. Произведена попытка соотнесения накопленного 
практического опыта реализации форм и приемов интерактивного обучения в 
педагогике и методике с имеющимися теоретическими исследованиями с целью 
создания целостного научного представения об объекте исследования. Научная 
ценность полученных результатов заключается в том, что интерактивное обучение 
впервые представлено и описано в виде функциональной системы, позволяющей, 
во-первых, более точно и полно отразить процесс интерактивного обучения по 
сравнению с имеющимися исследованиями; во-вторых, визуализировать 
накопленный теоретический опыт изучения объекта исследования. Практическая 
ценность результатов видится в том, что полученная модель позволяет осмыслить 
место и роль использования интерактивной формы обучения в вузе в условиях 
реализации компетентностного подхода, фокусирует внимание на актуальности 
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проблемы системного изучения объекта и является надежной основой для 
выстраивания концепции интерактивного обучения.  

Ключевые слова: интерактивное обучение, компетентностный подход, 
взаимодействие, схема функциональной системы. 

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Осипова О. П., Савенкова Е. В., Шклярова О. А. 
 

Аннотация 
В современных исследованиях организации электронного обучения и 

использованию дистанционных образовательных технологий (далее – ЭОиДОТ) в 
различных образовательных системах уделяется внимание не только 
характеристике сущности ЭОиДОТ, анализу их достоинств, ограничений и условий 
эффективного применения, но и комплексному изучению выявленных проблем и 
разработке вариантов их решения, принятия стратегических альтернатив, связанных 
с минимизацией возникающих педагогических рисков. В статье представлены 
промежуточные результаты исследования совокупности факторов, в том числе и 
рисков профессиональной деятельности педагогов в условиях ЭОиДОТ, 
предложены инструменты управления педагогическими рисками в образовательном 
процессе. Проведен анализ риск-факторов организации ЭОиДОТ в 
профессиональной деятельности педагогов. Обоснована актуальность 
здоровьесберегающего подхода в проектировании профессиональной деятельности 
педагогов с учетом влияния ЭОиДОТ. Предложены рекомендации по профилактике 
педагогических рисков влияния цифрового образования на профессиональню 
деятельность педагогов. 

Ключевые слова: электронное обучение, педагогический риск, дистанционные 
образовательные технологии, факторы риска, управление рисками, цифровизация, 
цифровая трансформация. 

 
 

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ,НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЛОВАРЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Котельникова Е. Ю., Фролова Т. П 
 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос разработки системы упражнений для 

формирования потенциального словаря при обучении иностранному языку в 
техническом вузе. Проанализированы положения по данному вопросу, описанные в 
отечественной литературе в работах таких исследователей, как И. М. Берман, В. А. 
Бухбиндер, С. Е. Побединская, Т. М. Ковбасюк и др. В качестве психолого-
педагогической основы рассматриваются личностный и деятельностный подходы, 
которые позволяют определить оптимальные условия развития личности в процессе 
учебной деятельности. С лингвистической и методической точек зрения за основу 
для разработки системы упражнений принимается критерий выводимости 
лексической единицы. Суть данного принципа заключается в том, что отбору 
подлежат только те производные и сложные слова, в которых есть возможность 
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вычленить и опознать компоненты этих слов и установить семантические отношения 
между их компонентами. На основе типов выводимости для студентов второго курса 
строительных специальностей сформированы группы слов, которые позволяют 
разработать систему упражнений для формирования потенциального лексического 
словар.  

Ключевые слова: потенциальный словарь, лексическая единица, лексический 
запас, критерий выводимости. 

 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА  
ЧЕЛОВЕКА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНТЕГРАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ СИТУАЦИИ 
 

Хачатурьянц В. Е., Теремов А. В. 

 
Аннотация 
В статье рассматривается использование интегративной учебной ситуации на 

уроках биологии как способа достижения метапредметных результатов 
образовательной деятельности обучающихся при изучении строения и 
жизнедеятельности организма человека. Отмечается роль в этом процессе не 
только учебного предмета «Биология», но и других учебных предметов, интеграции 
естественнонаучных и гуманитарных знаний, а также индивидуального жизненного 
познавательного опыта обучающихся. 

Ключевые слова: организм человека, метапредметные результаты 
образовательной деятельности, интегративное обучение, интегративная учебная 
ситуация. 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Рубенкова Л. А. 

 
Аннотация 
Двигательная активность современного дошкольника составляет от 25 до 35% 

от необходимой. Данная проблема ведет к кризису общего здоровья ребенка: 
духовно-нравственного, психосоматического, социально-личностного. Разработка 
теоретической модели развития двигательно-познавательной деятельности 
взрослого и ребенка (на состязательно-игровой основе) в системе «дошкольное 
образовательное учреждение – семья – социум» станет пусковым механизмом не 
только быстрого и качественного освоения физкультурных заданий, но и повышения 
интеллектуальной и моторной плотности в режиме дошкольников, более успешной 
их социализации. 

Ключевые слова: двигательная активность, локомоции, модель, интеграция 
двигательной и познавательной деятельности, механизмы интеграции, режим 
ребенка, социокультурное пространство «ДОУ – семья – социум», графическая 
символика, логика движения и мысли, уровни развития. 
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АНАЛИЗ ФОРМ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ РАСПРОСТРАННИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

Тинкован Е. В 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу форм научной коммуникации для распространения 

инновационного педагогического опыта. В статье определяются формы устной 
научной коммуникации, которые способствуют пониманию новых смыслов 
образования и педагогической деятельности; приводятся некоторые примеры 
подготовки к участию в научной дискуссии. На основе результатов анкетирования 
обосновывается необходимость разработки проблемы подготовки педагогов к 
участию в научной коммуникации и построении программ повышения квалификации, 
направленных на формирование умений научной коммуникации педагогов. 

Ключевые слова: научная коммуникация, умения научной коммуникации, 
формы устной и письменной научной коммуникации, научная дискуссия, 
инновационный педагогический опыт, программы повышения квалификации. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ «ГИБКИХ»  
НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
Амантай Ж. А., Ермаков Д. С. 

 
Аннотация 
Университеты в настоящее время берут на себя фундаментальную задачу в 

построении общества, поэтому они призваны уделять особое внимание обучению 
soft skills как важнейшей части комплексной подготовки. В статье дано общее 
определение понятия и каждого из умений, а также рассмотрена теория обучения. В 
качестве референтной модели для обучения и представлены основные практики и 
стратегии, которые следует продвигать в контексте высшего образования для их 
развития. В заключение подчеркивается необходимость создания, изменения или 
преобразования практики преподавания, чтобы продвигать сценарий высшего 
образования, заинтересованный в параллельном развитии бытия и действия. 

Ключевые слова: гибкие навыки, компетенции, высшее образование. 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ (на примере региональных инновационных 

площадок Челябинской области) 
 

Качева Е. В., Свистун И. В. 
 

Аннотация 
В статье актуализируется проблема оценки эффективности деятельности 

школьных информационно-библиотечных центров. Представленный материал 
позволяет сделать вывод о противоречии между потребностью оценки деятельности 
и существующей практики. Авторы представляют и обобщают опыт школ – 
региональных инновационных площадок Челябинской области. Делаются выводы о 
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возможности использования предложенных систем в качестве инструмента оценки 
эффективности деятельности информационно-библиотечных центров на 
институциональном уровне. 

Ключевые слова: школьная библиотека, школьный информационно-
библиотечный центр, эффективность деятельности школьных информационно-
библиотечных центров, эффективность деятельности школьной библиотеки, 
внутренний гуманитарный аудит. 
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