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THE DIFFUSION OF INNOVATION AS A PART OF THE PROCESS OF CREATING 
INNOVATIVE PRODUCTS 

Дифузията на иновации като част от процеса на създаване на новаторски продукти 

Assoc. Prof. Petrova, Elitsa, PhD 

National Military University, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 

elitsasd@abv.bg 

Abstract: Without claiming to be exhaustive, this paper aims at analysing the diffusion of innovation as a part of the process of creating 
innovative products. The essence of the innovation process, some models for developing new products, the stages of the innovation process, the 
diffusion of innovation and interconnectedness of the different elements in the process of developing new products are presented.  

Keywords: diffusion, innovation 

1. Introduction
The innovation process is traditionally considered as a sequence of

separate stages or activities. This model is indicated as a linear model 
for creating innovative products. There are two main variations of the 
linear model of innovation. The first is the technology-driven model, 
which suggests that the scientists do discoveries, the technologists 
continue to develop scientific ideas into products, the engineers and 
designers turn them into prototypes for testing, and finally the 
Marketing specialists supply the user with the end product. In the 70 
years of the 20th century, it was found that the role of the market is 
fundamental to the innovation process. This fact leads to the creation 
of a second linear model of innovation that emphasizes the role of 
marketing as an initiator of new ideas stemming from the close 
relationship with customers and striving to meet their needs.  

The results of the innovation process can be: fundamentally new 
and not analogous in the world; improvements and modifications that 
have received public and market recognition; existing products and 
technologies used in completely new areas. [1] 

2. Basic models for creating innovation.
Prerequisites for the study and ways to solve the 
scientific problem 

In the 80s of the 20th century the linear model began to be 
questioned. The recognizing that the innovations become a reality 
through the interaction of science (controlled by universities and 
industry), technological development (controlled by industry) and the 
market needs is a significant step forward. The model of simultaneous 
binding shows that innovations are a result of connection between 
knowledge, production and marketing. The interactive model 
developed this idea by emphasizing that innovations arise as a result 
from the interaction between market, science and capabilities of the 
organization, while the network model recognizes that the creation of 
a new product should be seen as a process of knowledge accumulation 
over time.  

It can be summarized that the basic models for creating innovation 
are: [2] 

• 60s of the 20th century. Technology Driven Model or
Model of Technological Pressure - a simple linear model of a 
sequential procedure where emphasis is placed on research and 
development and the market is the recipient of their results. 

• 70s of the 20th century. Model of Market Pull - a simple
linear sequential procedure, with a focus on marketing, where the 
market is a tool for research and development directing, and has a 
reactive character. 

• 80s of the 20th century. Attachment Model - emphasis is
placed on the integration of R&D and marketing. 

• 90s of the 20th century. Interactive model - a combination
of pull and push models for creating innovation. 

• 2000. Networking model - focus is placed on the
accumulation of knowledge and establishing cooperation between the 
organizations.  

There are many models for developing new products, including: 
[3] 

• Departmentalisation model. Each department is responsible
for solving certain tasks. R&D departments provide interesting 
technical ideas, engineering departments develop prototypes of 
potential products, manufacturing departments organize and carry out 
production of viable product and marketing departments are 
responsible for introduction the product on the market.  

• Engineering. The model aims at facilitating the integration
of activities using feedback from customers and focusing on the 
project as a whole. 

• Cross-functional model highlights on creating cross-
functional teams of specialists with different skills. 

• Response model  is focused on the significant role of the
user, as an external source of ideas, or on the significant role of the 
organization which creates new proposals, projects or ideas.  

The dynamic changes in the socio-economic environment put 
contemporary organizations on a number of challenges, in response to 
which the need for adaptability is highlighted by organizational 
flexibility increasing [4].  

3. Diffusion of innovative products. Solution of the
examined scientific problem 

The several stages can be distinguished in the innovation process. 
The creation of an idea for innovation (inventions) can be considered 
for a start of the innovation process, while the moment of complete 
exhaustion of opportunities for distribution of the product or 
technology in other fields or businesses can be defined as an end. 
Development of new products begins search of ideas for them. The 
needs and desires of the consumer are a logical starting point in the 
search for ideas. Among the sources of ideas unless users can be 
pointed also: employees, suppliers, distributors, participants in the 
distribution channels, employees in support services of the company's 
products, advertising agents, consultancies, R&D laboratories, 
university laboratories, media. They can suggest what the consumers 
like or do not like and what are the characteristics of the competitors’ 
products or competition.  

The main purpose of the selection of ideas is weaker ones to drop 
out at an early stage of the innovation process. At this stage the 
organization should answer to the questions such as:  

• Does the product meet consumer’s needs?
• Can the product be distinguished from alternative products?
• Does the product use the existing resources of the

organization and skills of the staff? 
• What investment is required for the product’s development

and its introduction on the market? 
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• What is the investment return?  
• What are the potential benefits?  
• What is the impact on the existing products and 

technologies?  
All ideas which do not meet adequately one or more of the 

questions drop out during the innovation process. The concepts should 
be developed only for the most attractive ideas.  

Once an idea is accepted by the management of the organization it 
needs confirmation by consumers. The idea testing begins with a 
description of the product in order to create consumer perceptions. 
The description gives information about product’s strengths and 
weaknesses and includes the presentation of product’s concept to a 
relevant target audience of users and at the same time tries to capture 
their reactions. By testing the concept, the company understands 
whether it differs significantly from other products, what benefits it 
provides to the consumer, how consumers would like the product to 
look like, whether they will buy it and at what price. 

The next step in the innovation process is the development and 
testing of the product as a prototype. The prototype is a model of a 
finished product, which contains the basic properties without some 
additional elements. The finished prototypes are subjected to 
functional and user testing. The prototype is subjected to intensive 
laboratory tests to determine the reliability of its functioning in the 
laboratory during the functional testing.  

The product testing is done by users in three versions:  
• α assay, in which the product is tested in activity in the 

business unit from its workers and employees;  
• β assay, in which the products are tested outside the 

business unit for a short period of time, attracting users to use the 
prototype and giving feedback on their experience with it;  

• γ assay, in which products are tested outside the business 
unit for a prolonged period of time, in order to identify and eliminate 
any problems that users encounter in real use of the product. 

If the product passes the tests successfully, the marketing 
department gives it a trade name, and a package and a program for 
testing in a real market environment are being developed. The finished 
product can be tested by: 

• Introducing on a controlled small market where several retail 
outlets are agree to sell the new item, and to the creator is being 
allowed placement control, advertising and price control; 

• Purchase simulating, where buyers are invited to watch products 
advertising, and then receive a certain amount of money that they can 
spend at the store and to be interviewed for the reasons for their 
purchase choice; 

• Using a trial market where several localities or regions are 
selected on the national market and the product is being sold with 
different marketing strategies; 

• Using the limited marketing applied only in a city with a specific 
marketing strategy in a few retail outlets; 

• Using exposure to distribution halls; 
• Using testing on market fairs. 
The testing of the finished product is the last step before taking a 

decision to produce and sale the new product.  
A detailed plan for entering the market is developed at the stage of 

commercialization. It should describe the core environmental factors, 
main opportunities and problems, strategy for introducing the product 
on the market, market segments, key marketing activities related to the 
product, its development, price, placement and distribution.  

The speed of the diffusion process is to achieve a certain degree of 
dissemination of innovation for a period of time. It can be measured 
by the cumulative volume of sales or by the achieved percentage of 
distribution. 

The scientific literature describes a market as a heterogeneous set 
of users. Consequently, it can be differentiated to market segments 
which are characterized with a variety in the consumer behaviour. The 

most popular studies on this issue are presented by Bass (1969) and 
Rogers (1996). [5] 

The model for forecasting the diffusion of products by Frank Bass 
assumes that the behaviour of potential users of an innovation is 
influenced by two communication channels - mass media and 
interpersonal communications. Depending on the main source of 
information which relies on the individuals when deciding to purchase 
it can be distinguished two groups of consumers - innovators and 
imitators. The decision to purchase taken by the innovators is 
determined by information received from external to the social system 
sources (such as advertising), while the decisions of imitators have 
internal sources of information (interpersonal communication). The 
model presents the idea that the social pressure on the non-users 
becomes greater if more consumers buy a product. [6] 

The analytical type of Bass model can be presented by the 
following equation:  

(1) 
 

where: 
 n (t) - the number of users who buy a new product in period t; 
 N (t) - the cumulative number of users who buy at least once a 

new product to the time t; 
 m - the potential number of users; 
 p - coefficient of innovation (coefficient of external influence); 
 q - coefficient of imitation (coefficient of internal impact); 
 I- purchases by innovators; 
 II- purchases by imitators.  
Depending on the period of time required to users to decide on the 

acceptance, respectively rejection of an innovation after its 
introduction in the market, Rogers differentiates five consumer 
categories: innovators, fast adopters, early majority, late majority and 
laggards. Each category has specific socioeconomic and behavioral 
profile. Traditionally it is assumed that the promoting innovation 
efforts of enterprises should focus on innovators who subsequently 
stimulate the uptake of innovation by other users. This would lead to 
the emergence of snowball effect and acceleration of the diffusion 
process.  

According to Kalyanaram and Urban, the businesses followers 
have a lower market share than the pioneering in a long-term [7], i.e. 
the later one marks appear on the market, the stronger is the negative 
competitive impact on its diffusion. This is explained by the growing 
resistance of the pioneer brand and early followers. Innovative 
followers, however, can have a faster diffusion, greater market 
potential, greater proportion of repeat purchases and even to delay the 
diffusion of pioneer brand.  

4. Some results and discussion 
Most authors share the view that an enterprise that first launches a 

product on the market has a greater chance of achieving a distinct 
competitive advantage. In a long run, these benefits lead to a greater 
market share from the pioneer enterprise compared to its predecessors. 
However, the pioneer company is exposed to a higher risk of failure of 
the new product. Followers have the opportunity to learn from the 
foreign experience and to avoid potential mistakes of the pioneer 
enterprise. They also have the chance to benefit from technological 
innovations and / or adapt to potential changes in the user preferences, 
which are significantly more dynamic at the start of the diffusion 
process. 

Therefore, the choice of strategic position can be reduced to a 
choice between innovation leadership (leadership) and innovative 
follow-up. From the standpoint of the creating, implementing and 
spreading innovation an organization can fall into one of the following 
positions: 1) creator (inventor); 2) innovator (first implementer); 3) 
successor implementer; 4) non-invasive. The innovative leader is 
usually the organization that is the creator and implementer of an 
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innovation. The innovative study should be seen as a strategy where 
the follow-on organization seeks to avoid the difficulties of first entry 
and to benefit from the potentially lower costs for adaptation. 

5. Conclusion  
In conclusion, it can be reminded that the innovation process 

begins with the emergence of the creative idea and ends with its 

commercialization. This simple linear pattern is in the minds of most 
people. Recent studies in this regard, however, prove that the process 
should be seen as a simultaneous functional interaction between all the 
elements of innovation creation. Modern innovation management is 
aimed at reducing the demand cycle, i.e. at shortening the duration of 
a product's retention on the market. 
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1. Въведение 
Настоящата научна разработка е насочена към разглеждане 

необходимостта и проблематиката на едно съвременно явление 
наречено „аутсорсинг“. „Аутсорсингът“ е понятие, което се 
дефинира от различни източници. Понятието в нашето 
съвремие се използва често както на теория, така и на практика 
и това налага неговата правилна дефиниция и разбиране. 
Правилното разбиране на дефиницията му води до 
възможността да се използва с практическа насоченост.  

2. Същност на аутсорсинг процесът прилаган 
от организациите 

Обществото и страна ни са пряко свързани и силно 
зависими от промените и нововъведенията, които настъпват в 
световен мащаб, а аутсорсингът е едно такова нововъведение, 
за което все още се търси информация за практическата му 
полезност и на база икономическото  си развитие, страните 
имат необходимост от използване на аутсорсинга в различни 
сфери. 

Думата „аутсорсинг“ произлиза от съкращение на 
английския израз „Outside Resourse Using”- използване на 
външни услуги [3]. Аутсорсингът става все по-популярна 
форма на работа в цял свят, като много държавни институции и 
компании в различни браншове използват услуги за аутсорсинг 
на бизнес процеси. Това осигурява редица съществени 
предимства. Аутсорсингът представлява делегиране на външна 
организация, извършването и управлението на операции или 
цели процеси, които не са базови за клиента и не участват 
пряко в основната му дейност на пазара. Изпълнителят на 
аутсорсинг услугата същевременно подпомага развитието и 
усъвършенстването на основната бизнес функция в дадената 
организация. Този вид услуги са сравнително нов феномен в 
световната икономика и дават възможност на компаниите да се 
развиват и реализират в условия на днешната пазарна 
икономика. Използването на аутсорсинг услуги допринася до 
следните положителни ефекти: 

 от една страна се  намаляват разходите на 
организациите, вследствие на не назначаването на високо 
платени специалисти на щатни длъжности; 
 от друга страна услугите се изпълнява с необходимото 

качество и в съкратени срокове от хора с нужната 
квалификация и опит. 

 Пример за често използвани аутсорсинг услуги са: 
изчисляване на работни заплати, счетоводство, поддръжка на 
информационни системи и други. Аутсорсингът може да се 
дефинира и като под изпълнителска дейност в областта на 
услугите. 

Аутсорсингът по своята същност е динамична управленска 
стратегия, при която нефункционалните дейности се 
прехвърлят на специализирани изпълнители. Той дава 
възможност да се осигурят допълнителни средства и време за 
осъществяване на основните функционални дейности на 
организацията.  

В съвременни условия аутсорсингът се налага като 
стратегическо използване на външни ресурси за извършване на 
дадена дейност или процес. Той е стратегия, чрез която една 
организация предоставя изпълнението на част от функциите си 
на специализирани и ефективни доставчици на услуги, които в 
последствие стават важни бизнес партньори.  

Аутсорсинг процесът обикновено се осигурява с 
дългосрочен договор между двете страни, това означава, че той  
не зависи пряко от текущите дейности на дадена организация. 
При него се  поставя акцент върху частната финансова  
инициатива и публично-частните партньорства. 

Икономическата същност на аутсорсинга, предполага не 
само изпълнение от специализиран доставчик на договорените 
дейности на основата на дългосрочни споразумения, но и 
предаване на пълномощия, отговорности и рискове, свързани с 
обекта на взаимоотношението. Като основен принцип на 
аутсорсинга е: „прави това, което можеш и умееш, по-добре от 
другите” и „възлагай на другите това, което те правят най-
добре и най-евтино” [2].  

Следователно от икономическа гледна точка аутсорсингът е 
създаване на една съвкупност от взаимоотношения между 
клиент и външен изпълнител на аутсорсинг услугата, на 
основата на дългосрочни договори. Чрез него организациите 
успяват да си решават проблемите, свързани с 
функционирането и развитието си в условията на динамично 
променящата се пазарна икономика. Използването му дава 
възможност за съкращение на разходите, подобряване на 
оборотния капитал, увеличаване на конкурентоспособността и 
приспособяване към условията на външната среда, намаляват 
се рисковете, поемани от организацията и се подобрява 
качеството на продукцията и услугите. 

3. Етапи на аутсорсинг процесът прилаган от 
организациите 

Организациите, използващи аутсорсинг, целят 
реализирането на ползи (спестяване на разходи, подобряване на 
качеството, данъчни облекчения и други) или решение на 
някакъв проблем (нужда от експертиза, достъп до специалист, 
преструктуриране и други) [4]. За да се реализират тези нужди 
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и да има успех при избора на определен аутсорсинг процес, 
организациите, чиито решения са в подкрепа за неговото 
прилагане, трябва да спазват определена последователност от 
действия. Тя зависи от конкретната ситуация на клиента и на 
изпълнителя. В обобщен вид тези действия могат да се 
дефинират в няколко ключови етапа, преминаването през които 
позволява повишаването на ефективността на аутсорсинга като 
управленска концепция. Те са  показани на Фигура 1.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фигура 1. Етапите на приложение на аутсорсинга в организациите. 
 

Първият етап се характеризира с дефиниране на 
стратегическата перспектива на аутсорсинга. Идентифицират 
се ключовите възможности на компанията и се определят 
услугите, които могат да се аутсорсват. Стремежът на 
управлението на компанията през този етап е да се балансира 
между изискванията за качествено обслужване и съкращаване 
на разходите. 

През вторият етап целта е да се намери най-подходящия 
изпълнител на услугите [6]. Действията на главния мениджър 
са свързани с изготвяне на количествената оценка на 
необходимите услуги (определяне на разходите, които изисква 
изпълнението им), подготвяне на запитвания за оферти, с 
разработване на критерии за оценка и набиране на външни 
предложения за доставка на услугите. 

Целта на преговорите проведени през третият етап е да се 
гарантира реализацията на очакванията от аутсорсингът. 
Налага се провеждането на следните действия: 

 обсъждане на споразуменията за равнища на обслужване 
за всички аутсорсингови услуги; 
 разработване на матрица за разпределение на 

отговорността между клиента и провайдъра за всички 
формално определени задължения; 
 определяне на всички формални дейности; 
 съгласуване на условията за предаване на сътрудниците и 

на механизмите за изменение на контракта, включително 
бенчмаркинг, точки за не изключителност и таблици за 
разценките. 

По време на четвъртият етап компанията има за цел да се 
съгласуват експлоатационните показатели. Дефинират се 
сферите на дейности: 

 опростена представа за договорът – разработване на 
допълнителни ръководства по договорът; 
 интерпретация на договорът – разясняване на всички 

детайли по договорът, за да не се допуснат различни 
тълкования; 
 изграждане на инфраструктура и процедури за 

постдоговорно управление – разработват се общи процедури, 
документирани в специални ръководства; 
 консолидация, модернизация и стандартизация; 

 потвърждаване на базовите мащаби, равнища на 
обслужване, равнища на загуби и задължения - проверка и 
утвърждаване на основните показатели; 
 управление на допълнителното обслужване;  
 формиране на реалистични очаквания за работата на 

аутсорсера - информиране на ползвателите за съдържанието на 
договорните задължения; 
 публична пропаганда на контракта – публично 

разясняване на изгодите от аутсорсингът за двете организации. 
Петият етап е период, през който изпълнителят има за цел 

осигуряването на допълнителна стойност, извън обикновените 
експлоатационни рамки. Основните дейности през този етап са 
усъвършенстване на ефективността, промяна в договора, 
поради остарели технологии или проява на некоректни 
предложения и въвличане на изпълнителя в процеса на 
създаване на стойността, чрез въвличането му в 
организационните и управляващи комитети, участието му в 
различни проекти и други. 

В последния шести етап се определя и планира бъдещето 
на текущите варианти на аутсорсинг. Прави се преразглеждане 
на инвестиционните критерии, анализират се отношенията до 
този момент и се взема решение дали да бъдат продължени или 
да се прекратят [1].  

Разглеждането и преминаването през последователността 
на посочените етапи, предоставя на организациите 
възможността да идентифицират всички пропуски или 
липсващи процеси, които да се включат в следващата си 
аутсорсинг процедура.  

Разбирането на същността на пълния жизнен цикъл на 
аутсорсинг процеса и всеки един от неговите етапи, допринася 
и за компанията, и за изпълнителя да определят и разпределят 
техните роли и отговорности в контекста на конкретната 
процедура. Основните фактори, оказващи влияние върху 
ролите на двете страни, както и върху управлението на 
аутсорсинг процеса са: 

 вид на аутсорсинг процеса – проект с резултати и 
срокове или програма с показатели; 
 степен на интегриране в бизнеса; 
 естеството на взаимоотношенията – сделка или 

партньорство; 
 разпределение на отговорностите през целия жизнен 

цикъл на аутсорсинг процеса; 
 сложност и размер на проекта; 
 евентуални рискове и последици за двете страни. 
Изпълнението на аутсорсинг проектите насърчава 

дългосрочното поддържане на икономическата стабилност, 
конкурентоспособността и устойчивото развитие на 
компанията [5]. Те включват както преструктуриране на 
вътрешните корпоративни процеси, така и възможност за 
прехвърляне на изпълнителя на риск и отговорност за 
изпълнение на възложените му функции. 

4. Заключение 
Аутсорсингът е стратегически управленски подход, който е 

необходим за удовлетворяване на потребностите на 
организациите, свързани с тяхното обновяване и 
усъвършенстване. Използването му е предимно за дейности, не 
изискващи съвършено познаване на структурата и дейността на 
организацията, чрез които могат да бъдат реализирани 
икономии. Появата му е породена от необходимостта за 
рационализиране дейността на компаниите в съвременни 
условия. Посочената необходимост се постига в рамките на 
цялостен и последователен процес.  

Успешното управление на аутсорсинг процеса изисква 
системен подход за преминаване на последователни етапи и 
изпълнение на определени действия, зависещи от конкретната 
ситуация, в която са попаднали потенциалната структура, 
предоставяща услуги за аутсорсинг и външния изпълнител. 

Разработване на стратегия 

Оценка и избор на подизпълнител 

Провеждане на преговори 

Усъвършенстване и оптимизиране на  
отношенията 

Преход и настройка 

Бъдещо развитие 
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Abstract: The report-concerned issues related to the planning of experimental investigation and processing of experimental data. According 
to various authors looked at this problem it is necessary to increase the efficiency of experimental research to get the most accurate results. 
Key words: PLANNING, EXPERIMENT, ALLOY COATINGS 
 

1.Увод 
Развитието на науката и техниката се съпътства с все по-

широко приложение на експеримента, който обхваща нови и 
все по-сложни явления. Провеждането на голям брой 
експерименти са свързани със значителни разходи на 
средства и време. В много от случаите дори е невъзможно те 
да бъдат осъществени, което обезсмисля изследването като 
цяло. За повишаване качеството и ефективността на 
научните изследвания от изключително важно значение е 
планирането на експеримента. Това означава оптимално 
управление на експеримента с минимални разходи на време 
и средства дори при непълно познаване механизма на 
явленията. 

За повишаване ефективността от изследванията и 
намаляване на тяхната продължителност е необходимо да се 
провеждат оптимално количество опити. За сложните 
системи и техните съставни части се налага да се използват 
различни методи и модели, като всеки път се избират най-
информативните, които биха позволили да се дават оценки с 
необходима точност и достоверност при приемливи 
разходи.[ 1 ] 

Естествен е стремежът за намаляване броя на опитите, с 
цел минимизиране на разходите за изследването. При 
разработването на техническите устройства и системи с 
различни предназначения, голяма роля има обосноваването 
на рационалния обем опити за оценка на техническите им 
характеристики. Трябва да се отбележи, че стремежа към 
много малък брой опити, може да доведе до изкривени 
резултати от изследването, тъй като те могат да се окажат 
недостатъчни за изчерпателно описание на изследваните 
процеси и явления. 

 
2. Изложение 
Решаването на тази задача може да се извърши чрез 

математическата теория за планиране на експеримента. 
Съгласно теорията за планиране на експеримента, за 

постигането на оптимален брой опити за изчерпателното 
изучаване на обекта е необходимо да се стремим към: 

− минимален брой опити; 
− многофакторно експериментиране – едновременно 

вариране с всички променливи, които определят и 
оптимизират процеса чрез алгоритми; 

− избор на ясна стратегия, която позволява да се приемат 
обосновани решения след всяка серия опити; 

− използване на математически апарат, който 
формализира много от действията на експеримента. 

Планирането на експерименти навлиза широко в 
различните области на познанието и научните изследвания. 
Сега то се използва при определяне на оптималните условия 
за протичане на технологичните процеси, изследването на 
многокомпонентни системи, като автотракторната и 
земеделска техника, уточняването и избора на константите в 

теоретичните модели, избор на съществените фактори и 
други [2]. 

Планирането на експеримента в настоящата работа се 
прави в три области: 

А. при еднофакторно изследване на процеса за 
възстановяване на плъзгащи лагери от автотракторната и 
земеделска техника с електролитни сплави; 

Б. при многофакторно изследване на зависимостите 
между параметрите на процеса и свойствата на получените 
покрития; 

В. при определяне на основните числени характеристики 
и параметри и оценка значението на случайните величини. 

Процесите характеризиращи физическите явления могат 
да се определят като детерминирани и недетерминирани [1].  

Към детерминирани се отнасят процесите, които могат да 
бъдат описани с точни математически съотношения. 

Много физически явления отговарят на тези условия, но 
съществуват и такива, които не отговарят на тези условия. 
Това са така наречените недетерминирани процеси. 
Определянето точното значение на параметрите на такъв 
процес в предстоящ момент е невъзможно. Тези процеси са 
случайни по своята природа и се описват с помощта на 
статистическите характеристики.  

В последните години се наблюдава тенденция за 
преминаване от изучаване на детерминираните към 
недетерминираните системи и процеси. Към тези процеси се 
отнасят почти всички прозводствени и технологически 
процеси. [3] 

При изучаването на недетерминираните системи и 
процеси методологията на еднофакторния ескперимент се 
оказва ниско ефективна и е свързана с големи разходи. 
Поради тази причина при изследването на технологическите 
процеси е целесъобразно да се използват методите на 
многофакторния есперимент. При изучаване процеса за 
нанасяне на възстановителни електролитни покрития е 
използвано планиране на експеримента, свързано с 
оптимизацията на процеса и свойствата на получените 
покрития [4]. 

В съответствие с принципите на този метод планирането 
и провеждането експерименталните изследвания са 
изпълнени следната последователност: 

1. Избор на параметрите за оптимизация и факторите за 
въздействие; 

2. Определяне локалната област на факторното 
пространство; 

3. Избор на математически модел и матрици за планирене 
на експеримента; 

4. Реализация на плана на експеримента и обработка на 
резултатите; 

5. Интерпретация на модела на процеса и вземане на 
решение; 

6. Стръмно изкачване по повърхността на отклика, 
представяне на резултатите и избор на оптималния режим. 

237

mailto:edragoliv@yahoo.com
mailto:iygeorgiev@nvu.bg
mailto:stoyan_gg@abv.bg


Зависимостите между две величини се делят на 
детерминирани и статистически [4]. При планиране на 
детерминираните функционални зависимости броят на 
опитите зависи от броя на точките, необходими  за 
построяване на кривата, която описва тази зависимост. По 
такъв начин, предполагаемият характер на кривите на 
функционалните зависимости ще определят броя на опитите. 
Известно е, че за определянето на една права са необходими 
две точки, а на крива по три точки на огъване. За контрол са 
необходими по една, две точки. 

Следователно за определяне на прави или криви с една 
инфлексна точка са необходими четири или пет точки. При 
сложни криви, минималният брой опитни точки може да се 
определят по формулата: 

(1)   23 +> mN , 

където:  
N  – брой необходими опитни точки; 
m  – брой инфлексни точки на кривата. 
Според формулата за определяне броя на опитите, всяка 

инфлексия на предполагаемата крива трябва да се опише 
поне с три точки и да се проведат два допълнителни опита за 
определяне посоката на краищата на кривата. За всяка 
опитна точка се провеждат повторни наблюдения, броят на 
които зависи от дисперсията на случайните грешки. 
Определянето на необходимия брой повторения е извършено 
по зависимостта: 

(2)   
2

22.
δ

λtVn = ,  

където: 
V  – коефициент на вариация 

λt  – показател на точността  

δ  – показател на точността 
От формулата следва, че за определяне броя на 

наблюденията е необходимо да се знае коефициента на 
вариации, предварително да се установи точността, с която е 

необходимо да се определи случайната величина и да зададе 
доверителната вероятност на полученият резултат. 
Ако коефициента на вариация е неизвестен, то провеждаме 
изследване и го определяме по формулите приведени по-
долу. Там също е посочено и определянето на показателя на 
точността. При определяне броя на наблюденията показателя 
на точността приемаме в границите 1÷5% . 
 Показателят на достоверността се определя по 
таблици [1] в зависимост от необходимата доверителна 
вероятност (надеждност) на опитит. В практиката  
експерименталните работи обикновено се ограничават с три 
степени на доверителна вероятност: 0,95; 0,99; 0,999. 
По принцип приемаме доверителна вероятност 0,95. По 
такъв начин като се знае коефициентът на вариация и се 
приема показателят на точността и достоверността се 
определя по формулата необходимия брой наблюдения. 
 

3. Заключение 
От статистическите зависимости в настоящата работа са 
определени корелационните зависимости. Известно е, че 
корелационните зависимости се определят от две 
характеристики: 
• под формата на корелационната връзка; 
• от силата на корелационната връзка. 
Формата на корелационната връзка се определя чрез 
функцията на регресията. Силата на връзката се определя 
чрез коефициента на корелация или линейна регресия и 
корелационното отношение при нелинейната регресия. 
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Abstract : The article discusses the most commonly used methods for determining the basic traffic parameters based on different 
kaind of sensors elements. Their advantages and disadvantages are presented. There is a need to use intellectual sensors and 
systems to determine traffic parameters. 

Key words: traffic flow, traffic sensors 

Увод 
Независимо от типа на урбанизацията на населените 
места, била тя съвременна или наследство от миналото, 
нарастването на автомобилният парк, представлява 
процес, който поражда увеличен обем на превозите. Това 
води до възникване на транспортни проблеми изразяващи 
се в променлив режим на движение, чести спирания  и 
натрупване на автомобили по кръстовищата.  Основната 
причина за появата на тези ситуации се крие в 
превишената концентрация на автомобили по 
транспортните артерии, която надхвърля 
пропусквателните им възможности. Това води до 
повишаване на времето за предвижване на обществения 
транспорт, цената на превозите, аварийните ситуации, 
замърсяват населеното място с продукти от непълното 
изгаряне на горивото и подлагат населението на 
въздействие на транспортен шум и отработени газове. С 
оглед повишаване на ефективноста на решенията, вземани 
за управлението на транспортният трафик провеждането 
на изследвания за тяхното оптимизиране представлява 
интерес както от научна така и от практическа гледна 
точка. 
Между параметрите на транспортния трафик съществуват 
определени зависимости. Характерът на тези зависимости 
е достатъчно сложен, тъй като те се влияят от фактори, 
непосредствено свързани не само с транспортния трафик, 
но и с условията за неговото реализиране, метеорологични 
условия, сезони на годината, денонощни показатели и др. 
Характерът на тези фактори може да се разглежда като 
детерминиран и като вероятностен. Вероятностният 
подход е по близък до природата на транспортния трафик, 
но е сложен за математическо описание. Детерминираният 
подход по лесно се реализара в инженерните методики и 
при внимателен анализ на изходните данни той дава 
достаточно точни за целите на практиката резултати. 

Параметри на транспортния трафик  
Основните параметри на транспортния трафик,  които по 
най- достоверен начин отразяват неговите статистически 

характеристики и позволяват тяхното представяне под формата 
на така наречената основна транспортна диаграма [1], се явяват 
величините скорост, интенсивност и плътност. 
Скоростта на движение в даден момент се явява най-важния 
показател на транспортния трафик, който определя 
безопасността на движенито и ефективността на транспортната 
мрежа. Тази скорост се определя в отделни сечения от пътя. Тя 
определя кинетическата енергия на автомобила, неговия 
спирачен път и времето което водача има за оценка на опасна 
ситуация. Нейното значение се задава с първата производна на 
изминатото разтояние по времето: 
(1)  

t
lva ∂
∂

=  

Интенсивноста на трафика се определя като количеството 
автомобили пресичащи определен участък от пътя за единица 
време: 

(2)  
t
nN a

a =
 

където: na e броят автомобили, t е времето за наблюдение 
Плътноста на транспортния трафик се определя като 
отношение между площите заемани от автомобилите и 
предварително известната площ на наблюдавания участък. 
(3)  

q
qq

area

l
a
=

 

където : ql
 е сумарната площ заемани от автомобилите, а qarea

 

е сумарната площ на наблюдаваният участък от пътното 
платно.  
Плътноста на транспортния трафик достига пределното си 
значение при неподвижно състояние на колоната от 
автомобили расположени плътно един до друг в лентата на 
движение. В зависимост от състава на потока, пределното 
значение qmax се движи в границите на 170–200 авт./км [13]. 
Числените значения qa съответстващи на различните състояния 
на потока съществено зависят от параметрите на пътя и от 
състава на трафика съобразно типовете транспортни средства в 
него. В общия случай, от  статистическа гледна точка, така 
получените оценки за основните характеристики на 
транспортния трафик не са състоятелни. Те се явяват 
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„изместени”, т.е. техните стойности ще се отличават от 
действителните. Традиционният подход, за елиминиране 
на такова изместване, препоръчва данните от получената 
извадка да се подложат на усредняване с използване на 
„пълзящо средно” или по ансамбъл [14]. Параметрите на 
транспортния трафик могат да бъдат измерени въз основа 
на различни методи и подходящи за целта устройства 
[2,3]. Типовият анализ извършен върху данни получени 
при наблюдението на тези параметри позволяват да се 
направият следните залючения [4]: 

• Денонощният характер в промяната на
интенсивността на движение по всяко
направление на кръстовищата практически не
зависи от деня на седмицата, с изключение на
почивните дни.

• Интенсивноста на движенито в рамките на едно
денонощие се променя от нула до определена
величина и се явява независим, локален,
детерминиран и прогнозируем параметър.

• Средната скорост на движение зависи от
условията на времето, осветеноста,
интенсивноста на движението и се променя в
определен диапазон зависящ от техническите
характеристики на автомобилите. Нейните
промени трудно се поддават на прогнозиране,
тъй като цяло зависят от случайни обстоятелства.

Методи за измерване на характеристиките 
на транспортния трафик 
За целите на практическото  определяне на параметрите 
необходими за управление на транспортния трафик се 
изграждат системи, базирани на различни специализирани 
датчици. Разновидностите на използваните датчици е 
голямо. В качеството на такива елементи най често се 
използват следните видове датчици : магнитни датчици  
[5], магнитометри и акселерометри [6,7],  
пиезоелектрически датчици [8], пневматични тръби, 
индуктивни датчици [15], датчици за осево натоварване, 
капацитивни датчици за измерване на масата на 
движещите се средства, огъващи се пластини [9], 
процесори за обработка на изображения, микровълнови 
радари, лазерни радари, пасивни и активни инфрачервени 
датчици, ултразвукови датчици, пасивни акустически 
датчици, извън пътни системи за наблюдение на 
транспортния трафик. Магнитометрите се използват за 
определяне на наличието на определен клас транспортни 
средства и направлението на тяхното движение. С тези 
датчици скоростта се измерва косвено. За целта са 
необходими два датчика. Те дават възможност скороста да 
се определи като величина пропорционална на времето за 
преминаване на автомобила от единия датчик до другия. 
Този способ изисква идеална синхронизация на датчиците, 
което на практика е трудно осъществимо [16]. 
Теоретически е възможно скороста на превознато средство 
да се определи и с помоща на един магнитометър, като се 
раздели величината на средно статистическия път 
определен от магнитния датчик на времето за което 
транспортното средство преминава край датчика. 
Характерна особеност на този способ е че той не очита 
индивидуалните параметри на автомобила, следствие на 
което притежава съществена грешка. 
Пневматическите тръби се използват за определяне на 
интензивноста на движение на транспортните средства, за 
тяхната класификация съобразно количеството оси и  за 

пресмятане на дистанцията между транспортните средства. 
Индуктивните датчици се използват за определяне на 
количеството, класа и разположението на транспортните 
средства на пътя. Допускат косвено измерване на скороста. 
Акселерометрите се използват за определяне на класа и 
количеството на транспортните средства съобразно броя на 
осите и базата на колелата. Позволяват измерване на теглото 
им в движение. Допускат косвено измерване на скороста. 
Капацитивните и пиезоелектрическите датчици се използват от 
технологиите за претегляне в движение (WIM) които 
позволяват измерване на масата на транспортното средство, 
получаване на косвена оценка за скороста, определят класовете 
на транспортните средства според броя на осите и разтоянието 
между тях. 
Микровълновите датчици се използват за измерване на 
скороста и преброяването на транспортните средства, 
разположението им в лентите за движение и тяхната 
идентификация на базата дължинате им. Аналогично 
приложение намират пасивните и активните инфрачервени 
датчици, които обеспечават измерванията свързани с 
присъствието на транспортни средства, техния обем, скорост, 
дължина и идентификация. 
Ултразвуковите датчици измерват скороста, разположението 
наличието и количеството на транспортни средства по лентите 
за движение. Данните от тях могат да се използват за 
класификация на транспортните средства. 
Извън пътните системи за наблюдение на транспортните 
средства използват съвременни технологии за откриване на 
движение и дистанционо зондиране, на базата на датчици 
вградени в автомобилите. Технологиите за зондиране на 
автомобилите се базират на системите глобално 
позициониране(GPS), клетъчни телефони, системи за 
автоматичена идентификация на транспортни средства (AVI), 
системи за автоматично определяне на местоположението на 
транспортните средства (AVL) и системи за автоматично 
определяне на класа на транспортните средства (AVC), както и 
използването на спътникови изображения за анализ и 
извличане на информация за транспорта. 
Използването на тези технологии позволява автомобила да се 
превърне във важен инструмент за наблюдение и мониторинг 
на транспортния трафик в условията на пътната мрежа. Този 
подход позволява те да предоставят обобщена информация за 
движението включваща скорост, време на пътуване, начална и 
крайна точка на маршрута.  
Важна група от множеството на възможните сензори 
използвани за откриване, контрол и измерване на базовите 
параметри на транспортния трафик представляват системите за 
видео наблюдение работещи във видимия и инфрачервения 
светлинен диапазон. Като правило, предназначението на този 
клас системи се свежда до автоматично, достоверно откриване, 
отделяне и оценяване на сравнително неподвижен фон 
параметрите на движищи се обекти от наблюдавания 
транспортен трафик в едно или няколко пътни платна. 
Датчиците от тази група, са обект на особено внимание през 
последните години [10,11,12,18,19]. Те са способни да дадат 
точни дани за трафика в реално време, измерват скороста на 
потока като цяло, позволяват да се определят класовете на 
транспортните средства по тяхната дължина, откриват 
присъстствие на транспортни средства и тяхното разположение 
и скорост в лентите за движение. Благодарение на 
достиженията в областа на цифровата обработка и анализ на 
изображения, както и  на развитието на изчислителната 
техника, те са способни да предоставят точни дани за 
състоянието на транспорта, в предварително дефиниран 
участък от пътя. Ефективното използване на предоставената от 
тези датчици видеоинформация изисква извършването на 
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предварителна обработка с използване на 
алгоритми,позволяващи да се следят изменения, да се 
отделят и анализират различни обекти от изображенията с 
оглед предоставяне на информация за наличието на 
нестандартни ситуации. Определянето на основните 
параметри на транспортния трафик  в този случай изисква 
извършване на предварително фотограметрично 
привързване на наблюдавания участък от пътя с 
наблюдаваното изображение. Подобно привързване дава 
възможност да се определят границите на наблюдавания 
участък от пътя в термините на телевизионната развивка. 
Това от своя страна позволява лесно определяне на 
интензивноста на трафик при наличие на разпознати 
транспортни средства с локализирано положение в 
изображението. Обикновено разпознаването на 
транспортните средства се извършва на базата на 
наличието на характерни белези в изображението. В него 
те формират области чиито граници се конкретизират на 
базата на морфологична обработка, което улеснява 
бинаризирането на обектите, тяхното преброяване в 
рамките на наблюдавания кадър. Повтарянето на тези 
операции в рамките на няколко последователни кадъра 
дава възможност да се получи представа за скороста на 
автомобилите в транспортния трафик. Такова решение се 
явява ефективно средство за елиминиране на грешна 
информация получена от появата на лъжливи обекти, 
пропускане на целта и др., което като цяло е неприемливо 
за целите преследвани в задачите за анализ на транспортни 
трафици. В общия случай диапазонът в който варират 
размерите на интерисуващите ни обекти може да се окаже 
голям, а тяхното количество априори неизвестно. И 
понеже характера на условията за наблюдение, определени 
от конкретното място където са монтирани 
видеодатчиците, като правило, са малко предсказуеми, а 
изчислителните ресурси ограничени, възниква 
необходимост от разработката на устойчиви и 
едновременно с това достатъчно бързодействащи 
алгоритми за анализ на изображения. Независимо от 
значителните успехи в тази област [17], универсални 
подходи, притежаващи еднаква ефективност за цялото 
многообразие от благоприятни и не благоприятни условия 
за наблюдение (мъгла, дъжд, сняг, автомобилни сенки, 
перехода ден/нощ, контраст автомобил/път, и вода, сол, 
замърсявания по обектива на камерата) до сега не са 
намерени.  
По тази причина разработката на ефективни методи за 
отделяне на движещи се обекти във видеопотока, 

позволяващи отделяне на интересуващите ни обекти в реално 
време и с висока точност, си остава актуална задача. Силните и 
слабите страни на методите използващи различен тип в 
серийно произвеждани датчици са показани в таблица 1. 

Резултати и  дискусия 
Приведените данни показват че най переспективни по 
отношение на качество и цена на предлаганата информация се 
явяват методите базирани на обработка на визуална 
информация. Използването на тези технологии позволява 
транспортните средства да се превърнат във важен инструмент 
за наблюдение и мониторинг на пътния трафик в условията на 
уличната мрежа. На тази основа, този клас методи, е способен 
да предоставя точни дани за състоянието на транспортния 
трафик в реално време. По тази причина тяхното използване се 
явява необходимо и достатъчно условие за провеждане на 
надежден анализ на транспортната ситуация и вземане на 
адекватни решения за управление на транспорта. Съчетанието 
на този клас сензори с глобална система за позициониране 
(GPS), системи за автоматична идентификация и определяне на 
местоположението на транспортни средства позволява 
получаването на обобщена  информация за движението, в това 
число данни за скороста, времето на пътуване, началната и 
крайната точка на маршрута на транспортното средство.  

Заключение  
Извършен е преглед на най-често използваните устройства 
позволяващи практическо определяне на базовите параметри 
на транспортния трафик. Разгледани са сензори принадлежащи 
към конвенционални, видео, крайпътни и интернет базирани 
технологии. Направен е анализ на основните показатели на 
разгледаните устройства. Направена е оценка техните 
предимства и недостаъци. Подчертани са преимуществата на 
методите базирани на видео наблюдение. Отбеляна е 
тенденцията за интензивно развитие на спътниковите и 
интернет базираните технологии.  
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Таблица 1 — предимства и недостатъци на наличните сенсорни технологии. 

Методи използващи  Предимства Недостатъци 
Индуктивни датчици  Удовлетворяват голямо разнообразие от 

приложения.Обеспечават основните параметри на 
движението (обем, наличие, разположение на 
пътя, скорост, и др.)Нечувствителност към дъжд, 
мъгла и сняг. 

Монтажа им изизсква нарушение 
на пътната настилка. Монтажа и 
обслужването им предизвиква 
нарушение в пътното движение. 
Подложени са на влиянието на 
движението и температурата 

Магнитометри Слабоизразена зависимост от интезитета на 
движението Нечувствителност към дъжд, мъгла и 
сняг  

Монтажа им изизсква нарушение 
на пътната настилка 

Микровълнови радари Нечувствителност към дъжд, мъгла и сняг  
Директно измерване на скороста. Възможност за 
работа в няколко ленти от пътното платно. 

Не откриват спрели транспортни 
средства 

Активни инфрачервени 
датчици  

Точно измерване на скороста и класа на 
транспортното средство. Възможност за работа в 
няколко ленти от пътното платно. 

Не работят при наличие на мъгла 
и снежни бури 

Ултразвукови радари Възможност за работа в няколко ленти от пътното 
платно  

Зависими от температурата на 
околната среда и турболентността 
на въздуха. 

Видеонаблюдения 
(видеокамери) 

Мониторинг на няколко ленти за движение. Леко 
добавяне и промяна на наблюдаваните зони 

Затруднен монтаж и обслужване. 
Затруднена работа при мъгла, 
дъжд, сняг, и преход ден/нощ. За 
надеждна работа през ноща 
изискват улично осветление. 
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Abstract: The proposed work relates to the safety of air transport and includes research aimed at improvement of transport safety with the 
aim of providing an acceptable level by optimizing on the criteria of quality and risk. 
Предлагаемая работа относится к области безопасности воздушного транспорта и включает в свой состав исследования, 
направленные на совершенствование систем транспортной безопасности с целью обеспечения приемлемого уровня путем 
оптимизации по критериям качество и риск.  
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Введение  
 
 Проблема обеспечения безопасности воздушного 
транспорта в последние годы становится весьма актуальной с 
учетом далеко не благоприятных внешних условий реализации 
производственной деятельности по оказанию транспортных 
услуг, связанных, в том числе, с резкой активизацией 
неправомерных действий, включая терроризм. В Российских 
системах транспортной безопасности для оценки состояния 
системы защиты объекта введено понятие «уязвимость». На 
основе этого понятия и реализации процедур оценки 
уязвимости делается вывод о приемлемости уровня 
безопасности на объекте. Существуют различные подходы и 
методы оценки уязвимости. В данной работе авторы 
рассматривают один из возможных подходов, основанный на 
квалиметрической модели уязвимости, где используются такие 
критерии исследования как качество и риск. 
Предмет и методы исследования  

Квалиметрическая модель уязвимости аэропорта 
предполагает использование в качестве критериев оценки 
«качество» и «риск». Рассмотрим некоторое методологическое 
обоснование процедур использование этих критериев [1].  

Качество - степень соответствия совокупности 
присущих характеристик требованиям [2]. 

Оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры транспортных средств (ОТИ и ТС) – 
определение степени защищенности ОТИ и ТС от угрозы 
совершения актов незаконного вмешательства (АНВ) [2]. 

Риск для безопасности определяется как оценка 
последствий опасности, выраженная в виде прогнозируемой 
вероятности или серьезности, при этом за контрольный 
ориентир принимается наихудшая предвидимая ситуация [2]. 

Уязвимость - состояние объекта гражданской авиации 
(ГА) и системы обеспечения его авиационной безопасности, 
допускающее возможность совершения АНВ в его 
деятельность и реализации угроз объекту ГА [2]. Данное 
определение не раскрывает понятие с точки зрения 
физического смысла, что в свою очередь ограничивает 
возможности его идентификации и измерения. 

Здесь важно отметить следующее.                                       
1. Уязвимость рассматривается как состояние двух 

компонент – объекта ГА и системы обеспечения его 
авиационной безопасности (АБ), при этом понятие субъекта 
противоправной деятельности из определения исключено. При 
таком подходе оценка уязвимости как степень защищенности 
объекта ГА принципиально невозможна. Определение не 
ставит в соответствие понятия уязвимость и угрозы, что не дает 
возможностей использовать оценку значимости угроз как 
фактор уязвимости. 

2. Представленное определение уязвимости 
противоречит понятию авиационная безопасность. В 
соответствии с [2] авиационная безопасность – состояние 

защищенности авиации от незаконного вмешательства в 
деятельность в области авиации, т.е. предполагается, что 
уязвимость – величина, обратная авиационной безопасности. 
Из определения это не следует. Более того, оценка уровня 
авиационной безопасности становится в этом случае весьма 
проблематичной. 

3. В определении акцент сделан на допущение 
возможности совершения АНВ и реализации угроз. В 
действительности не это главное. Во-первых, подобное 
допущение входит во все определения безопасности [3]. Во-
вторых, подобный акцент в системе базовых понятий 
разрушает сложившуюся структуру ценностей и приоритетов в 
предметной области - авиационная безопасность и переводит 
уязвимость в ранг контролируемых и управляемых параметров. 
В действительности уязвимость следует рассматривать как 
один из факторов авиационной безопасности. 

С учетом вышеизложенного, указанное определение 
уязвимости не может быть рекомендовано для практической 
реализации и имеют скорее академический интерес. Все 
указанные выше противоречия и несоответствия снимаются в 
квалиметрической модели уязвимости аэропорта. В этой 
модели в качестве критериев оценки уязвимости аэропорта 
предложены «качество» и «риск».   

Рассмотрим критерий «качество». В соответствии со 
стандартами ИСО-9000 качество по своей сути отражает 
степень соответствия характеристик исследуемого объекта 
заданным требованиям. Применительно к аэропортовой 
деятельности в части, касающейся обеспечения авиационной 
безопасности, качество можно рассматривать как степень 
защищенности объекта от несанкционированного 
вмешательства в его деятельность, включая АНВ. В таком 
случае уровень качества всей совокупности средств защиты 
аэропорта определяет степень его защищенности от угрозы 
совершения АНВ. Тогда уровень качества (его оценка) и есть 
оценка уязвимости, что соответствует принятым определениям. 

В таком случае качество как показатель уязвимости 
должен быть включен в процедуру оценки уязвимости объекта. 
Фрагмент такой процедуры представлен на (Рис. 1). Процедура 
основана на использовании двух моделей: модели угроз (4) и 
модели защиты (10) и предусматривает получение 
количественного значения показателя качества ПККЭ, 
соотнесенного с критическими элементами КЭ объекта. 

Критический элемент объекта – это элементы объекта, 
АНВ в отношении которых приводит к полному или 
частичному прекращению его функционирования и/или 
возникновению чрезвычайных ситуаций (Рис. 2). Каждому КЭ 
ставится в соответствие показатель качества ПККЭ. Для 
каждого КЭ могут быть сформулированы соответствующие 
требования А1÷ Аm. С другой стороны, реализованная модель 
защиты обеспечивает средства защиты В1÷ Вm, которые 
должны удовлетворять указанным требованиям. В рамках 
рассматриваемой процедуры проводится экспертная оценка 
степени соответствия средств защиты предъявляемым 
требованиям, в результате чего получается совокупность 
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количественных оценок показателей качества АВ1÷ АВm. 
Указанные оценки комплексируются, шкалируются и 
представляются в виде количественного значения показателя 
качества ПККЭ, относящегося к исследуемому критическому 
элементу. Аналогичная процедура проводится в отношении 

всех критических элементов объекта. Таким образом, в 
результате выполнения процедуры оценки уязвимости объекта 
будет получена номенклатура показателей качества всех 
критических элементов объекта. 

 
 

 
 

Рис. 1. Качество как показатель уязвимости 

 
Но это только первая часть решение задачи оценки 

уязвимости. На эту оценку оказывают влияние еще два весьма 
важных фактора - величина возможного ущерба в случае 
реализации АНВ и вероятность реализации АНВ в данном 
критическом элементе.  

Для решения этих проблем предлагается 
использовать понятие "риск" в качестве еще одного критерия 
оценки уязвимости. 

В [2] "риск безопасности полетов определяется как 
оценка последствий опасности, выраженная в виде 
прогнозируемой вероятности или серьезности, при этом за 
контрольный ориентир принимается наихудшая предвидимая 
ситуация". В последнее время предложено достаточно много 
подходов к оценке риска, в том числе для целей безопасности 
воздушного транспорта, исследование которых показывает, что 
для целей оценки уязвимости аэропорта метод оценки риска 
принципиального значения не имеет. Более важным в этом 
случае становится решение проблемы использования риска как 
одного из критериев оценки уязвимости, т. е. решение задачи 

встраивания количественных оценок риска в структуру общей 
оценки уязвимости аэропорта на основе квалиметрических 
представлений.  

Каждый показатель качества относится к 
соответствующему критическому элементу 

кэmкэi ПКПК ÷ . Для того, чтобы их скомплексировать 
в общую оценку качества защиты аэропорта (ПКЗА), 
необходимо иметь ввиду, что критические элементы аэропорта 
далеко не одинаковы по своему функциональному назначению 
и структуре, откуда следует, что и системы их защиты в 
существенной степени различны, т. е. показатели

кэmкэi ПКПК ÷  в структуре показателя ПКЗА имеют 
различную значимость. Следовательно, требуется 
нормирование. 

В квалиметрии подобные нормирование 
осуществляется за счет весовых коэффициентов: 
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    КЭmmЗАnnЗАЗАЗА ПКПКПКПКПК Λ+Λ+Λ+Λ= ...2211  ,             

где 1...21 =Λ+Λ+Λ+Λ mn  
Значение каждого весового коэффициента показывает часть от целого, которую составляет соответствующий показатель 

качества от обобщающего показателя. 
Если говорить от реальных условиях реализации аэропортовой деятельности, то каждый критический элемент 

представляет собой довольно сложную структуру, состоящую из некоторого множество элементов. В этом случае, система защиты 
критического элемента от несанкционированного вмешательства в его производственную деятельность также имеет сложную 
структуру и состоит из некоторой совокупности средств защиты. Тогда совокупность показателей качества защиты будет иметь 
иерархическую структуру. При этом количество уровней иерархии определяется сложностью критического элемента и по глубине 
не ограничена. 

Для иерархической структуры схема свертки показателей выглядит следующим образом [2]: 
 КЭmmКЭnnКЗАЗА ПКПКПКПК Λ+Λ++Λ= ...11                                    

ККЭККЭКЭ ПКПКПК 11111 ... Λ++Λ=  
.............................. 
………………………………………. 

КЭmrmrКЭmmКЭm ПКПКПК Λ++Λ= ...11  

вКЭnвnКЭnnКЭn ПКПКПК 111111 ... Λ++Λ=  
...................................... 

КЭnpznpzКЭnpnpКЭnp ПКПКПК Λ++Λ= ...11          и т. д. 

 
Теперь можно решить задачу встраивание критерия «риск» в общую структуру показателя качества защиты. Для этого 

воспользуемся некоторыми положениями теории принятия решений [ ], которая предлагает способы задания паритета локальных 
критериев. Если предположить, что уязвимость является векторной величиной, то качество можно рассматривать как векторный 
критерий, а его составляющие - вероятность возникновения события и тяжесть его последствий (риск) - как локальные критерии.  

Процедура упорядочивания локальных критериев рассмотрена в теории индексов.  В этих работах предложены 

следующие характеристики приоритета: ряд приоритета I, вектор приоритета ( )kvvvV ,..., 21=  и вектор весовых 

коэффициентов ( )kλλλ ,..., 21=Λ .    
Ряд приоритета I представляет собой упорядоченное множество индексов локальных критериев: 

{ }kI ,...2,1= .                                                                                            
Ряд приоритета I показывает, что критерий е1 важнее критерия е2, критерий е2 важнее е3 и т. д.  

Вектор приоритета  ( )kvvvV ;...;; 21=  представляет собой k-мерный вектор, компонентами  которого являются 

бинарные отношения приоритета, показывающие степень превосходства по важности двух соседних критериев qe  и 1+qe  из 

ряда приоритета I, т.е. qv определяет, во сколько критерий qe важнее критерия 1+qe  [14,29]. Обычно полагают 1=kv .   
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Вектор приоритета  ( )kvvvV ;...;; 21=  представляет собой k-мерный вектор, компонентами  которого являются 

бинарные отношения приоритета, показывающие степень превосходства по важности двух соседних критериев qe  и 1+qe  из 

ряда приоритета I, т.е. qv определяет, во сколько критерий qe важнее критерия 1+qe  [14,29]. Обычно полагают 1=kv .  

   
Вектор приоритета V определяется в результате попарного сравнения локальных критериев, предварительно 

упорядоченных в соответствии с рядом приоритета I. Очевидно, что любая этом компонента qv вектора приоритета V 

совокупности локальных критериев, упорядоченной в смысле ряда приоритета I, удовлетворяет отношению: kqvq ,1,1 ∈≥  

 Весовой вектор ( )kλλλ ,..., 21=Λ  представляет собой k -мерный вектор, компоненты которого связаны 
соотношениями: 

     












=

∈≤≤

∑ =
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q q

q kq

1
1

,1,0
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λ
  

т.е. компонента qλ вектораΛ  имеет смысл весового коэффициента, определяющего относительное превосходство q – го 

критерия над остальными. Если локальные критерии упорядочены в смысле ряда приоритета I, то справедливо соотношение: 

1/ += qqqv λλ            

Покажем, как рассмотренный способ вычисления 
весовых коэффициентов можно применить в процедуре оценки 
качества защиты аэропорта.  

Пусть некоторый  аэропорт содержит в своей 
структуре n критичных элементов К1, K2, K3 … Kn . Введем 
показатели качества защиты критических элементов ПК1, ПК2, 
ПК3 … ПКn. Предположим, что их номенклатура имеет 
линейную структуру. В таком случае сверстка показателей, т.е. 
обобщенная оценка качества (уязвимости), осуществляется в 
соответствии с теорией квалиметрии экспериментальным 
путем в определенной шкале, с использованием 
соответствующих требований. Поставим в соответствие 
весовые коэффициенты А1, А2, … Аn  и фактор                риска. 

Независимо от метода вычисления риска, в любом 
случае, фактор риска определяется двумя параметрами: 
вероятностью совершения несанкционированного 
вмешательства в деятельность аэропорта и тяжести 
последствий такого вмешательства. Тогда коэффициент риска 
можно представить как iip TПPK

i
⋅=   

      Вероятность совершения события в 
отношении некоторого критического элемента Pi вычисляется 
любым методом, в том числе экспертным путем, и получается в 
виде безразмерной оценки меньшей единицы. При 
необходимости можно использовать масштабирующий 

коэффициент, единый для всех критических элементов, т.е. 
получаем совокупность значений P1, P2, P3 … Pn.  
 Тяжесть последствий несанкционированного 
вмешательства ТПi вычисляется как доля материального и 
другого предлагаемого ущерба от величины ущерба, который 
может быть нанесен аэропорту в целом. В результате значения 
ТПi получается в виде безразмерной оценки меньшей единицы. 
При этом условие нормировки может быть не соблюдено, т.е. 
получаем совокупность значений ТП1, ТП2, ТП3… ТПn, где n – 
количество критических элементов. Тогда, для каждого 
критического элемента вычисляется коэффициент риска 

ipK , 

в результате чего получаем совокупность коэффициентов 
1pK ,

2pK …
npK . Для перехода к весовым коэффициентам Λ1, Λ2, 

Λ3 … Λn воспользуемся соответствующими выражениями. 
 Расположим ряд 

1pK ,
2pK ,

3pK …
npK  в порядке 

приоритета, т.е. проведем операцию упорядочивания, в смысле 
ряда приоритета и сформируем вектор приоритета V=(

1pK ,

2pK ,
3pK …

npK ). Тогда весовые коэффициенты 

вычисляются:   

    Λq=

∑∏

∏

= =

=
K

q

K

qi
p

K

qi
p

i

i

K

K

1
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 На основании вышеизложенного можно 
сформировать квалиметрическую концепцию оценки 
уязвимости аэропорта. Алгоритм реализации представлен на 
рис.3. 

Принципиальные особенности алгоритма состоят в 
следующем. 

Алгоритм реализует квалиметрический подход к 
оценке уязвимости ОТИ и ТС и основан на экспертных методах 
оценки, т.е. представляет собой эвристическую процедуру, 
результатом выполнения которой является количественная 
оценка качества защиты объекта. Эта оценка является 
исходной информацией для принятия решения о структуре 

(элементном составе и связях между элементами) 
интегрированной системы обеспечения авиационной 
безопасности. Структура интегрированной системы ставится в 
зависимость от значения качества функционирования системы 
защиты аэропорта, т.е. становится динамической и 
управляемой. 

Мониторинг качества функционирования системы 
обеспечения авиационной безопасности осуществляется 
постоянно, при этом периодичность оценок устанавливается 
каждым авиапредприятием самостоятельно, исходя из анализа 
внешних и внутренних угроз. 
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Рисунок. 3. Алгоритм практической реализации 
квалиметрической оценки уязвимости аэропорта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 В данной работе авторы рассматривают один из 
возможных подходов к оценке  ОТИ и ТС, основанный на 
квалиметрических представлениях. Предложенный подход 
отличается определенной простотой и имеет определенную 
практическую направленность. Особенно важно применять 
квалиметрию там, где ставится задача автоматизации процедур 
управления авиационной безопасностью аэропортов. В этом 
случае особый интерес представляет предложенная процедура 
встраивания оценок риска в модель качества авиационной 
безопасности. 
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1. Introduction 

 
Currently, there is a human impact on the ecosystem 

Ukraine due to pollution of the environment by chemical, 
metallurgical, mining industries, nuclear, thermal power plants, 
sugar plants, road, and drainage systems. Industry influences on 
the ecosystem mainly through of their direct destruction 
particularly as a result of emissions into the atmosphere and 
hydrosphere pollutants.  

The main task for the near future is to minimize the 
increase of anthropogenic impact on the environment. Therefore, 
the development approach to the assessment of anthropogenic 
impact on the implementation of the industrial ecological system 
designed industrial facilities is a topical direction of research. 
 

2. Background and means for solutions 
problems 
 

The object of research is assessment of projected impacts 
of industrial facilities on the ecological system to determine the 
anthropogenic impact. 

The main purpose of evaluation of anthropogenic impact of 
projected industrial facilities is accumulation, systematization, 
and analyzing information about the quantitative connection 
between industrial objects and the environment. 

This assessment is carried out to obtain the following 
results: 
• estimates quality of components of the environment; 
• identify the causes of adverse disorders in the  environment, 
establishing sources and factors of negative external influence; 
• predicting the admissibility of impact on the environment in 
general; 
• identifying the most dangerous impacts and comparing the 
contribution of various types of impacts. 

There are many normative methods to assess the 
contribution of various factors of environmental impact.  

The most simple and common method is a method that 
involves comparing the obtained quantitative estimates with 
approved standards which applied at the design stage industrial 
facility [1]. 

Today, the definition of risks at the design stage is a 
compulsory procedure of Environmental Impact Assessment 
(EIA) [1]. 

In accordance with the publication [2], risk is considered as 
the probability of adverse effects on human health and does not 
account for the impacts from the industrial facilities at the design 
stage; the authors proposed a mathematical based on assessment 
of such risk. 

In the publication [3] the authors propose to use the integral 
environmental indices in the assessment of anthropogenic impact 
on atmospheric air, surface water, soil that can be used in the EIA 
procedure, but the mathematical correlations do not offer. 

In the publication [4] propose methods for assessment of 
environmental safety with the use of indices and risk 
assessments. The authors not offered the quantitative procedures 
for determining these estimates. 

In the publication [5] it was investigated the main causes 
which create risks and affect the condition of environmental 
safety. 

The authors of the publication [6] have analyzed the threats 
to human health.  Risk assessment is proposed should consider 
the impacts and danger on the human body; the design stage of 
the object is not taken into account. 

The authors of the publication [7] propose to use a 
probabilistic approach to the evaluation of environmental risks 
with the use of probabilistic models. This approach cannot be 
applied at the design stage. This is due to a lack of information 
about the distribution function of the parameters of random 
variables as well as incomplete statistics on the equipment 
failures and the occurrence of various negative events. 

It is necessary to build integral criterion for the practical 
estimation of anthropogenic impact at the design stage. This 
approach summarizes the groups of indicators and gives the 
possibility to quantify the influence of man-made object at the 
design stage and continue to make decisions regarding the 
acceptability of introducing such a facility in the industrial 
ecosystem. 

Thus, the development of dependency of the assessment of 
environmental risk as integral criterion using the index ratings in 
the EIA is a topical area of research. 
 

3. The solution of the problem 
 

Develop an approach to the assessment of the 
anthropogenic impact with the use of environmental risk as 
integral criterion is the solution of the problem. 

For calculating environmental risk as integral criterion of 
estimation of anthropogenic impact at the design stage it is 
necessary to consider the impact; realize industrial facility on the 
ecosystem. 

In case of insufficient source information at the design 
stage it is proposed to use developed by the authors estimates 
calculated using the desirability function Harrington with the use 
of benchmarks that implicit in the methodology of the EIA [8, 9]. 

 In general, the unified index evaluation of the level of 
influence has the form (1) [8, 9]:  

(1)  )(11 iye
ii edІ

′−−−=−= ,  

where Іі – index evaluating for the i-th type of the impact of an 
industrial facility on the environment, dimensionless, di – 
desirability function of the impact of an industrial facility on the 
environment, dimensionless, е – exponent; 'iy – quantitative 
indicator that takes into account the industrial object for the i-th 
type of impact the components of the environment that is 
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associated with a quantitative indicator Пі (determined in 
accordance with the norms of Ukraine).  

To calculate anthropogenic impact on the ecological system 
is proposed to use the indexes the chemical and physical effects 
of the projected industrial facility on the environment (tabl.1, 
tabl.2) [8, 9]. 

Table 1.  Indices for evaluation of chemical impact of 
projected industrial facilities 

Component 
of the 

environment 

Mathematical dependence 
for the index definition Legend 

Atmos-
phere  
(і=1) 

)( )125,0

1
−⋅−−=

КПe
i eІ  

КП – the 
multiplicity of 
regulatory 
excess 
pollution, 
dimensionless;  

Surface 
water 
(і=2) 

)( )33,133,0

1
−−−= EІe

i eІ  

ІE – the 
integral 
ecological 
index, 
dimensionless;  

Soil  
(і=3) 

)( )1016,0

1
−⋅−−=

Zce
i eІ  

Zc – the total 
index of soil 
pollution, 
dimensionless.  

 
Table 2.  Indices of the assessment of the physical impacts 
of projected industrial facilities 

The impact 
parameters 

Mathematical 
dependence for the 

index definition 
Legend 

Noise  
(і=4) 

)( )10250( −⋅−= AL,e
i eI

 
LA − noise level;  

Infrasound  
(і=5) 

)( )110(

1
−⋅−−=

ΔL,e
i eI

 
∆L – sound pressure 
level; 

Ultrasound 
(і=6) 

)(e
i

)Lvg(

eІ
101,0

1
−⋅−−=

 
Lvg – logarithmic 
vibration level; 

Electro-
magnetic 
impact 
(i=7) 

)( 12

1
−⋅−−=

We
i eI  

W – maximum 
allowable value of the 
energy flux density; 

 
Vibration 

(i=8) 

0 018 1

1
( , Lv )(e )

iI e
⋅ −−= −

 
Lv – logarithmic 
vibration level; 

Radiation 
exposure 

(i=9) 

)( 10015.0

1
−⋅

−−=
efAe

i eI
 

Аef − total effective 
specific activity of 
natural radionuclide. 

 
On the basis of the index values, you can set the level of 

effects on components of the environment. It is proposed to 
conduct evaluations of hazard category of the object using the 
developed scales evaluating the impact on the environment from 
the design of industrial facilities (table. 3 (for atmosphere) [8, 9]. 

Table 3.  Grading scale chemical exposure of projected 
industrial facilities 

The interval 
of changes of 
index values 

The level of 
impact 

The name of the 
category of danger of 

the object 
Atmosphere 

37,00 1 ≤< І  Allowable Safe 

45,037,0 1 ≤< І  Conditionally 
valid Few hazardous 

66,045,0 1 ≤< І  
Inadmissible 

Middle hazard 
93,066,0 1 ≤< І  Hazardous 

193,0 1 ≤< І  Particularly dangerous 

Integrated environmental hazard index of the projected 
industrial facility was developed for summarizing evaluation of 
environmental impacts (2): 

(2)         },,,{max 1 ni IIII =       
where I – environmental hazard index of the projected industrial 
facility; Ii –  index evaluating for the i-th type of the impact of an 
industrial facility on the environment, dimensionless.  

The algorithm was developed to determine the 
environmental risk assessment in the case of anthropogenic 
impact on the implementation of the projected industrial facility:  
• quantitative indicators should be calculated for the evaluation 
of impacts on environmental components using the pre-research, 
process design and active normative documents;  
• need to recalculate the values of the quantitative assessment 
of the impact on components of the environment in the indexes; 
• decision is made on the admissibility of the project design for 
the index value of a component of the environment; 
• environmental risk is calculated and determined its level of 
acceptability provided for each component of the project and the 
environment as a whole; 
• set the level of anthropogenic impact of the facility on the 
ecological system in the value of environmental risk. 

Mathematical formulas were proposed for determining 
environmental risk industrial facility of the projected according 
to the concept of EIA. 

For the calculation of environmental risks method of the 
"index - risk" was modified [10]. 

The modification was carried towards establishing a 
functional dependence between developed system of indices and 
normalized levels of environmental risk in the form of probability 
methods using nonlinear regression. Mathematical formulas were 
developed to determine environmental risks presented in Table 4 
[8, 9]. 

Table 4.  The formulas for calculating the environmental 
risk 

Environmental 
risks 

Mathema-
tical depen-

dence 
Output information 

Integral 
environmental 

risk 
∑
=

=
m

i
iE rR

1
 

Environmental 
risk 

 
 

ii Ib
ii ear ⋅⋅=

 
 

а, b – constants: 
 а1 = 5,17 · 10-9, b1 = 11,29  
(atmosphere); 
а2 = 4,84 · 10-13, b2 = 21,01  
(surface water);  
а3 = 6,083 · 10-8, b3 = 5,48 
(soil);  

а
4
 = 1 · 10

-6
, b

4
 = -37,05 

(noise);  

а
5
 = 8 · 10

- 10
, b

5
 = 7,67 

(infrasound);  

а
6
 = 1 · 10

-8
, b

6
 = 6,89  

(ultrasound); 

а
7,8

= 1 · 10
-8

, b
7,8

 = 4,95 
(electromagnetic impact, 
vibration);  

а
9
 = 2,47 · 10

-9
, b

9
 = 8,93 

(radiation exposure). 
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An evaluation of environmental risks and anthropogenic 
impact is carried out according to the proposed scale taking into 
account normal levels established risks for Ukraine (Table 5). 

Table 5.  Classification of risk levels 
Level Risk ri 

Unacceptable >10-6 
Conditionally acceptable 10-6 – 10-7 

Acceptable 10-7 – 10-8 
Definitely acceptable < 10-8 

Next, decision is made on the admissibility of the 
introduction of an industrial facility in the industrial ecological 
system based on levels of anthropogenic load. 

Therefore, the author proposes an approach to evaluating 
anthropogenic impact by identifying environmental risks 
introducing an industrial facility in the industrial ecological 
system based on the calculation of indices. Determining the value 
of environmental risk allows you to control the level of 
anthropogenic impact and focus not only on human health but 
also on other environmental impact. 

The approach of anthropogenic impact assessment 
approved for the project of Alchevsk Steel Mill reconstruction. 

The goal of the reconstruction of the Alchevsk Steel Mill is 
building a new industrial platform, thus revealed adverse effects 
on the environment. Such impacts associated with the occurrence 
of violations of various negative conditions and cleanliness of air, 
surface water, soil and others. 

The main priority pollutants released into the air are 
nitrogen dioxide, carbon monoxide, methane. Pollution of surface 
waters of two rivers nearby is direct and indirect receivers 
wastewater facility. It was conducted soil testing to evaluation 
the current condition of soil were found soil contaminants such as 
arsenic, mercury, zinc, copper, chromium, manganese, barium, 
strontium, cadmium. The noise sources were found 
(technological equipment, smoke exhausts, fans, etc.). 

Assessment of anthropogenic load of project of 
reconstruction Alchevsk Steel Mill on the environment is done by 
using the developed computational dependencies environmental 
risks (table. 6).   

Table 6.  The evaluation of anthropogenic load of the 
project of reconstruction Alchevsk Steel Mill 

Component of 
the environment Atmosphere Surface 

water Soil 

Qualitative 
composition 

CH
4
,NO

2
, 

СО 

pH, О
2
, 

biochemical 
oxygen 
demand, 
chemical 
oxygen 

demand, dry 
residue, 

chlorides, 
sulfates, 
nitrates, 
nitrites, 

phosphates, 
iron 

Pb, Zn, Cu, 
Cr, Mn, 

Ba, Sr, ets 

In
de

x 
es

tim
at

es
 Indices I1=0,75 I2=0,4 I3=1 

Environ
mental 
risks 

r1=2,5·10-6 r2=2,2·10-9 r3=1,5·10-5 

Level of impact Inadmissi-
ble Allowable Inadmissi-

ble 

Level of risk Unaccep-
table Acceptable Unaccep-

table 
Total evaluation index of environmental safety 

I=1 
Inadmissible

 

RE=1,75·10-5  

Unacceptable 
 
 

Object parameters were established such as the level of risk 
that is unacceptable and the level of impact that is inadmissible. 

The results of this assessment suggest that there is an 
excess concentration of certain pollutants in ambient air, surface 
water, and soil. 

Program complex RISK_OVNS was designed to simplify 
the calculations of index parameters of environmental safety. 
Program complex RISK_OVNS provides a constant assessment 
of environmental conditions and environmental components 
designed for use in the operating systems Microsoft Windows 
XP, implemented in the programming language Delphi. Program 
complex RISK_OVNS has a comfortable intuitive interface that 
facilitates the process of determining the level of risk; automate 
work with databases, issue results of calculation of estimates of 
environmental safety in the form of informative, convenient 
reports. The main windows of program complex are depicted in 
fig.1. - fig.4. 

 
Fig.1. Main window 
 

 
Fig.2. Window evaluation of the of environmental safety 
projected industrial facilities - tab "Atmosphere" 
 

 
Fig.3. Window evaluation of the of environmental safety 
projected industrial facilities - tab "Surface water" 
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Fig.4. Window evaluation of the of environmental safety 
projected industrial facilities - tab "Soil" 

 

 
Fig.5. Window evaluation indexes of environmental safety - Tab 
"Defining the indices and risks" 
 

 
Fig.6. Window evaluation indexes of environmental safety - Tab 
"Defining the indices and risks of certain pollutants elements of 
the environment" 

 
Thus, the developed program complex allows the 

evaluation of the environmental safety of the projected industrial 
facility. 

 
4. Conclusion 
 

The mathematical dependences have been proposed to 
determine environmental risks as an integral criterion for 
estimating anthropogenic impact for the purpose of controlling 
the level of environmental safety at the design stage of any 
industrial facility. 

It was developed a method of forming index impact 
assessments of individual components of the environment and 
generally based on desirability functions. 

The universal dimensionless index evaluations of 
environmental hazard impacts on the environment were built.  

Mathematical dependences have been developed definition 
of environmental risk for the individual components of the 
environment and overall implementation of the planned industrial 
facility in the industrial ecological system that lets you identify 
dangerous threats in the design phase of industrial facilities. 

The approach to the assessment of anthropogenic impact on 
the ecosystem enables you to take into account the chemical and 
physical influences from such an object by calculating the 
environmental risk. 
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1. Введение 
 

В качестве количественных показателей, характеризующих 
уровень безопасности движения на сети железных дорог 
Украины, используются лишь статистические данные 
транспортных происшествий в виде числа катастроф, аварий, 
серьезных инцидентов и инцидентов за определенный период 
работы железных дорог. Эти показатели определяются за 
каждый год для всей сети железных дорог с отнесением их к 
различным службам. Использование этих показателей 
приемлемо только для сбора определенной информации и 
составлять прогноз с численными значениями проблематично.  

Для прогнозирования уровня безопасности движения на 
определенной железнодорожной станции либо же дирекции 
необходим показатель, связанный с риском возникновения 
транспортных происшествий [1]. Нормативные значения этого 
показателя должны учитывать принцип отсутствия абсолютной 
безопасности движения. 

При определении уровня безопасности движения на 
конкретном участке железной дороги должны быть 
идентифицированы все факторы, которые могут вызвать 
снижение безопасности движения. 

При идентификации опасных состояний, в которые может 
перейти система при движении поезда, не всегда возможно 
опираться на статистические данные. В таком случае 
эффективным является использование метода «дерева 
событий», который поможет выявить причинно-следственные 
связи между начальным событием и его конечным 
последствием. 
 

2. Вероятность возникновения 
транспортных происшествий. 

 
Согласно Положению о классификации транспортных 

происшествий на железных дорогах Украины [2] известны 
четыре категории транспортных происшествий: катастрофа, 
авария, серьезный инцидент, инцидент. Наиболее тяжелыми 
транспортными происшествиями с точки зрения материального 
ущерба являются катастрофы и аварии. Причины, которые 
могут привести к ним, можно систематизировать и обобщить в 
две группы – столкновение и сход подвижного состава. 
Последствия столкновения и схода подвижного состава 
систематизируются в отдельные категории. При возникновении 
серьезных инцидентов и инцидентов также имеется 
определенный ряд последствий, причины которых также 
относятся как для катастроф, так и аварий. Однако эти 
последствия не имеют такого отягчающего характера как 
катастрофы и аварии.  

В качестве примера рассмотрим железнодорожную 
станцию, которая представлена на рисунке 1. Станция условно 
разделена на 17 участков. 

 

 
Рис.1 – Схема железнодорожной станции 

 
С помощью структурной схемы на рисунке 2 можно 

определить вероятность возникновения катастрофы и аварии 
на железнодорожной станции. 

 

 
 

Рис.2 – Структурная схема для определения вероятности 
возникновения транспортного происшествия на 

железнодорожной станции 
 

В блоке 1 (рис.2) рассматриваются все последствия 
транспортных происшествий. Под номером 1 указано 
последствие: столкновение пассажирских поездов с другими 
поездами, в результате которых один или более человек 
погибли. 

В блоке 2 структурной схемы указаны участки станции, 
которые могут быть задействованы в маршруте следования 
поезда. Участок 1У – от входного светофора Н до стрелочного 
перевода СП1. 

На первом участке при пропуске поезда задействованы 
четыре хозяйства (службы): перевозок; электрификации и 
электроснабжения; путевого; сигнализации и связи. В 
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структурной схеме они обозначены соответственно 1Д, 1Е, 1П 
и 1Ш (блок 3). 

К каждой категории причин относятся непосредственно 
причины (1.1-m), которые указаны в блоке 4. 

У каждой причины существует вероятность ее 
возникновения. Предлагаем данную вероятность 
возникновения причины разделить на четыре категории: 1Р – 

недопустимая, 2Р – нежелательная, 3Р – допустимая и 4Р – 
вероятность, не принимаемая в расчет (рис.3). 

 

 
 

Рис.3 – Категории вероятности возникновения причин 
транспортных происшествий 

 
Вероятность возникновения причины может определяться 

методом экспертной оценки. 
Для поддержания на определенном уровне вероятности 

возникновения причины необходимо вкладывать определенные 
денежные средства. На рис. 2, 3 размеры денежных средств 
отображены соответственно .,,, 4321 mmmm  

Рассмотрим движения поезда из А на первый путь. 
Пассажирский поезд при этом следует по участкам 1−11. Если 
существует угроза возникновения транспортного происшествия 
хотя бы на одном из участков по вине какого-либо хозяйства, 
то можно утверждать об угрозе на всем маршруте. 

Транспортное происшествие может произойти на любом из 
участков совместно, поэтому здесь уместно воспользоваться 
теорией сложения вероятностей совместных событий [3]. 

Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных 
событий равна сумме вероятностей этих событий без 
вероятности их совместного появления: 

 
(1)                   ( ) ( ) ( ) ( ).ВАРВРАРВАР ⋅−+=+  

 
Теорема может быть обобщена на любое конечное число 

совместных событий: 
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Определение вероятности появления хотя бы одного из 

совместных событий nAAA ,, 21  можно вычислить как разность 
между единицей и вероятностью произведения 
противоположных событий 

nААА ..., 21 :
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Определим вероятность возникновения столкновения 
подвижного состава на участке станции 1у, рассматривая 
вероятность возникновения причин по каждому из хозяйств. 
 

 
 

Рис.4 – Вероятность возникновения столкновения подвижного 
состава из-за неисправностей в хозяйстве перевозок 

 
На рис. 4 кругом отмечена вероятность возникновения 

происшествия по определенной причине. Для причины 1.1 она 
наиболее критична, т.е нежелательная. 

Вероятность возникновения происшествия по категории 
причин, используя свойство вероятности противоположных 
событий, находится: 

 
(4)
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Вероятность возникновения причин из категорий 

неисправностей хозяйств электрификации и электроснабжения, 
путевого и сигнализации и связи просчитывается аналогично. 

Вероятность возникновения транспортного происшествия 
на первом участке:  

 

(5)    
 

).1()1()1()1(1 11111 ШПЕДу РРРРР −⋅−⋅−⋅−−=  

 
Аналогично просчитывается вероятность возникновения 

транспортного происшествия для остальных участков 
следования поезда (2у-11у). 

Вероятность столкновения пассажирских поездов с 
другими поездами, в результате которых один или более 
человек погибли, рассчитывается: 
 
(6)

             

).1(...)1()1(1 211 nуу РРРР −⋅⋅−⋅−−=  

 
Вероятность возникновения столкновения подвижного 

состава рассчитывается по формуле: 
 

(7)      ).1(...)1()1(1 )2()1( gияСтолкновен РРРР −⋅⋅−⋅−−=  

Вероятность возникновения схода подвижного состава 
рассчитывается аналогично расчету вероятности 
возникновения столкновения подвижного состава. 

Вероятность возникновения транспортного события с 
катастрофическими последствиями при прохождении поезда из 
А на первый путь определяется как: 

 
(8)          ).1()1(1 СходаияСтолкновенКатастрофы РРР −⋅−−=

 
Уровень вероятности возникновения транспортных 

происшествий (катастроф и аварий) на железнодорожной 
станции можно рассчитать, рассмотрев все участки станции, 
которые задействованы при движении поездов. 

Таким образом, можно рассчитать, насколько безопасен для 
следования железнодорожного состава тот или иной маршрут, 
просчитать вероятность возникновения транспортных 
происшествий на станции в целом. Также имеется возможность 
выявить узкие места на железнодорожной станции и в 
дальнейшем определить целесообразность финансирования в 
них. 
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3. Математическая модель управления 
рисками возникновения транспортных 
происшествий (общий вид) 

 
Зная вероятность возникновения транспортных 

происшествий, мы можем только оценить уровень 
безопасности в определенный период времени. Но система 
должна управлять этими рисками, что имеет большую 
практическую ценность.  

В классическом мультипликативном виде величина риска 
определяется как произведение вероятности возникновения 
транспортного происшествия определенной категории на 
величину ущерба от его возникновения. Величину ущерба 
можно определить согласно статистике происшествий, а также 
методом экспертных оценок.  

Для управления рисками возникновения транспортных 
происшествий на объекте инфраструктуры железнодорожного 
транспорта сформирована математическая модель 
оптимизации. С позиции оптимального распределения 
ресурсов в объекты инфраструктуры для достижения 
допустимого уровня риска целевую функцию предложено 
записать в общем виде 

 

(9)                    drrr RSТPmfR ≤⋅== )()( , 
 

где  )(ТРr  – вероятность возникновения транспортного 

происшествия r -категории за расчетное время T ; 
 rS  – величина ущерба от возникновения 
транспортного происшествия r -категории; 

 dR  – допустимый уровень риска возникновения 
транспортного происшествия 
 
при ограничении:  
 
(10)                           .1)(0 << ТPr  
 

Управляющей переменной в данной целевой функции 
являются денежные средства m , которые вкладываются в 
объекты инфраструктуры для достижения допустимого уровня 
риска. 

Под расчетным временем T  подразумеваются периоды: 
сутки; месяц; квартал; иной период, необходимый для анализа.  

Целевая функция стремится к поддержанию риска на 
допустимом уровне, а не к сведению его к минимуму. 

 
4. Заключение 
 
Поскольку денежные ресурсы на железной дороге всегда 

должны расходоваться оптимально, то непродуманные 
вложения могут привести к необратимому повышению 
расходов в безопасность движения поездов. 

Задача разработки системы, которая даст возможность 
оптимально распределить ресурсы и при этом соблюдать 
требуемый уровень риска для железных дорог Украины 
является очень актуальной на сегодняшний день.  
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EXPERIENCE APPLICATION OF THE DUPLICATING WAY "WSEM-PC" FOR THE 
NOTIFICATION OF PEOPLE AT FIRE IN OFFICE BUILDINGS OF JSC RUSSIAN 

RAILWAYS 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ДУБЛИРУЮЩЕГО СПОСОБА «СОУЭ-ПК» ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ ОАО «РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
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Abstract. The results of the natural observation of evacuation of office buildings workers of JSC "Russian Railways" with application of 
various notification ways are presented in the article and the time of their response to a signal is defined. Confidential level of the possibility 
of use of the considered mathematical laws of distribution for the time of response description of the «Fire» signal depending on the 
notification way is determined. Based on the chosen law of distribution comparative assessment of efficiency of the notification at the fire 
depending on a notification way in comparison with standard values, and also the existing traditional ways of the notification has been 
conducted.  
 
KEYWORDS:  THE WARNING SYSTEM OF PEOPLE AT FIRE, THE NOTIFICATION DUPLICATING WAY, THE DISTRIBUTION 
LAW, NATURAL OBSERVATION, EVACUATION TIME.  

 
1. Introduction 
Nowadays the main systems promoting safety of people at fire in 
office buildings are the automatic fire alarm system (AFAS) and 
the warning system and managements of people at fire (WSEM) 
evacuation. The main objective of this system is the operational 
notification of the people who are in the building and 
management of process of their evacuation to a safe zone [1,2]. 
As it is noted in [2,3], the evacuation process of people at fire can 
conditionally be divided into three main stages (fig. 1): lag effect 
of the FPÖ systems, time of making decision on the beginning of 
evacuation, the real movement time on the evacuation ways. It is 
also fair for the office buildings included into the JSC Russian 
Railways (JSC "Russian Railways") control system. 
 

Evacuation time

Room of the 
seat of fire

Safe
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Fire emergence 
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Completion of 
process of 
evacuation

Beginning of 
evacuation

Operation of system 
of the AFAS and 

WSEM

Lag effect of systems 
fire-prevention protection

Decision-making time
about the beginning of evacuation

Time of the movement 
on evacuation ways

I II III

 
Fig. 1. Actual time of evacuation 

 
The time spent for fire detection (a lag effect of systems of the 
AFAS) can take several tens of seconds and depends on a 
technical component of the AFAS system – correctness of 
installation, timeliness of maintenance and scheduled preventive 
maintenance. It is impossible to reduce this time interval to zero. 
However at today there are ways of decreasing the time of 
making decision of the evacuation beginning. 
 
2. Prerequisites and means for a solution 
Reduction of a time interval on making decision on the beginning 
of evacuation at the moment is an urgent task for the majority of 
buildings with a big congestion of people and the JSC "Russian 
Railways" objects are not exceptions. For the solution of this task 
in modern conditions it is possible to allocate two directions (fig. 
2) – training of workers and personnel of the organizations in 
actions at receipt of a signal of the fire for the purpose of a 
conditioned reflex development: "alarm – immediate 
evacuation"; the use of special technical means aimed to persuade 
a person to make the right decision when his health and life are 
threatened due to the fire impacts. 
 

Making decision on the beginning 
of evacuation at receipt of a signal 

of the fire

Training of workers and 
personnel of the 

organizations in actions at 
receipt of a signal of the fire 

for the purpose of 
development of a 

conditioned reflex: "alarm – 
immediate evacuation"

Use of the special technical 
means allocated for 

motivation of the person to 
making decision on the 
immediate beginning of 

evacuation

 
Fig. 2. Possible ways of time reduction of the evacuation beginning  

 
The works on the first direction are being conducted for quite a long 
time – the requirements on the necessity of the evacuation plans 
working off and the conducting exercises for people at fire evacuation 
has existed for more than 10 years. However, the practice shows, 
when carrying out the announced doctrines in advance people act 
quickly and correctly, and hearing the same signal in other times 
people act differently – they try to establish the signal reliability, to 
find out what really happened, if the signal is to him personally or not, 
and in some cases a person just continues to perform his work. 
Today great attention is paid to the creation of any technical system 
aimed to force a person to certain actions when receiving "Fire". It is 
done for the people to be able to evacuate from the building and as 
therefore save the people’s health and life. 
 
3. The solution of the considered problem 
One of the funds allocated for the persons motivation to making 
decisions on the immediate beginning of evacuation is the duplication 
of people’s warning about the fire of "WSEM-PK" [4]. It is based on 
the use of a technical component which allows to adjust interrelation 
between the WSEM system and the local computer network (LCN) 
which is available at the enterprise for the purpose of duplication of a 
fire signal on all personal computers connected to a LAN of the office 
building. 
The essence of the applied duplicating way is that in office buildings 
the installation of the special software "WSEM-PC" is installed in the 
server computer. It allows, when receiving the fire signal from the 
reception and the control device of the fire alarm system on the 
communication line means, to carry out this fire signal duplication on 
all personal computers (PC) connected to a LAN. At the same time 
there are messages in the personal computer screen on the fire and the 
scheme of evacuation from the room with the definite personal 
computer indicating the nearest emergency exit. The personal 
computer blocking is conducted to avoid its further work. Except for a 

255



visual signal to increase the efficiency of the warning in the 
program complex WSEM-PC the alarm voice of the displayed 
information is provided, on means of the previously recorded 
voice warning. For example: "Attention! The building’s on fire! 
All Personnel proceed to the emergency exit immediately!". 
This way is described in works in detail [5,6,7]. Its application is 
possible in office buildings of JSC "Russian Railways" without 
essential material inputs and doesn't contradict the existing 
normative documents as its introduction is carried out in the 
existing WSEM and LAN system.  
 
4. Results and discussion 
For the analysis of the efficiency of the offered duplicating 
notification way  there are natural observations of people’s 
behavior when receiving a "Fire" signal are conducted. 
Observations were made in five various office buildings of JSC 
"Russian Railways" (further - the Building No. 1, No. 2 … No. 
5). In different days, approximately in identical time during the 
working day the signal of the fire was given; the notification was 
carried out by the 4th options:  
- the standard warning system and managements of evacuation of 
people at fire (WSEM);  
- standard WSEM + the duplicating notification way  "WSEM-
PC" (only sound component);  
- standard WSEM + the duplicating notification way  "WSEM-
PC" (a sound component and the visual notification);  
- standard WSEM + the duplicating notification way  "WSEM-
PC" (a sound component, the visual notification and blocking of 
the personal computer). 
During the observation the response time to the fire signal, that 
is, the period from the signal receiving till making the decision to 
the evacuation beginning by each person. The received temporary 
indicators were included into the protocol. The generalized 
results of the observation are given in table 1. 

Table 1 
The generalized results of natural observation of people’s 
behavior, when receiving a signal of the fire, at various 

notification ways 
Expe
rime

nt 
No. 

Name of the 
building 

Way 
notification of 

people 

Number 
of people 

As much as 
possible time of 

response to a 
signal, min. 

1 Building №1 

standard 
WSEM 

153 1,94 
2 Building №2 174 2,05 
3 Building №3 162 1,98 
4 Building №4 158 2,16 
5 Building №5 147 2,05 
6 Building №1 standard 

WSEM + 
"WSEM-PC" 
(only sound 
component 

158 1,70 
7 Building №2 171 1,72 
8 Building №3 155 1,81 
9 Building №4 158 2,01 

10 Building №5 143 1,95 
11 Building №1 standard 

WSEM + 
"WSEM-PC" 

(a sound 
component 

and the 
visual 

notification) 

163 1,65 
12 Building №2 174 1,50 
13 Building №3 163 1,58 
14 Building №4 136 1,91 

15 Building №5 149 1,84 

16 Building №1 standard 
WSEM + 

"WSEM-PC" 
(a sound 

component, 
the visual 

notification 
and blocking 

of the 
personal 

computer) 

151 1,57 
17 Building №2 172 1,41 
18 Building №3 159 1,51 
19 Building №4 147 1,83 

20 Building №5 142 1,72 

The data obtained as a result of natural observation have been 
processed by means of the statistical graphic STATGRAPHICS for 
Windows [8] system during which the minimum, maximum and 
average time of response to a signal, and also an average square 
deviation were defined. 
According to the obtained data graphic dependence (fig. 3) of 
dynamics of average time of response to the «Fire» signal in the 
examined buildings depending on the notification way  from which it 
is obvious (on the example of the Building No. 1) that the average 
time of people’s reaction if only a standard way of notification is used 
is 18.96 sec. The average reaction time at partial use (only sound 
notification) of an additional notification way about the fire (WSEM-
PC) is 16,33 which is 13,90% less. The average time of reaction when 
using the sound and visual notification (WSEM-PC) is 13.60 which is 
28,29% less. And the average time of an additional notification way 
about the fire (WSEM-PC) is 8.97 which is 52,70% less than initial. 
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Fig. 3 Dynamics of the average time of response to the «Fire» signal 

depending on the notification way  
 

When the obtained data research the determination of the confidential 
level of the possibility of the use of various mathematical laws for the 
description of the dynamics of the response time to the «Fire» signal 
was the main objective. 
So for the choice of the mathematical law of distribution and the 
description of time of response to the fire signal, the following 
distribution laws have been analyzed: 
- normal law; 
- logarithmic normal law; 
- gamma distribution; 
- exponential law; 
- Veybull's distribution. 
 
5. Conclusion 
From the analyzed five distributions the possibility of the normal law 
application has been rejected, other considered laws can be used for 
the modeled event description "has heard – has made the decision – 
has begun the movement".  
The obtained data by the results of the mathematical research on the 
confidential level of various distribution laws use are provided in table 
2. 

Table 2. 
Confidential level of a possibility of mathematical laws use for the 

obtained data research  

Law of 
distribution 

N
or

m
al

 la
w
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st

rib
ut

io
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Ex
po
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nt
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V
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bu
ll'

s 
di

st
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Confidential 
level of use, % 10 93 90 95 90 

 
The data analysis and check of the possibility of the application of the 
considered laws of distribution to the results of the pilot study 
(criterion a chi-square, Kolmogorov-Smirnov's criterion, [9]) allows to 
make a conclusion that for the description of time to make a decision 
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begin evacuation it is possible to use the exponential law of 
distribution with the confidential level of 95% (р =0,95).  
On the basis of the used mathematical model a comparative 
evaluation of the fire notification efficiency depending on the 
notification way in comparison with standard values, as well as 
the existing traditional notification ways was conducted. As the 
result the following forecasts were received: by the time of t=0,5 
min. the response to the standard WSEM is 43,77%, on WSEM+ 
a sound – 49,93%, on WSEM+ the picture on the PC monitors + 
a sound in speakers – 56,44% and for WSEM+ the picture on the 
PC monitors + a sound in speakers + compulsory personal 
computer block – 63,16%. Graphically the data are submitted in 
figure 4. 
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Fig. 4 Quantity of the ones to react to the notification signal in 

0,5 min. time point.  
 

Therefore, application of WSEM-PC will allow to increase the 
number of the ones to react to 0,5 min. time point for 19,39%. 
By the time of t=1,0 min. the response to the standard WSEM 
will be 68,38%, on WSEM+ a sound – 74,93%, on WSEM+ the 
picture on the PC monitors + a sound in speakers – 81,09% and 
for WSEM+ the picture on the PC+ monitors a sound in speakers 
+ compulsory personal computer block – 86,43%. Graphically 
the data are submitted in figure 5. 
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Therefore, the number of the ones to react in 1,0 min. time point 
for 18,05% will allow to increase applications of WSEM-PC. 
By the time of 1,5 min. the response to standard WSEM will be 
82,22%, on WSEM+ a sound – 87,44%, on WSEM+ the picture 
on the PC monitors + a sound in speakers – 91,74% and for 
WSEM+ the picture on the PC monitors + a sound in speakers + 
compulsory personal computer block – 95,00%. Graphically the 
data are submitted in figure 6. 
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Therefore, the number of the ones to react in 1,5 min. time point for 
12,78% will allow to increase applications of WSEM-PC. 
Figures 4-6 show that the suggested notification way  "WSEM-PC" 
makes the greatest impact at the initial stages of people’s notification 
about the fire, just in time of fire when in actual practice people do not 
completely understand the danger of the emergency situation and do 
not always take actions, necessary for the evacuation. 
Thus, it is possible to make a conclusion that the application of the 
duplicating notification way  "WSEM-PC" "Fire" has a noticeable 
positive impact on the average time of a signal response. 
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1. Introduction 
 
The logistics of passenger railway transportations is a 

complex and interconnected solution of problems in organization of 
passenger transportation. The objective of logistics management of 
passenger rail transportation system is a transfer of a passenger 
from the station of departure to the station of destination ensuring 
the optimization of the following criteria: effective use of rolling 
stock and rail infrastructure, minimal costs, optimal route, traffic 
schedule and the level of transportation quality. A modern 
passenger became more demanding – the requirements to the 
quality of transportation, comfort and convenience, the interaction 
of different transport routes and directions, the quality and range of 
associated services, the way of the fare payment, the direct and 
high-speed transit to the places of destination increased have been 
increased. 

Management, based on the principles of logistics in passenger 
railways sector, is directed at the optimization of costs for transport 
services while increasing their quality and competitiveness. 
Currently, the logistics measures of railway passenger sector 
management include [1]: 

- transit from information to information-analytical systems of 
transportation process management; 

- the establishment of high-speed passenger corridors; 
- the introduction of additional routes or additional cars in 

areas where there is a steady demand for transportation; 
- optimal organization suburban traffic; 
- the introduction of a single travel document for all kinds of 

passenger transportation; 
- the elaboration of options of logistic chains to transfer 

passengers by railway; 
- technical and economic evaluation of options to transfer 

passengers on each section of logistics system; 
- the assessment of transport service quality according to 

transportation options; 
- the creation of virtual information and logistics centers; 
- the completion of existing information systems for tracking 

the terms of travel documents realization and obtaining timely 
information as to the profitability of each train; 

- the search for new market niches related to the production of 
goods or the provision of specialized services in order to attract 
workers and manufacturing capacities of Railways released during 
the reformation process in the sector. 

Currently the management of passenger rail transportation 
based on logistics has already taken place in a Public joint-stock 
company «Ukrzaliznytsia». Thus, the audit of passenger traffic on 
each train on the basis of the introduced information system has 
enabled the Railways of Ukraine to undertake a number of activities 
to reduce of unprofitableness of passenger traffic, such as the 

replacement of suburban trains by rail buses on not intensive 
sections, the replacement of passenger trains by high-speed 
passenger trains, accelerated regional trains and high-comfort trains, 
and the abolishment of unprofitable sparsely populated trains etc. 

The improvement of logistics approaches to the management 
process in passenger railway transport sector will put them to a new 
level and will ensure the growth of competitiveness of passenger 
transportation. 
 

2. Problem discussion 
 

Recently the passenger turnover between Europe and Ukraine 
is increasing in leaps and bounds, and this fact is a stimulus for 
transport companies of Ukraine to create new logistic schemes for 
passenger and tourists transportation (fig. 1) [1]. 

 
Fig. 1. Ukraine tourism potential model for calculating the 

prospective demand for intermodal passenger tourists by train 
 

The most attractive for residents of Ukraine is tourism in 
European Union (EU) countries in northern and central Europe, in 
particular, the Baltic countries, Czech Republic, Slovakia, Hungary, 
Romania. Particular urgency tourist visits aforementioned countries 
takes in connection with the citizens in 2017 year Ukraine visa-free 
travel to the EU, and therefore the expected sharp increase in 
demand for international tourism from Ukraine to neighboring 
states. 

Tourist 
Potential of 

Ukraine 
357027 
people 

Tourist 
Potential of 

EU 5057 
people 
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The undeniable advantage of railway tourism (versus bus) is 
reliability, comfort and the possibility to navigate in all weather 
conditions travel by rail, which allows any season easily to transport 
tourists between cities visits mostly at night, providing quality 
recreation and meals on the go. 

For tourists from Ukraine can become the most attractive 
areas: Ukraine – Poland – Baltic countries – Ukraine, Ukraine – 
Poland – Central Europe – Ukraine (fig. 2). 

 

 
 
Fig. 2. The most attractive areas for tourists from Ukraine to 

Europe 
 

Besides, it is very important to develop an integrated short-
term planning system for the purpose of interaction between 
passengers and carriers. The main point under creation of an 
intermodal system for passenger transportation is good 
organization, which influences in direct proportion to the quality of 
services. That is why it demands constant implementation of new 
technologies. The main problem solved by the intermodal 
transportation of passengers is the creation of an optimized travel 
due to transfer from one mode of transport to another one. 
Passengers who do not have a direct route with no transfer may 
need it, or it can be used by travelling tourists. 

Public joint-stock company «Ukrzaliznytsia» is interested in 
the cooperation with other modes of transport and countries, and 
also in the development of the railway tourism, which is proved by 
the approved strategies of development. The creation of intermodal 
(transportation of passengers by different modes of transport with 
liability imposed on one operator) schemes for passenger 
transportation acts as an essential innovation of the transport area. 
The main goal of modern intermodal passenger transportation is 
minimization of private cars usage by the population and attraction 
of potential passengers to the public transport. The participants of 
intermodal logistic scheme within Ukraine-Europe direction are 
railway, air, road modes of transport and ferries as well (fig. 3). 

Thus, the intermodal transport system represents integration 
of some modes of transport where, in most cases, the basic one, 
nevertheless, is the railway transport. The railway transport acts as 
the master link of the intermodal system because it is closely 
situated to other transport junctions of every city. 

Passenger intermodality is a policy and planning principle that 
aims to provide a passenger using different modes of transport in a 
combined trip chain with a seamless journey [2]. 

Intermodality can be seen as a characteristic of a transport 
system that allows at least two different modes to be used in an 
integrated manner in a door-to-door transport chain. The adjective 
intermodal can be used for a service, facility, consignment of 
journey, involving transference between different modes of 
transport. Moreover, intermodal travel necessarily involves 
transferring from one mode to another. This usually takes place at 
modal interchanges. 

The focus of this project is on long-distance passenger 
intermodality (journeys >100 km), including also the «first/last 
urban mile» (the connection with the regional and urban transport 
system) [1]. The strategic objectives of this research were: 

- to support a more favourable environment for intermodal 
passenger travel across Europe; 

- to foster the integration of intermodality policies for 
passenger travel; 

- to facilitate cooperation to implement intermodal solutions; 
- to overcome the fragmentation of the current transport 

market. 
 

 
Fig. 3. The participants of intermodal logistic scheme within 

Ukraine-Europe 
 

To achieve these objectives three main tasks had to be 
studied [2]: 

- exchange to build a European network for intermodal 
passenger transport to exchange experience and work on better 
(transnational) solutions; 

- transfer to set up a knowledge centre for intermodal 
passenger transport which structures research, defines research 
questions, formulates policy recommendations and disseminates 
information; 

- promotion to promote passenger intermodality across 
Europe, mobilize political support, activate stakeholders and 
eventually develop a long term perspective for the project as an 
active organization to make sure every objective and task was 
treated to its full complexity. Three main work areas were defined. 

One of the Examples National Projects is Effective terminals 
for intermodal transports in Sweden [3]. The objectives of the 
project are to develop intermodal transhipment centres with respect 
to sustainability and efficiency in cargo handling in the terminal 
and towards connecting transport systems by sea, rail and road. 

This being clear, there are a few related concepts and issues 
which may blur newly built picture about intermodality. In some 
texts, policy documents or other sources we might come across 
some concept that is closely related or even worse, that is wrongly 
used to point at intermodality. So listed them below and gave a 
definition for each of them. 

Interoperability – capability to operate on any stretch of the 
transport network (especially crossborder) without any difference 
(regulatory, technical and operational systems need to be 
compatible) [2]. 

Intermodal transport – transport using different elements of a 
modal subsystem (requiring their cooperation) [2]. 

Multimodal – use of different modes of transport at different 
opportunities (trips/trip chains); policy principle not to stick to one 
single mode. The development of a seamless web of integrated 
transport chains, linking road, rail and waterways. Such integration 
would lead to improved flexibility, quality and cost effectiveness 
and would stimulate competition between transporters instead of 
between transport modes. 

Road 
modes of 
transport 

Ferries 

Air 
transport 

Railway 
transport 
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So, one of the most popular routes by railway transport within 
Ukraine-Europe direction is Kiev – Berlin – Hamburg – Paris 
(fig. 4) under questioning of 983 respondents that was conducted in 
2016 year. On this route we can unite train and bus in intermodal 
transportation. The main idea was in using single travel document 
and implemented by a single company – Public joint-stock 
company «Ukrzaliznytsia». On fig. 4 red color was using for train 
direction and green color – for bus direction. 
 

 
 

Fig. 4. The example of intermodal transport and logistics 
schemes for passenger transportation by railway transport within 
Ukraine-Europe direction 
 

Also was analyzed route Kiev – Krakow – Amsterdam – Paris 
(fig. 5). There is combine also train and bus directions. On fig. 5 
crimson and green colors was using for bus direction and blue and 
gray colors – for bus direction. 

 

 
 
Fig. 5. The route of intermodal transport and logistics 

schemes for passenger transportation by railway transport within 
Ukraine-Europe direction 
 

3. Conclusion 
 

Due to the analysis of passenger railway traffic condition it 
has been grounded that the introduction of modern logistics 
management gives the opportunity to invest funds in new rolling 
stock at the expense of obtained revenues, to improve the quality of 
services and to refuse cross-subsidization of passenger 
transportation at the expense of freight transportation [4]. The 
methods presented in this work allow improving not only the 
efficiency of the technology of passenger train operation 
organization [5] but getting the highest profit possible from this 
kind of activity at the expense of reducing cost price. 

While creating the intermodal system it is important to have 
online software products for the transfer of information and its 
correction in online regime. Besides, the essence of intermodal 
transportation lies in the fact that it is put into practice with a single 
travel document and implemented by a single company, which is 
more profitable both for passengers and carriers. Thus, we see 
implementation of the business-strategy «win-win». 
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1. Introduction 
The performance measurement revolution started in the late 

1970s with the dissatisfaction of traditional backward looking 
accounting systems. 

Businesses are facing tough challenges to succeed in a global 
competitive market. Customer demand is changing rapidly in terms 
of sophistication of the products and services they require. As a 
result, companies need to become more responsive to customers and 
market needs, with a greater number of customer specific products 
and/or services, more flexible processes, suppliers and resources co-
ordinated through a number of organisations along the supply chain, 
whilst reducing costs. In order to proactively respond to these 
challenges, management requires up-to-date and accurate 
performance information on its business. This performance 
information needs to be integrated, dynamic, accessible and visible 
to aid fast decision-making to promote a pro-active management 
style leading to agility and responsiveness. 

One of the objectives this work is to provide industry with a 
comprehensive and rigorous set of tools, techniques and procedures 
to allow auditing of existing performance measurement systems 
against a reference model and consequently design more robust, 
flexible and integrated performance measurement systems. 

The main objective of this work is to introduce and develop the 
concept of Performance Management as a key business process and 
focus on the criticality of the Performance Measurement System 
embedded within. It presents a reference model for the Performance 
Measurement System which is based on industry best practices. 

2. Performance measurement systems in SMEs 
In recent years, literature has identified the increasing 

complexity of small and medium-sized enterprises (SMEs) and 
highlighted their sensitivity to differences in managerial culture and 
management systems. Research has shown that performance 
measurement systems (PMSs) could play an important role in 
supporting managerial development in these companies. 

In fact, it has often been said [7] that the critical factors for the 
success of these SMEs can mostly be found in the attributes of a 
model of a company whose success basically depends on the figure 
of the entrepreneur-owner, who is personally responsible for 
managing the activities of the company. This model is characterized 
by: flexibility and an ability to react quickly and adapt to the 
competitive and changing environment; organizational processes 
which are not very structured or 'engineered'; significant 
concentration of decision-making processes in the entrepreneur-
owner; focus on technical aspects and production; and the existence 
of specialist and tacit knowledge that is essentially technological 
and evolves through learning processes based on learning by doing 
[18,21]. 

Several important changes that have taken place in recent years 
have created a favourable context for the implementation of PMSs 
in manufacturing SMEs (for brevity in the following we refer to 

SMEs). The four main factors that will be discussed here are: the 
evolution of the competitive environment and the propensity to 
grow in dimension (in the sense that they must increase the volume 
of business because of the geographical expansion of competitive 
spaces), the evolution of the concept of quality, increased focus on 
continuous improvement, and significant developments in 
information technology. 

2.1. Characteristics of Performance Measurement in SMEs  

After  a thorough literature review five  common characteristics 
were identified. 

• The difficulty in involving SMEs in performance 
measurement projects. Moreover, the companies that do take part in 
these projects rarely continue on to the last phase because of the 
lack of time available for non-operational activities and the poor 
involvement of the entrepreneurs or top managers in the PM project 
[30]. 

• The studies indicate that SMEs either do not use any PM 
model or they use models incorrectly. Many companies often 
implement only some parts of a general model, while others modify 
the models without carefully considering the changes made. In other 
words, they eliminate some dimensions without first carefully 
understanding and analysing the characteristics of the model and the 
company. 

• SMEs' approach to performance measurement is informal, not 
planned and not based on a predefined model; performance 
measurement is introduced to solve specific problems and the PMS 
grows out of this process spontaneously rather than as a result of 
planning [3]. 

• SMEs have limited resources for data analysis. Data are 
gathered and the processes analysed in an imprecise way, and this 
unformalized approach increases the ambiguity of the measurement 
objectives. The information is then presented in the same way: 
SMEs usually use tables rather than graphs, making it difficult to 
interpret the information [1,3]. 

2.2. Factors Influencing Performance Measurement in SMEs 

Many researchers state that the specific characteristics of SMEs 
can be obstacles to the implementation and use of a PMS. These 
characteristics are briefly described in the following paragraphs. 

• Lack of human resources. SMEs have limited human 
resources. All the staff are involved in the activities of managing 
daily work, and have no extra time for additional activities, such as 
implementing a PMS [3,14,17]. 

• Managerial capacity. Technical excellence in products and 
operational processes is often perceived as the only key critical 
factor in SMEs. A managerial culture is often lacking in these 
companies and therefore managerial tools and techniques are 
perceived as being of little benefit to the company. Very often, 
employees occupy different positions at the same time, the 
organizations are flat, and though the entrepreneur is in charge of 
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both operational and managerial functions, he/she usually neglects 
the managerial activities [21]. 

• Limited capital resources. The impact of the resources needed 
to implement a PMS is proportionally more onerous in SMEs than 
in large companies [3,9,10,14,17]. Moreover, the absence of 
affordable software platforms that focus on the specific needs of 
SMEs further obstructs the introduction of PMSs in these 
companies [5]. 

• Reactive approach. SMEs are characterized by poor strategic 
planning and their decisionmaking processes are not formalized. 
The lack of explicit strategies and methodologies to support the 
control process promotes both a short-term orientation and a 
reactive approach to managing the company's activities [8,21] 

• Tacit knowledge and little attention given to the formalization 
of processes. One of the main barriers to organizational 
development in SMEs is the lack of a managerial system and 
formalized management of the processes. Furthermore, since 
knowledge is mainly tacit and context-specific, the information 
required to implement and use a PMS is difficult to gather [18,21]. 

• Misconception of performance measurement. Hudson et al. 
[15] underlines that a PMS can only be effectively implemented and 
used when the company perceives the benefits of the PMS. SMEs 
often do not understand the potential advantages of implementing a 
PMS; these systems are perceived as a cause of bureaucratization 
and an obstacle to the flexibility of SMEs [16,17]. 

The limited resources of SMEs require approaches and models 
that respond to their specific needs and are efficient and easy to 
implement. The employees involved in implementing and using 
PMSs must clearly understand the short- and long-term advantages 
in order to maintain their enthusiasm and commitment [13]. PMSs 
for SMEs must be dynamic and flexible in order to respond to the 
needs of these companies, but at the same time they must also be 
structured to a certain degree in order to favour activity planning 
[3,12,15]. Though the design of PMSs for SMEs must consider 
strategy, there must also be a strong focus on operational aspects, 
since traditionally these are the aspects that are critical for the 
success of SMEs. Finally, the performance measurement process 
has to be based on a management information system which keeps 
in mind the limited financial and human resources of small and 
medium enterprises. 

All these factors underline the differences between SMEs and 
big companies and the need for a different approach to PM in 
SMEs. Moreover, these factors could be useful in the study of the 
dimensions of PMSs for SMEs. 

3. Concept and objectives of the integrated 
performance measurement system 

Many authors have focused attention on how organizations can 
design more appropriate measurement systems. Hudson et al. [15] 
identify nine requirements for an effective PM development 
process. These include (1) need evaluation/existing PM audit, (2) 
key user involvement, (3) strategic objective identification, (4) 
performance measure development, (5) periodic maintenance 
structure, (6) top management support, (7) full employee support, 
(8) clear and explicit objectives, and (9) set timescales. Identifying 
the procedures for developing strategic PM systems is rather more 
problematic, as these will vary between processes. However, to 
ensure strategic alignment, a procedure for identifying strategic 
objectives should be included. A method for developing the 
measures is necessary, along with a procedure for maintaining the 
new PM system [15] 

The author’s concept of Performance Management presents a reference 
model for the Performance Measurement System which is based on 
industry best practices.  

3.1. The structure and configuration of the performance 
measurement system 

The literature review revealed two critical considerations with 
respect to the structure and configuration of Performance 
Measurement Systems. These are: 

• Integrity of the System 

• Deployment  

3.2. Integrity of the System 

Integrity refers to the ability of the performance measurement 
system to promote integration between various areas of the 
business.  Previous research on manufacturing systems integration 
identified the value of the Viable Systems Model [4,6]  as a 
framework for assessing a systems integrity. The theory behind the 
Viable Systems Model (VSM) is that for any system to be viable it 
must have five sub-systems. The VSM identifies these five sub-
systems as System 1, System 2, System 3, System 4, System 5 and 
the Meta System which is a combination of the Systems 3, 4 and 5. 
These systems are discussed below.  

System 1 are the operational units which produces the goods or 
services. In other words it represents the productive function of the 
organisation. It could be interpreted that system 1 consists of 
Business Processes such as Order Fulfillment, Product 
Development, Get Order, and so on. From a performance 
measurement systems  perspective system 1 will consists of 
performance measures which objectively measure the performance 
of an individual Business Process.  

System 2 is the supervisory system which co-ordinates the 
activities of operational units. This system represents the Business 
Process which co-ordinates the activities of system one.  

System 3 represents the tactical management system which 
manages the operations of the systems 1 and 2 by setting targets and 
priorities. Also, in terms of the meta system it would be the system 
for the implementation of change. This is the management system 
which is responsible for the performance of business processes and 
activities in line with the requirements of the higher level systems. 
From an performance measurement systems  perspective this is the 
system which deploys the strategic policies and priorities. It is 
therefore responsible for deploying targets and priorities to the 
measures under systems 1 and 2 

System 4 is the developmental system which concerns itself 
with the external environment and therefore the future. Its focus is 
on improvement. In terms of the meta system this is the system 
which identifies the changes necessary to the lower level systems, 
i.e. systems 1, 2 and 3. This effectively is the benchmarking system 
which by focusing externally identifies the improvement gaps. The 
performance measures used in this system tends to be externally 
focused and comparative, e.g. delivery performance with respect to 
the competitors or market requirements. In addition to measuring 
the performance gaps with respect to the external environment, one 
other key function of this system is the prioritisation of the these 
gaps in line with the corporate and strategic objectives set by the  
higher level system 5.  

It would be appropriate to combine the external focus of this 
system with the Results category of the EFQM model for TQM 
where the focus is on Customer Satisfaction, People satisfaction, 
Business results and Society satisfaction. From a reference model 
point of view it may be appropriate to expect externally oriented 
measures corresponding to each one of the four areas. 

System 5 is the boss, this system sets the direction, the policy 
and strategy the organisation would be adopting in the future. With 
respect to performance measurement system, this systems sets the 
high level priorities and targets by relating the performance gaps, 
from system 4, to business objectives and priorities. 
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The Meta System is the combination of systems 5, 4 and 3 
which is responsible for identifying and managing change. System 5 
sets policy and direction, system 4 identifies the necessary changes 
and system 3 implements these changes. 

3.3 Deployment 

Deployment refers to the deployment of business objectives and 
policies throughout the hierarchical structure of the organisation as 
illustrated earlier in figure 2. Objective of deployment, in this 
context, is to ensure that: 

• Performance measures used at various levels of the 
organisation reflect the business objectives and policies. 

• Deployment is consistent through the hierarchy of the 
organisation.  

• Deployment is relevant and correct with respect to the 
impact and influence of individual business areas (i.e. processes, 
functions and activities). 

4. A reference model  
The reference model developed by the author is based upon the 

two facets of the performance measurement systems as identified 
above. These are: 

• Integrity 

• Deployment 

A reference model has been developed following a study of best 
practices. At each level of the structure four key factors are 
considered, these are: Stakeholders, Control criteria, External 
measures,  Improvement objectives and Internal measures. The 
reference model places emphasis on the amplification, transduction 
and attenuation of performance objectives between these levels. 

The reference model uses this basic structure to integrate a 
following concepts into a single framework:  

• Policy Deployment. The deployment of corporate and 
stakeholders objectives throughout the organisation.  

• Competitive Criteria and Benchmarking. The definition of 
key competitive factors and position of the Business and the 
Business Units within its competitive environment.  

• Process Orientation. Focusing on key business processes 
to manage business performance.  

• Normative Planning. The measurement methodology 
which differentiates between  Actuality, Capability and Potentiality. 

• Active Monitoring. The use of proactive performance 
measures rather then reactive measures. 

 

Figure 1. A Reference model 

5. The audit method 
Having identified and defined the key characteristics of an 

integrated performance measurement system (i.e. Integrity and 

Deployment), the author has developed a method for auditing the 
Integrity and Deployment of the performance measurement system 
as defined in the reference model.  

The audit process consists of three phases. These are: 

• Data Collection 

• Integrity Audit 

• Deployment Audit 

5.1. Data Collection Phase 

The Data Collection Phase, using a workbook developed by the 
author, collects all information relevant to the Performance 
Management Process of  the business. The information collected 
includes: 

• Identification of Business Units (BU) within the business. 

• The market requirements in terms of qualifiers and 
differentiators for each BU. 

• The development plans or objectives for the business or 
each of its BU’s. 

• The performance measures used and reviewed by the 
executive management team within the business, i.e. the Strategic 
Performance Measures 

• The performance measures used and reviewed within each 
function of the business, i.e. the Functional or Operational 
Performance Measures. 

• Personal objectives and any associated incentive scheme 
for the executives, managers, supervisors and operational personnel 

• Review, reporting and performance responsibilities 
associated with measures used at all levels. 

Once the data is collected it is then analysed to conduct the 
Integrity and Deployment audits respectively. 

5.2. Integrity Audit 

In order to conduct the Integrity Audit in a comprehensive, 
rigorous and repeatable manner, the author has compiled a checklist 
to search for objective evidence supporting the existence of all five 
systems within the VSM. Following the analysis of this data against 
this checklist various gaps are identified with respect to the 
completeness and integrity of the performance measurement 
system.  

5.3. The Deployment Audit 

During the process of creating the model it became apparent 
that most businesses, small or large, consists of discrete business 
units which in turn may be treated as stand alone businesses. The 
common terminology applied to these business units are Strategic 
Business Units (SBU).  The configuration of SBU’s within an 
organisation could vary dramatically. In one organisation it could be 
very much product driven in others it could be market driven and in 
some it may be a hybrid of market and product characteristics.  

In the first instance the deployment audit requires the 
identification of the individual SBU’s and their strategic 
requirements in terms of the qualifiers and the differentiators. The 
performance measurement system should ensure that the priorities 
between the above two criteria are balanced and appropriately 
managed in a dynamic environment.  

In order to audit the deployment of the performance 
measurement system a there stage audit method has been 
developed: 

• Stage one focuses on to the requirements of each SBU 
environment and through a series of matrices assesses the 
deployment of environmental requirements through business 
objectives to strategic and functional performance measures.  
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• Stage two focuses on to the business objectives and 
through a series of similar set of matrices assesses their deployment 
through the strategic performance measures to functional levels. 

• Stage three focuses on the deployment of strategic 
performance measures to the functional levels, again through the 
use of similar matrices. 

The audit process is designed to be rigorous in order to ensure 
repeatability. A scoring system has been devised to measure the 
strength of deployment which results in a rigorous approach and 
repeatable conclusions. 

6. Conclusion 
The research and development effort of the author is aimed at 

development of practical tools and techniques to facilitate more 
scientific and precise management of business performance. More 
specifically the research and development work presented in this 
paper may be summarised as follows: 

• The research work carried out by author as part of a 
overall work on dissertation focusing on performance measurement 
systems identified the need to study Performance Management as a 
process.   

• The Performance Management Process is seen as a closed 
loop control system which deploys policy and strategy, and obtains 
feedback from various levels in order to manage the performance of 
the business. 

• The Performance Measurement System is the information 
system which is at the heart of the Performance Management 
Process and it is of critical importance to the effective and efficient 
functioning of the Performance Management System. 

• Research Identified two critical elements with respect to 
the content and structure of the Performance Measurement System, 
these are: Integrity and Deployment. 

• The Viable Systems Model (VSM) provides a framework 
for assessing the Integrity of the performance measurement system. 

• Within the VSM framework, Deployment is an integral 
element which largely corresponds to system 3. 

• The Reference Model developed for Integrated 
Performance Measurement Systems provides a framework against 
which performance measurement system can be designed and 
audited. 

• The Audit Methods developed to assess the Integrity and 
Deployment of the performance measurement system  provide 
simple but rigorous and repeatable tools which may be used to 
improve the effectiveness and efficiency of the Performance 
Management Process. 
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Abstract: The energy crisis and environmental contamination are two of the main problems of the 21st century. Atmospheric 
contamination from transport is well-studied case of environmental impact and is associated with significant health consequences. The 
biofuels use is able to reduce both pollution emitted by transport (CO2 and other damaging substances into the atmosphere, contributing to 
global warming) and the reduction of energy dependence on fossil fuels (gasoline, diesel, etc.). European Union requires their use to reach - 
10% by 2020. Object of our study is bioethanol, which has great potential to replace gasoline. It was discussed the environmental technique 
for analyzing and managing the production of bioethanol, aiming to explore all stages of the production chain. It includes a selection of 
feedstock, site of its cultivation and transport, area for the construction of biorefinery, technology for production and distribution. 
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1. Introduction 
Bioethanol has been used in Germany and France in 1894. 

Availability of cheap fuel does not allow its production on an 
industrial scale until it occurs energy crisis and increasing emissions 
of greenhouse gases that renewed interest in bioethanol and its use 
[1]. The European Union adopted Directive in 2008, which obliges 
all member states to use ethanol in a mixture of gasoline as its use 
gradually increased to reach 10% to 2020. The use of bioethanol 
would lead both to reduce emissions leading to greenhouse effect - 
CO, NOx, CO2 (the combustion of bioethanol is released so amount 
of CO2 as it was absorbed by the plant in its photosynthesis) and to 
reduce dependence on gasoline. 

Bioethanol consumption in the EU transportation sector is given 
in Fig. 1 [2]. In Bulgaria the quantity of bioethanol is equal to 5.3% 
in 2016. 
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Fig. 1 Bioethanol consumption in the transportation sector in recent years. 

 

2. Problem Statement 
The problem described in this paper aims to present ecological 

technique for analyzing and managing the production of bioethanol, 
building optimal Supply Chain (SC) for bioethanol which 
minimizes chain costs, the impact on the environment by making 
appropriate compromises. 

3. Bioethanol as a Transport Fuel 
The Bioethanol represents ethyl alcohol which can be obtained 

from cultures containing sucrose (sugar beet, sugar cane, sweet 
sorghum and sweet potato), starch (wheat, corn, barley, rice and 
potatoes) and lignocellulose raw material (corn cobs, straw, and 
wood / forest waste). It has a higher octane rating, a wider range of 
ignition and improves the efficiency of the engine because it has a 
high burning rate.  Octane number is a standard measure of 
resistance to detonation motor gasoline and it is conditional unit 

showing the tendency to the detonation of the test sample, 
compared with a penchant for detonation of accepted standards. The 
fuel can withstand higher compression prior to detonate at the 
higher the octane number. 

Bioethanol can be blended in combination with gasoline in 
different proportions depending on the desired effect. Common 
proportions: Е5, Е10, Е20, Е25, Е70, Е85, which is a high-level 
ethanol-gasoline blend containing 85% ethanol and 15% gasoline. 
E85 and mixtures even with higher concentrations of bioethanol, 
such as E95, have been considered as alternative fuels. Vehicles 
fueled called E85 vehicles adaptability to fuel - fuel flexible 
vehicles (FFVs) and they are available from some major vehicle 
manufacturers. 

- Ethanol-gasoline blends with low ethanol content to 10% may 
be used in conventional vehicles. 

- Ethanol - gasoline blends with higher ethanol - 60-85% and 
more bioethanol are specifically designed for special-manufactured 
vehicles characterized by greater flexibility and receptivity to 
different fuel blends. 

The disadvantages of this renewable fuel are that it has a lower 
energy density than gasoline, lower vapor pressure and corrosive 
effect. These disadvantages can be avoided such as using volatile 
additives such as iso-pentane and dimethyl ether 

The main properties of gasoline and bioethanol are presented in 
table. 1 [3]. 

 

 
4. Feedstocks for Bioethanol Production 

In compliance with the EU Directive it is necessary to provide 
as available arable land earmarked for the cultivation of biomass 
and new areas to increase the amount of received and used 
bioethanol. It should be borne in mind also the geographical 

 

Table 1: Fuels properties. 

 

Densi
ty 

[kg/d
m3] 

Visco
sity 
[mm2
/s] 

Flash
point 
[oC] 

Caloric 
value 
[at 
20oC 
MJ/kg] 

Calori
c 

value 
[MJ/l] 

Octan
e 

numb
er 

[RON
] 

Fuel 
equi
vale
nce 
[l] 

Gaso
line 0.76 0.6 <21 42.7 32.45 92 1.00 

Bioet
hano

l 
0.79 1.5 <21 26.8 21.17 >100 0.65 
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location of biorefinery, the local soil conditions and biomass yield 
per hectare. Different types of biomass with their production 
capacity are given in the Table. 2 [4]: 

Table 2: Feedstock for bioethanol production. 

Biomass Production potential of bioethanol 
(l/t) 

Sugar cane 70 
Sugar beet 110 
Potatoes 110 

Corn 360 
Rice 430 

Barley 250 
Wheat 340 

Sweet Sorghum 60 
 

Feedstocks containing sugar can easily be converted into bio-
ethanol by fermentation, and those that contain starch are made up 
of many glucose molecule chains which are cleaved to produce the 
sugars and fermenting. Bioethanol production from lignocellulosic 
biomass is more difficult technology, because they consist primarily 
of lignin, cellulose, proteins, fats, waxes, and a small amount of: 
starch, sugars, proteins and lignin. 

Global Bioethanol production in recent years is illustrates in fig. 
2. The figure shows that its production gradually increases [5]. 

 
Fig.2 Global Bioethanol Production. 

 
5. Bioethanol Production 
Bioethanol must be produced in compliance with the following 

requirements to be clean:  

- In the cultivation of biomass to avoid land rich in carbon, as 
the plant will take it and release it during the combustion. 

- By-products must be recovered efficiently and reused. 
- To reduce those emissions throughout the entire life cycle of 

production and use of this fuel. Emissions take place as from 
cultivation, collection, and transportation and in their conversion to 
bioethanol and logistics of finished fuel. 

 - To build a SC for bioethanol by which to choose the optimal 
technology for its receipt, and the selection of feedstock as well as 
the locations where they are installed biorefineries with their 
production capacities to make the necessary compromises. 

An environmental SC should consider all stages of production 
of the fuel: the choice of raw material to its incineration and 
disposal of waste products. It also considers the emissions released 

in each stage of production and lead to their reduction by choosing 
the optimal of all possible feedstocks and technologies. 

SC analyzes the different stages of the production of bioethanol. 
It provides the ability to manage manufacturing processes, 
including the selection of the most favorable environmental and 
economic criteria. Development of appropriate SC represents a 
powerful tool for ensuring sustainable development of modern 
energy. This includes the joint implementation of the criteria of 
economy and ecology. It is also possible to include social decisions. 

Ecological technique for analysis and management of 
production of bioethanol (as fuel for internal combustion engines), 
including design of appropriate SC represents the development of a 
complex hierarchical structure of decision-making. The main stages 
of the production of bioethanol are: 

Choice of biomass - it is selected depending on the 
geographical location and climatic conditions. At this stage are 
chosen and tips and techniques for harvesting, as well as space for 
its storage and transport (selected type of transport and routing). 

Choice of locations for building biorefineries - depending on 
areas of growing biomass. 

Choice of technology for conversion, here we have to choose 
the following stages: 

- Pre-treatment - it depends on the type of the biomass. The 
sugar feedstocks in this step are cleaned, crushed and is carried out 
extracting sugars and juices processing. First the starch materials 
are pulverized and subjected to hydrolysis by a suitable enzyme for 
the cleavage of the glucose molecules: 

(С6Н12О6)n+nH2O→nC6H12O6 
   D-glucose 

The step pre-treatment of the lignocellulosic biomass required 
to separate holocellulose of lignin and further its conversion to 
glucose. The aim of pretreatment is to break down the structure of 
lignin and cellulose, which will improve access of enzymes to the 
pulp during the hydrolysis stage. 

Suitable treatments of lignocellulose are the following: a 
physical pre-treatment (steam physical treatment, milling, 
irradiation, temperature and pressure), which would increase the 
available surface area, pore size and would result in a reduction of 
crystallinity and degree of polymerization of cellulose, physical-
chemical (including automatic hydrolysis), chemical (ozonolysis, 
alkaline and acid) and organic. After this treatment is carried out the 
hydrolysis, which can be chemical or enzymatic; 

- Diluting the sugars in water and then adding yeast; 
-Fermentation - at this stage must be selected type yeast / 

enzymes; 
- Distillation – for remove water; 
- Dehydration - drying of bioethanol as it can be used as fuel for 

internal combustion engines, here choose the appropriate methods 
for dehydration; 

Choice of transport and route for transporting of a ready fuel 
to places for blending with gasoline 

Selection of areas for construction of installations for mixing 
of bioethanol with gasoline 

Logistics - choice of transport route for transportation of 
bioethanol-gasoline blend to the gas stations. 

The stages of the production of bioethanol vary depending on 
the type of feedstock. 
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 We must keep the following criteria for Environmental and 
economical production of bioethanol: 

 Economic criteria include: the costs of handling, transportation 
and storage of biomass, transport costs of biomass from store to 
store to biorefinery, costs for its transformation, transportation costs 
of biofuels by blending facility and the transport cost to transporting 
of finished product to warehouses for storage. 

(1) IK=IR+IBH+IBT+IBI+IBD+IP+IPI+IPT-IPC 

where, 

IR- annual capital costs; 
IBH- total cost of harvest, (€/kg); 
IBT- total transport cost of biomass, (€/kg); 
IBI- storage costs of the biomass, (€/kg); 
IBD- handling costs of the biomass, (€/kg); 
IP- production costs, (€/kg); 
IPI- cost of fuel storage, (€/l); 
IPT- general transportation costs of bioethanol, (€/l); 
IPC- Government incentives for biofuel production, (€/l); 

Environmental criteria- its aims to minimize the total annual 
amount of greenhouse gases (GHG) emitted during the lifecycle 
of SC. 

The three main greenhouse gases emitted by a SC are 
methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide (CO2). 

Total GHG emissions are measured from the point of view of 
CO2 - equivalent emissions (CO2-eq). Greenhouse gases are 1g 
CH4 = 25g CO2-eq. and 1g N2O = 298g CO2-eq according to the 
latest assessment report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [6]. 

Emissions separated from bioethanol production are illustrated in 
Fig. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig.3 Separated emissions during the lifecycle of production. 

The equation for the calculation of the ecological criteria 
and the minimizing of CO2 emissions is: 

(2) ЕК=Kbh+Kbd+Kbi+Kbt+Kp+Kpt+Kpm+KBcar+KGcar 

where, 

Kbh – The emission of cultivating and obtaining biomass, (kg 
CO2-eq/ kg биомаса); 

Kbd – The emission of drying unit amount of biomass, (kg CO2-
eq/ kg биомаса); 

Kbi – The emission of storing unit amount of biomass, (kg CO2-
eq/ kg биомаса); 

Kbt – The emission of transporting unit amount biomass, (kg 
CO2-eq/ kg биомаса); 

Kp – The emission of producing unit amount biofuel from 
biomass, (kg CO2-eq/ kg биомаса); 

Kpt – The emission of transporting unit amount biofuel, (kg 
CO2-eq/ l); 

Kpm – The emission of blending and distributing unit amount of 
biofuel, (kg CO2-eq/ gallon); 

KBcar – The emission emitted using biofuels in transport, (kg 
CO2-eq/ l.); 

KGcar – The emission emitted using conventional fuels in 
transport, (kg CO2-eq/ l.). 

6. Conclusion 
Biofuel production is expected to quickly develop during the 

next decades, Biofuel production is expected to develop rapidly in 
the coming decades because of growing environmental pollution, 
the inefficient use of energy and energy crisis. Energy future of the 
world is inextricably linked with the development of techniques for 
the controlled production of biofuels. 

This paper presents an approach for Bioethanol Supply Chain 
on economic and environmental criteria, taking into account the 
main characteristics of biofuels such as seasonality for supply of 
raw materials, geographic diversity and availability of biomass, 
other conversion technologies, recycling of by-products, 
distribution demand, and regional economic situation. Presented 
model allows minimizing the economic costs and the reduction of 

Table 3: Ethanol production steps by feedstock and conversion technique 

Feedst
ock 

Feedstock 
conversion to 

sugar 

Process 
heat 

Sugar 
conversion 
to alcohol 

Co-product 

Cane 
 

Sugars extracted 
through bagasse 

crushing, 
soaking, 
chemical 
treatment 

Primarily 
from 

crushed 
cane 

(bagasse) 

Fermentatio
n and 

distillation 
of alcohol 

Heat, 
electricity, 
molasses 

Sugar 
beet 

Sugar extraction Typically 
from fossil 

fuel 

Fermentatio
n and 

distillation 
of alcohol 

Animal 
feed, 

fertilizer 

Wheat Starch 
separation, 

milling, 
conversion to 

sugars via 
enzyme 

application 

Typically 
from fossil 

fuel 

Fermentatio
n and 

distillation 
of alcohol 

Animal 
feed (e.g. 
distillers 

dried 
grains) 

Corn Starch 
separation, 

milling, 
conversion to 

sugars via 
enzyme 

application 

Typically 
from fossil 

fuel 

Fermentatio
n and 

distillation 
of alcohol 

Animal 
feed 

(e.g.g.distil
lers dried 
grains), 

sweetener 

Potato
es 

Washing, 
mashing, 

cooking, starch 
separation, 

conversion to 
sugars via 
enzyme 

application 

Typically 
from fossil 

fuel 

Fermentatio
n and 

distillation 
of alcohol  

Animal 
feed, 

industrial 
use 

Trees Cellulose 
conversion to 

sugar via 
saccharification 

(enzymatic 
hydrolysis) 

Lignin and 
excess 

cellulose 

Fermentatio
n and 

distillation 
of alcohol 

Heat, 
electricity, 

animal 
feed, 

bioplastics, 
etc 

 
Forest

ry 
waste 

Cellulose 
conversion to 

sugar via 
saccharification 

(enzymatic 
hydrolysis) 

Lignin and 
excess 

cellulose 

Fermentatio
n and 

distillation 
of alcohol 

Heat, 
electricity, 

animal 
feed, 

bioplastics, 
etc. 

Cultivation 

 
СО2 

Diesel 

Harvest 

дизел 

Emissions 

Transport 

дизел 

емисии 

Storage 

емисии 

Transport 

дизел 

емисии 

Fermentation 

CO2 

Transport 

дизел 

емисии 

Blending Distribution Burning 
СО2 

дизел 

емисии 

емисии 

Emissions Emissions Emissions 

Diesel Diesel 

Diesel Diesel 

Diesel 

Emissions 

Emissions Emissions 

Emissions 
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harmful emissions released in the chain by making the necessary 
compromises. The design of optimal SC for biofuel can solve a 
wide range of issues related to biofuels, because this area changes 
very fast (not only economic but also includes strategic decisions 
relating to domestic consumption or export the produced biofuel 
producing region biomass, etc.). 

The analysis and production management presented the used 
area is flexibility and the ability to solve many problems 
simultaneously by the methods of mathematical modeling. 
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Abstract: Workplaces appraisal system problems and special evaluation study labour conditions have observed in this paper. Processes 
problems have developed and substantiated. On the basis of carried analyzation through the work we suggest changing in employment and 
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1.Введение  
 
Сначала двухтысячных годов правительство 

Российской Федерации обязало работодателей к проведению 
аттестации рабочих мест, статья 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Аттестация рабочих мест – это своеобразная оценка 
условий труда на рабочих местах, которая проводится для 
выявления вредных или опасных производственных 
факторов, а также осуществления мероприятий по 
приведению этих условий в соответствие с 
государственными нормативными требованиями охраны 
труда. 

2.  Предпосылки и средства для решения 
проблемы  

Однако с 1 января 2014 года в трудовом 
законодательстве произошли некоторые изменения, и вместо 
аттестации рабочих мест была введена специальная оценка 
условий труда, основания для ее проведения закреплены в 
Федеральном законе 28.12.2014г № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». 

Тем не менее, с момента вступления в силу этого 
закона не утихают споры среди специалистов в области 
охраны труда о целесообразности перехода от аттестации 
рабочих мест к специальной оценке условий труда. 

3. Решение рассматриваемой проблемы  

Для выделения основных отличительных признаков 
специальной оценки условий труда (СОУТ) и аттестации 
рабочих мест (АРМ) был проведен сравнительный анализ и 
было выделено шесть основных отличительных 
характеристик. 

1. Рабочие места, для которых выполняется процедура. 
Согласно Приказу Министерства труда № 590 от 
12.12.2012г., аттестации подлежали все рабочие места, 
предусмотренные этим приказом. В специальной оценке 
условий труда не проводится оценка по отношении к  
условиям  труда надомников; 
2. Инструментальные измерения. В аттестации рабочих мест 
проводились на всех рабочих местах, а в специальной 
оценке, только там,  где идентифицированы; 
3. Оценка травмоопасности. В аттестации рабочих мест 
поводилась на всех рабочих местах, сейчас же, в 
специальной оценке условий труда, не проводится вообще; 

4. Декларирование соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям. В аттестации 
рабочих мест не проводилась, сейчас же осуществляется в 
отношении рабочих мест, для которых не 
идентифицированы вредные производственные факторы; 
5. Размещение на официальном сайте данных о результате. В 
аттестации не предусматривалась, в СОУТ в течение 30 дней 
с момента утверждения отчета о проведении СОУТ; 
6. Нормативная основа. Аттестация проводилась в 
соответствии с Руководством по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса, а 
специальная оценка условий труда осуществляется в 
соответствии с методикой проведения, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти. Однако эти 
методики или не утверждены или находятся в стадии 
разработки. 

4. Результаты  

 
Таким образом, проведя         сравнительный анализ, можно 
выявить основные недостатки введения СОУТ: 
1. Отсутствуют разработанные методики для проведения 

СОУТ; 
2. Наличие противоречий в рекомендациях Ростехнадзора 

и Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации; 

3. Отсутствие всесторонней оценки всех вредных 
факторов на рабочих местах, как следствие, сокращение 
дополнительных выплат, сокращение отпусков и 
компенсаций за вредные условия труда на рабочих 
местах; 

4. Отсутствие обоснования реальной стоимости 
проведения СОУТ; 

5. Отсутствие контроля за качеством предоставляемых 
услуг организациями, проводящими СОУТ. 

Для того, чтобы российское законодательство 
взаимодействовало с законодательством развитых стран, 
была ратифицирована конвенция МОТ «Об основах, 
содействующих безопасности и гигиене труда»  № 187. Ещё 
осенью 2009г. Минздравсоцразвития России совместно с 
заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти проанализировало перечень 
конвенций МОТ на соответствие законодательства РФ их 
положениям. В результате проведенного анализа был сделан 
вывод о том, что действующие международные нормы по 
безопасности и гигиене труда не противоречат российским. 
При этом существующая законодательная база РФ и 
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сложившаяся структура органов исполнительной власти 
может обеспечить осуществление надзорных и контрольных 
функций за выполнением норм данной Конвенции. 

Следует отметить, что в большинстве развитых 
стран применяется более эффективная на сегодняшний день 
система охраны труда на основе концепции 
профессиональных рисков, которая является самой 
оптимальной основой Европейского подхода к 
предотвращению несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. 

Процесс оценки рисков – это начальный этап при 
определении подходов к управлению безопасностью и 
защите здоровья работников организаций и предприятий. 

5.  Заключение  

Поэтому в настоящей работе предлагается: 
1. Внести изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, в части регламентации прав и обязанностей 
субъектов трудовых отношений в сфере оценки и 
управления профессиональными рисками; 
2. Внедрить в практику процедуры выявления всех 
существующих на рабочих местах опасностей 
профессиональных рисков и управления ими; 
3. Подготовить нормативно правовую базу в соответствии с 
международными законодательными актами; 
4. Осуществить поэтапный переход к установлению 
страховых тарифов в системе обязательного социального 
страхования  на основе индивидуального уровня 
профессионального риска в соответствии с интегральной 
оценкой условий труда, предварительных и периодических 
медицинских освидетельствований, а также показателей 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 
5. Подобные рекомендации имеют актуальность не только 
для Российской 
Федерации, но и для других стран для повышения 
безопасности труда 
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1. Введение 
 

        В настоящее время происходит развитие новых 
технологий добычи, хранения и переработки нефтепродуктов, 
которые предполагают использование сложных технических 
решений с применением систем автоматики. Объекты 
нефтепереработки представляют большую значимость для 
страны, но в то же время отличаются повышенной 
пожароопасностью. К сожалению, пожары на этих 
предприятиях не редкость и они характеризуются 
значительными материальными убытками и человеческими 
жертвами.  

Возможными причинами, которые приводят к 
возникновению пожаров, являются:  

- нарушение технологического регламента процесса 
производства; 

- нарушение правил технической эксплуатации 
электрооборудования; 

- износ оборудования; 
- короткое замыкание электрических проводов и перегрев 

электрооборудования; 
- нарушение правил пожарной безопасности (ППБ). 

 
2.  Предпосылки и средства для решения 
проблемы 

 
Мероприятия по предупреждению пожаров являются 

важными аспектами деятельности предприятий нефтяной 
промышленности. 

Основные группы мероприятий по пожарной 
безопасности: 

- предупреждение пожаров за счет исключения причин 
их возникновения; 

- ограничение зоны распространения огня; 
- обеспечение успешной эвакуации людей и 

материальных ценностей из зоны горения; 
- создание условий эффективности тушения пожара. 
Пожары жидких углеводородов относят к классу B. 

Основными способами тушения являются использование 
порошковых огнетушителей, пены или тонкораспыленной 
струи воды. 

Рекомендуется использование огнетушащих порошковых 
составов при небольшом возгорании и при тех случаях, когда 
происходит растекание горящей жидкости. Главную роль в 
механизме тушения порошками играет ингибирование 
пламени. Порошки не обладают охлаждающим действием, 
поэтому после тушения пламени возможно повторное 
воспламенение горючего.  

Воздушно-механическая пена изолирует поверхность 
горючего от факела пламени, из-за этого снижается скорость 
испарения жидкости и сокращается количество горючих паров, 
поступающих в зону горения. Также пена охлаждает горящую 

жидкость, выделяющимся из пены раствором 
пенообразователя. В этом заключается ее огнетушащее 
действие. Кроме того, в процессе тушения в объеме горючего 
происходит конвективный тепломассообмен, в результате 
которого температура жидкости выравнивается по всему 
объему, за исключением областей, в которых тепломассообмен 
происходит независимо от основной массы жидкости. 

Применение тонкораспыленной воды возможно при 
тушении пожаров в резервуарах с вязкими и 
легкозастывающими продуктами (мазут, масла и нефть). 
Тонкораспыленная вода поступает в зону горения, почти вся 
превращается в пар, разбавляя горючее вещество или 
участвующий в горении кислород воздуха. Помимо этого 
водяной пар оказывает и охлаждающее действие. 

Механизмы подавления огня: 
- увеличение скорости и суммарной площади испарения 

мелких капель, общего уровня потерь тепла при пожаре; 
- оттеснение кислорода из зоны пламени, при котором 

водяной пар замещает воздух в зоне горения, пропорционально 
уменьшая интенсивность тепловыделения; 

- затухание теплового излучения. 
В настоящее время используются различные средства и 

системы пожаротушения нефтепродуктов. К специальным 
средствам  и аппаратам тушения пожаров нефтепродуктов 
относятся: пенообразующие вещества — пенообразователи 
ПО-1, ПО-6 и др, пенопроизводящие аппараты — 
пеногенераторы, пеносмесители и генераторы 
высокократной пены типа  ГВП-600, ГВП-2000, пеносливные 
устройства — пеноподъемники, пеносливы и др. Также это 
установки пожаротушения тонкораспыленной водой РУПТ-1-
0,4; установка HI-FOG (SPU, GPU, MAU), ГИРС -400. 

 
3. Решение рассматриваемой проблемы 
 
В ходе работы был проведен сравнительный анализ их 

характеристик, условий применения, эффективности 
пожаротушения, безопасности и удобства обслуживания, 
доступности, экономичности и др. показателей. 

Проанализировав методы тушения пожаров 
нефтепродуктов, можно предложить использование наиболее 
эффективных по своим характеристикам установок, таких как 
переносная система пожаротушения ГИРС-400 и установка 
комбинированного тушения пожаров УКТП "ПУРГА".  

Переносное устройство пожаротушения ГИРС 400  
относится к классу переносных устройств пожаротушения с 
высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. В качестве 
огнетушащего вещества в данной системе применяется 
тонкораспыленная жидкость (вода), которая диспергируется и 
разгоняется сверхзвуковым (80 м/с) газовым потоком.  

Возможности аппарата ГИРС-400 позволяют уверенно 
ликвидировать следующие очаги возгорания: 

- класс очага А (твердая горючая нагрузка);      
- класс очага В (легковоспламеняющиеся жидкости);  
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- класс очага С (горение газов); 
- класс очага Е (установки под напряжением).         
Данная система пожаротушения обладает существенными 

достоинствами по сравнению с существующими системами: 
- необходимое количество воды для ликвидации 

возгораний меньше в 10-20 раз; 
- уменьшение ущерба от пожара и от последствий его 

тушения;  
- полная экологическая безопасность средств 

пожаротушения;  
- снижение эксплуатационных расходов по сравнению с 

другими системами. 
Каждый компонент системы обладает высокой степенью 

химической, тепло- и огнестойкости. Устройство 
является самым мощным из серийно выпускаемых переносных 
устройств пожаротушения. 

Эффективность обеспечивается как высокими 
изолирующим, проникающим, охлаждающим свойствами 
тонкораспыленной жидкости, так и срывом пламени под 
воздействием высокоскоростного газожидкостного потока. 

УКТП  "ПУРГА" является передвижной установкой и 
 предназначена для получения воздушно-механической пены с 
повышенной дальностью подачи. Установка используется для 
тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, твердых горючих материалов. Достоинством 
установки является ее мобильность, вследствие чего можно ее 
применить в любом месте возгорания. Установки "ПУРГА"  
смонтированы на пеноподъемниках и обеспечивают защиту 
резервуара с зеркалом поверхности площадью 1000 и более кв. 
метров.  Это позволяет двумя рассредоточенными установками 
обеспечивать одновременное охлаждение стенок и ликвидацию 
горения внутри резервуара. Принцип работы следующий: 
подача пены низкой и средней кратности обеспечивается на 
высоту не менее 30 - 35 метров, при этом  стационарные 
пеносмесители ПС -5 или ПС-12, установленные на пожарных 
пеноподъемниках, позволяют использовать пенообразователь 
из посторонней емкости или из емкостей, установленных на 
пеноподъемниках.  Управление пожарным пеноподъемником 
осуществляется с дистанционного пульта управления длиной 
до 50 метров Необходимое количество персонала, который 
обслуживает пеноподъемники - экипаж из двух человек 
(водитель и оператор).  

Преимущества установки перед аналогами: 
- увеличенная дальность подачи пены средней кратности; 
- повышенная скорость растекания пены по поверхности 

горения; 
- возможность эжектирования пенообразователя из 

посторонней емкости. 
 

4. Результаты и дискуссия 
 

  Переносная система пожаротушения ГИРС 400 была 
разработана в Главном управлении МЧС России по 
Свердловской области совместно с научно-производственным 
предприятием «ЛАНТАН,1» (г.Екатеринбург). Система 
сертифицирована и серийно выпускается на предприятии — 
«Завод Точной Механики» (г. Екатеринбург}. 

 Устройство "Пурга" разработано в ООО "НПО "СОПОТ".  
Производство фирмы сертифицировано в системе 
менеджмента качества ИСО 9001 в отношении 
проектирования, разработки, производства, испытания, 
продажи и технического обслуживания УКТП "Пурга". 

Оба устройства хорошо зарекомендовали себя не только в 
России, но и за рубежом. 

 
 
 
 
 

 

5. Заключение 
 

Таким образом, в ходе проведенного анализа 
предлагается использовать на предприятиях добычи, хранения 
и переработки нефтепродуктов системы пожаротушения, более 
эффективные по сравнению с другими системами. Данные 
системы могут быть рекомендованы к использованию как на 
объектах Российской Федерации, так и на зарубежных 
предприятиях. 
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Abstract: The cars, driven by humans, are transforming into autonomous, driverless, and this is going to have serious impact on the 
society. The automotive industry stands on the threshold of a revolution and it is turning into autonomous, shared and connected automotive 
industry, driven by alternative powertrains. The new type of vehicles is considered as a serious change, which brings many benefits to the 
transportation system and to the personal mobility. The new technology has the potential to influence to the safety, congestions, pollution 
and the customers’ behaviour. 
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Въведение 
В много градове по света в момента започват да текат 

промените в мобилността. Тези промени ще спомогнат на хората да 
пътуват по-ефективно, по-евтино, по-често и по различни начини. 
Промяната ще помогне за по-чист въздух и по-малко фатални 
случаи на платното. Това е възможност за подобряване качеството 
на живот на милиарди хора. Промените ще предоставят 
възможност на хората да пътуват по-ефикасно, по-евтино, по-често 
и по различни начини. Бъдещето тепърва предстои да бъде 
определено, с помощта на публичния и частния сектор, които да 
спомогнат за намаляване на задръстванията, подобряване на 
екологичното състояние. Необходимо е създаването на регулации 
от компетентните органи, които да подкрепят развитията в 
технологията в полза на потребителите. 

Автомобилите с двигатели с вътрешно горене все още 
доминират автомобилната индустрия и пътищата. 
Електромобилите постепенно набират скорост, a освен това 
вече сме свидетели на още по-драстични промени в 
автомобилната индустрия от електрификацията. Нищо не е 
същото както преди,  преди ерата на интернет и стремглавото 
развитие на дигиталните технологии. Те драстично промениха 
потребителското поведение. Сега всеки потребител има достъп 
до всичко веднага – информация за желания продукт или 
услуга, достъп до най-новите открития на света, с едно 
движение на ръката и докосване до дисплея влиза в най-
големите библиотеки в света, незабавно плаща стоките в 
онлайн магазините, купува си билет за самолет през таблета си, 
прави банков превод до близките си  в другия край на  света за 
секунди. 

Интелигентният автомобил 
През 2015 г. автомобилните компании започнаха сериозно 

да работят с новите технологии и концептуални автомобили, 
които имат потенциала да променят индустрията, и транспорта 
като цяло, вероятно по най-драматичния начин откакто Ford 
произведе Model T” (Hirsh E. et. al, PWC, 2016). Вече се вижда 
как ще изглежда свързаният автомобил – напълно 
дигитализиран автомобил с безжичен интернет, модерна 
инфоразвлекателна система и приложения, комуникация 
автомобил-автомобил, която позволява колите на платното да 
си “говорят”, и да обменят основни данни за безопасност, като 
скорост и местоположение. Освен това вече има услуги 
базирани на местоположението в реално време и задаване на 
маршрут, базиран на пътните условия, както и постоянна 
свързаност в мрежата, което спомага за по-лесна диагностика 
на автомобила и ремонти, и ъпдейт “по въздуха”. 

В същото време интелигентният автомобил също е вече на 
платното. Това е естественият предшественик на автономния 
автомобил и показва какво означава автономността - с функции 
както автономно спиране, автономно паркиране, автоматичен 
контрол на скоростта, базиран на пътните условия, 
автоматично предотвратяване на катастрофа, компютърно 

управление на волана, както и електронно впръскване и 
контрол на двигателя. 

Автомобилите, управлявани от хора се превръщат в 
автономни, самоуправляващи се, и това ще има сериозно 
въздействие върху обществото. Днешните автомобили са вече 
свързани. Откакто имат връзка със смартфоните, те предлагат 
спешна пътна помощ, регистрират сигнали в реално време за 
трафика и т.н., но и това ще се промени. Автомобилната 
индустрия е на прага на революция, и ще премине към 
автономна автомобилна индустрия. Зад това, основната 
движеща сила е бързо развиващата се технология, Интернетът 
на нещата. Той ще трансформира автомобилната индустрия, а в 
същото време автомобилната индустрия ще даде силен тласък 
на Интернета на нещата. (Krasnini and Hajrizi, 2016). Създава се 
сложна, взаимосвързана система от инфраструктура, 
комуникации, технологии, производство и услуги, която е 
достатъчно гъвкава, динамична и ефикасна, за да осигури 
устойчива, достъпна и природосъобразна мобилност в 
променящия се свят. (Николов М., 2016) 

За по-голямата част от хората, автономните автомобили са 
твърде футуристични, за да могат да ги приемат сега. За 
автомобилните производители обаче тази трансформация вече 
е в ход. Тези тенденции и нови разработки представляват 
огромни възможности, независимо, че за масовия потребител 
изглеждат неясни и несигурни. Независимо от това нови 
модели на мобилност, нов тип автомобили и ново 
потребителско преживяване се очакват да се появяват бързо в 
следващата декада. 

Новите технологии трансформират автомобилния сектор и 
потребителите. Автономните автомобили предлагат 
възможност за фундаментална промяна на транспорта. 
Оборудването на колите и лекотоварните автомобили с тази 
технология ще намали значително катастрофите и инцидентите 
на пътя, консумацията на енергия и замърсяването, както и 
разходите от задръствания. Маркетинговите тенденции при 
новите автомобили сочат промяна в потребителското поведение и 
нагласи спрямо конвенционалните, традиционни автомобили 
познати днес,  навлизането на нови начини на мобилност, 
превръщането на автомобилите в услуга и в смарт-устройство, 
което може да доставя персонализирани услуги на своите пътници. 

Новият тип автомобили представляват сериозна промяна, 
която носи със себе си много ползи за транспортната система. 
Новата технология има потенциала да повлияе на 
безопасността на автомобилите, задръстванията и поведението 
на пътниците. Най-големите социални влияния на автономните 
автомобили под формата на намаляване на времето за 
пътуване, намаляване на катастрофите, икономия на гориво и 
улесняване на паркирането, са изчислени на 2000 щатски 
долара на година на автономен автомобил и могат да достигнат 
до 4000, когато съответните разходи от катастрофи се добавят. 
Все още остават бариерите за навлизането на масовия пазар, 
тъй като първоначалните разходи могат да бъдат големи. 
Детайлите по отговорността не са определени, има 
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притеснения за сигурността заради използваните софтуери и 
свързаност, и няма стандарти за защитата на поверителност. 
Влиянието и взаимодействието с другите компоненти на 
транспортната система, както и детайлите по прилагането, 
също са в процес на развитие. За да решат тези проблеми, 
властите трябва да развият проучванията в тези области и да 
създадат национални рамки за лицензиране на автономните 
автомобили, които да определят стандартите за отговорност, 
сигурност и защита на личните данни. (Fagnant D., Kockelman 
K, 2015) 

Електрическото задвижване и новите технологии, свързани 
с интернет и предаването на информация, могат да доведат до 
успешен финал ерата на притежаваните индивидуално 
автомобили в света. Вече болшинството анализатори смятат, че 
комбинацията от задвижване с батерии, автономно управление, 
споделен автомобил и споделено пътуване ще променят 
тотално начина, по който се използва автомобилът. В 
перфектните като инфраструктура страни към момента все още 
липсва обаче достатъчно добре развита мрежа от зарядни 
станции. Нейното изграждане, както и цялостната 
трансформация на производството и енергетиката също ще 
отнеме немалко време, изтласквайки реалистичната граница за 
ефективно осъществяване на набелязаните мерки по-скоро в 
периода 2035-2040 година. Дотогава следва да се построят 
достатъчно фабрики за батерии, себестойността и 
ефективността на елементите трябва да спаднат чувствително, 
а делът на електрическите автомобили в общия обем на 
продажбите да се промени спрямо днешните си минимални 
стойности (Николов М., 2016). 

Най-важната промяна - автомобилът ще се превърне в 
услуга, смарт устройство, ще предоставя персонализирани 
услуги, ще бъде нов тип медия за доставяне на конкретни 
рекламни съобщения и съдържание, според точно 
определената целева аудитория. В основата на този процес 
специалистите виждат като основен инструмент именно 
електрическото задвижване, защото отговаря напълно на 
новите технологии и услуги. Безбройни ще бъдат “свързани” 
екстри, които ще забавляват пътниците, които няма да има 
нужда да управляват автомобила. Споделянето на 
автомобила и пътя ще станат много по-икономически изгодни. 
Увеличеното използване на споделени автомобили и пътуване, 
ще осигури повече възможности за придвижване от 
обществения транспорт. Електрическите автомобили ще 
намалят нивото на емисии на вредни емисии, а 
възможностите им за свързване ще се използват за 
координиране на движението им, отпадането на светофарите, 
а от там и на задръстванията, заради работата им в свързана 
мрежа.  

Споделените автомобили ще имат доста по-висок годишен 
пробег от индивидуално притежаваните, което ще съкрати 
живота им. Това също е добре за автомобилната индустрия, 
защото тези автомобили по-често ще бъдат заменяни с нови в 
сравнение с индивидуалните лични автомобили. Батериите на 
излезлите от употреба електрически автомобили биха могли да 
се ползват и след това като резервоари на енергия и 
балансиране на мрежата в домовете и офисите на компаниите, 
зареждани от соларни панели. 

Твърди се, че автономната технология и възможности ще 
дадат резултат в повече споделени автомобили, като автономни 
таксита и повече споделяне на частните автомобили. (Fagnant 
and Kockelman 2013; Schonberger и Gutmann 2013). Sivak и 
Schoettle (2015) изчисляват, че възможността на автомобилите 
на едно домакинство да обслужват множество потребители, 
може да намали собствеността с 43%, и да увеличи пробега на 
автомобил с до 75%. Въпреки всичко, трудно е да се предвидят 
с точност тези ефекти. Съществуват много причини, заради 
които хората биха предпочели собствено вместо споделено 
превозно средство. Статус, удобство, багаж, голям годишен 
пробег, използване на шофьори и т.н. Автономните таксита 

ще позволят на потребителите да намалят притежаваните 
от тях автомобили и ще разходите за тях. Ефектите за тези 
таксита обаче могат и да бъдат незначителни, и ще зависят 
много от фактори като поддръжката и чистотата в тях, 
комфорта и личното спокойствие, и дори вандализъм и 
разходите свързани с това. 

Потенциалните ползи, които застъпниците на автономната 
технология предвиждат са значително удобство, безопасност, 
намаляване на задръстванията, икономия на гориво, 
намаляване на замърсяването. Човешка грешка е в основата на 
93% от катастрофите на пътя, и автономните автомобили ще 
намалят катастрофите с 90% (KPMG 2013; Fagnant and 
Kockelman 2015), вкл. системните грешки (“смърт от 
компютър”), кибертероризъм (Bilger B., 2013), ще компенсират 
риска от поведението на пътя на хората (особено когато те се 
чувстват по-сигурни) и страничните ефекти, като увеличен 
трафик от по-бързия или по-евтин начин на пътуване. 
(Ecenbarger W., 2009; Fung B., 2015; Kockelman, et al. 2016; Lin 
2013; Ohnsman 2014). Ако хората се чувстват по-сигурни, 
пътниците могат да използват по-рядко предпазните колани, 
другите участници в движението могат да станат по-
невнимателни, автомобилите могат да оперират по-бързо и по-
близко един от друг, и хората-шофьори могат да се 
присъединят към групите автономни автомобили на пътя, което 
ще налага нови рискове и изисквания. Millard-Ball (2016) 
предполага, че пешеходците ще станат по-непредпазливи и по-
малко отговорни заради автономните автомобили. Детайлен 
анализ (Sivak and Schoettle, 2015) прави изводи, че автономните 
автомобили могат да бъдат не само по-безопасни от един 
средностатистически водач, и дори могат да увеличат общия 
брой катастрофи когато на платното има автономни 
автомобили и такива с човек-шофьор. Изчислените намаления 
на разходите от задръствания и паркинг, икономии на енергия 
и намаляване на вредните емисии, са спорни, заради 
противоположните ефекти. Възможността за работа и почивка 
в автомобилите може да накара някои потребители да избират 
по-големи автомобили, които да служат като офиси и спални, и 
да изминават по-големи разстояния на годишна база. 
Автономните таксита и самопаркиращи се автомобили ще имат 
повече празни курсове. Независимо от ползите заради 
увеличения пробег, автономните автомобили могат да увеличат 
външните влияния под формата на разходи за задръствания, 
паркинг, рискове към трети страни, емисии. Някои стратегии, 
като групирането, могат да бъдат ограничени до отделни 
магистрали и улици, а автомобилите с хора-шофьори могат да 
увеличат задръстванията по нормалните улици. Автономните 
автомобили могат да намалят употребата на обществения 
транспорт, но да се появят нови начини на придвижване към 
зони, които изискват по-голям общ пробег.  

Автомобилната индустрия и бъдещето 
В компаниите подготвят нов вид услуги за клиентите си, 

запазвайки доходността си. BMW, Volvo и Daimler имат 
собствени флоти от споделени автомобили, докато GM 
инвестира в две компании за споделено шофиране и лансира 
автономния електрически Chevrolet Bolt. Ford пък планира 
превръщането си от автомобилна компания в “мобилна” 
компания с цел развитието на споделените автомобили, и 
намирането на други потенциални източници на приходи извън 
тези от стандартните автомобилни продажби. Автономният 
автомобил на Google измина две хиляди мили в тестове преди 
технологията да бъде внедрена в модела Pacifica на Chrysler. 

Силната критика към автомобилната индустрия за липсата 
на зелени стратегии от нейна страна, като топ приоритет в 
краткосрочен и дългосрочен аспект може да бъде един от 
факторите за промяната на автомобилните производители и 
търговци към стратегии за устойчивост и екологично развитие. 
Все повече потребителите търсят такива решения, а негативния 
имидж на автомобилите в този смисъл ще отнеме много усилия 
и време за неговото преобръщане. Това е огромна бизнес 
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възможност за в бъдеще. За да успеят тези стратегии те трябва 
да бъдат имплементирани в целия процес на автомобилния 
бизнес модел (Parment A., 2014).   

От една страна мерки се предприемат първо в Европа. В 
Австрия се обсъжда идеята продажбата на бензинови и 
дизелови модели да се прекрати в близките четири години. В 
доста напредналата в електрификацията на транспорта 
Норвегия тази мярка трябва да влезе в сила през 2025 година, а 
наскоро втората камара на парламента в Германия, където 
автоиндустрията играе ключова роля в икономиката, отправи 
искане до Еврокомисията за предприемане на законодателни 
мерки за прекратяване на новите регистрации на дизелови 
автомобили в рамките на общността от 2030 година. Много 
вероятно е в тях да бъде включена и забрана на бензиновите 
модели с оглед на очертаващите се при тях сериозни 
затруднения в изпълнението на граничните стойности по 
отношение на нивата на твърдите частици. От друга страна в 
САЩ правителството изведе много ясни послания по 
отношение на бъдещето на автомобилостроенето, 
електрическите възможности и автономните технологии. В 
публикуваните през септември 2016 правила и препоръка 
(www.rand.org), властите дадоха ясен сигнал на индустрията 
къде трябва да фокусира своите усилия, за да може бъдещето 
да бъде изградено сега. 

Натискът за отказ от задвижване с конвенционални 
двигатели ще расте трайно през следващото десетилетие. До 
2030 година на практика има две поколения и половина 
автомобили, съгласно жизнените цикли в индустрията. 
Въпреки това, компаниите много бързо прекрояват своите 
планове - сега. Мерките на отделни държави, градове и общини 
за изолиране на централните зони от отделящия вредни емисии 
трафик ще зачестяват, а броят и площта на териториите с 
подобни ограничения ще се разрастват главоломно. 

Разбирането за мобилността и справянето с трафика 
представляват сериозно предизвикателство за развитието на 
бъдещите автомобили. Урбанизацията ще продължи. В 
големите градове задръстванията и замърсяването са сериозен 
проблем. Все повече хора ще живеят в центровете на градовете, 
което ще увеличи пренаселването, цената на живота; 
паркирането ще бъде по-скъпо и по този начин споделените 
автомобили ще станат по-привлекателни. Модерните 
технологии за резервация и споделяне на автомобили, особено 
чрез смартфоните, означава повече споделени автомобили в 
бъдеще като добавим към това по-малкия фокус върху 
автомобила като статус символ, по-малкия интерес към 
притежаването на автомобил и повече хора без шофьорска 
книжка, означава че интересът към споделените автомобили ще 
е огромен. Всеки автомобил в схемата за споделяне средно 
замества осем частни автомобила и елиминира нуждата от 
девет паркоместа (Parment A., 2014). 

Бъдещата мобилност изисква баланс между глобални 
изисквания и индивидуални нужди. Съществува търсене на 
нови решения за устойчива индивидуална мобилност. 
Промяната в климата, ограничените ресурси и растящата 
урбанизация подхранват желанието на много хора да бъдат 
социално отговорни и да организират своя живот по устойчив 
начин. Младите хора ще бъдат интегрирани в този начин на 
мислене. Промяната в инфраструктурата, ограниченото 
пространство и замърсяването на околната среда изискват нови 
решения за мобилност. Въпреки, че потребителите използват 
познати брандове, често се случва те да търсят допълнителна 
информация, за да могат да опознаят продукта и да вземат 
решение за потреблението му. Потребителите не са пасивни 
реципиенти на маркетинг активностите на компаниите, те 
консумират маркетинговата активност, изопачават посланията, 
за да подсилят първоначалните си очаквания (Chernatony L., 
2003). Потребителите от различни възрастови групи, очевидно 
имат много различни потребности и желания (Саломон М., 
2011). От друга страна, хората все пак споделят набор от 

ценности и общи културни преживявания, които носят през 
целия си живот. (Perkins, 1993) 

Автомобилната индустрия работи с другите индустрии, за 
да бъде сигурна, че въпросите свързани със свързаността, 
безопасността и екологията се решават. И освен това, че 
потребителите могат да се наслаждават на ползите от незабавна 
трафик информация, слушане на он-лайн медии докато 
шофират, сваляне на най-новия софтуер за подобрена 
функционалност на автомобила или от ползите на 
интегрирането на различни начини на транспорт.  

В момента тече изключително динамичен процес на 
пренастройване на съзнанието и операциите. Започват да се 
сключват нови стратегически съюзи, правят се огромни 
инвестиции в нови компании и се търсят начини за осигуряване 
на независимост от услугите на електронни гиганти като 
Google, които също се стараят да си осигурят подобаващ на 
възможностите им пай от новия свят. Автомобилната 
индустрия и високо технологичните компании си 
взаимодействат повече от всякога. Независимо от прогреса в 
автомобилостроенето, са необходими значителни технически 
подобрения за достигането до Ниво 4 (Simonite T., 2016). В 
момента голяма част от новите автомобили са Ниво 1, 
моделите на Tesla могат да бъдат счетени за Ниво 2 заради 
определи характеристики. Тъй като проблем в системата може 
да е смъртоносен за пътниците или другите участници в 
движението, автономната технология носи със себе си 
сериозни изисквания за разработка и работа. Сензори, 
компютри, софтуер, камери, трябва да бъдат издръжливи и 
устойчиви. Необходими са още няколко години за развитие и 
тестове преди властите и потенциалните потребители да са 
уверени, че Ниво 4 може да работи при всякакви условия 
(Bilger B., 2013; Schoettle and Sivak 2015).  

Дигитални маркетингови инструменти 
Възприятието е всъщност по-важно от реалността в много 

случаи. В бизнес света, особено в този на маркетинга и 
рекламата, възприятието е реалността. Огромни бюджети се 
харчат за това да бъде активирано възприятието на 
потребителите по отношение на продуктите. Целта е клиентите 
да повярват на рекламните послания и да купят продукта, 
усещайки, че е правилният за тях. В динамичната сфера на 
доставянето на висококачествени услуги на потребителите, 
индивидуалното възприятие може да се различава от това, 
което актуалните обстоятелства могат да разкриват. Всеки 
индивид има своя представа и усещане за фактите. Компаниите 
е необходимо да се вслушват в тези индивидуални възприятия. 
В противен случаи се получава неудовлетворение, гняв и 
загуба на клиента. (Саломон М., 2011). В този смисъл се 
промени комуникационната стратегия на автомобилните 
компании. Използват се все повече дигитални инструменти за 
достигането до клиента. Въвеждането на виртуалната реалност 
и добавената реалност в процесите на покупка, виртуалните 
шоуруми, и чатботовете като начин за постоянна връзка с 
клиентите са само част от стратегиите на компаниите да 
предоставят по-добро потребителско преживяване. Обучението 
на машините – ще бъде въведено във всеки вид потребителско 
приложение – от по-точна препоръка за покупки на продукти, 
базирана на предишна история на покупките, до постоянно 
подобряване на потребителския опит. Употребата на видео 
нараства. Съгласно статистиките за видео маркетинг за 2016 
(Barron, 2016) една трета от всички онлайн активности е 
гледане на видео. Youtube е втората най-голяма търсачка на 
планетата след Google. Youtube държи сегашната си позиция 
благодарение на дългогодишния цикъл от търсене и предлагане 
на видео съдържание. Mаркетингът  на съдържанието имаше 
различен успех през времето, след като възобнови своята 
популярност като онлайн маркетинг стратегия през последните 
години. Пазарът, който преди беше доминиран от 
произвеждането в най-качествен обем писмено съдържание от 
който и да е сайт, сега еволюира в пазар, на който връзките, 
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разнообразието на форматите и възможността за свързване с 
аудиторията в множество медии, помага при определянето на 
успеха и възвръщаемостта.  

Компаниите в автомобилната индустрия трябва да разберат 
движението към обществото на брандовете и преминаването на 
автомобила от това да бъде на централно място в културата 
към сегашната ситуация на много пазари, на които все по-
малко млади хора имат книжки и има силно лоби срещу 
автомобила. (Davies, Dutzik, 2012) 

Много компании вече лансираха нови концепции, които да 
удовлетворят потребителите, да подобрят репутацията на 
индустрията и да създадат устойчиви конкурентни предимства. 
Наложи се компаниите да „реновират“ марките си, целите си, 
обкръжението си, и най-вече мисленето си (Зийман С., 2005). 
За младите хора общественият транспорт се свързва с начин на 
живот, базиран на мобилност и свързаност от място до място. 
Сега автомобилите ограничават младите хора и техния начин 
на живот. Автомобилите се конкурират с широка гама от други 
продукти, които са символ на прогрес, успех и богатство. 
Всичко това води до тенденцията все по-малко млади хора да 
имат книжка (Davies B. and Dutzik T, 2012). Потребителите 
имат много по-голям избор сега, когато трябва да решат за 
какво да похарчат своите пари. Автомобилите все повече се 
свързват с проблеми и с разходи и все по-малко със свобода 
статус и мечти (Parment А., 2014). Именно Интернет и 
развитието на технологиите допринася за фундаменталната 
промяна в потребителските нагласи за транспорт, особено при 
младите хора – къде и как да живеят своя живот и какво е 
статус символ.  

Заключение 
Очаква се начините, по които хората се придвижват в градовете 

да претърпят драматични промени (Neuman C-S, 2015, McKinsey). 
Нови бизнес модели като Uber вече променят традиционните 
начини на придвижване. Технологичните иновации свързани с 
електрификацията, свързаността и автономията са вече в ход. 
Увеличената урбанизация на мегаградовете (Dobs R, 2010) с 
повече от десет милиона жители, предлага възможности за 
промяна. Бъдещето се очаква да бъде радикално различно, 
базирано на три модела на модерна градска мобилност, които да 
бъдат постигнати през 2030 г. (Hannon E., McKerracher C., 
Orlandi I., Ramkumar S., 2016, McKinsey) 

Автомобилът на 2020 ще бъде комуникационно чудо. Като 
още един възел от Интернет, той ще се свързва с другите 
автомобили V2V, транспортната инфраструктура (V2I), 
домовете, бизнеса и другите източници (V2x). (Rishi, Stanley 
Gyimesi, IBM Institute 2008) 

Автономните автомобили вече са факт - провеждат се 
изпитания в затворена среда и на обществени пътища. Техните 
предимства, недостатъци, начини на работа, внедряване, 
технологични решения, стратегии и съюзи между компаниите 
оформят основните маркетингови тенденции при новите 
автомобили. Технологичната интеграция, алтернативните 
горива и навлизането на пазара на електрическите автомобили, 
биват обусловени от развитието на инфраструктурата. 
Интеграцията с другите видове транспорт е изключително 
важна част от бъдещето на индустрията. Увеличеният интерес 
към споделен автопарк и други креативни решения за бъдеща 
мобилност се формират от бързото развитие на технологиите, 
Интернетът на нещата, развитието на споделени автомобили, 
формирането на тенденция в притежаването на автомобил и 
увеличените разходи за шофиране, нуждата от паркиране и 
грижа за автомобила в центъра на градовете.  

Ключов въпрос за развитието на автомобилите от бъдещето 
е какво купувачите особено по-младите очакват и искат от 
автомобилите. Тъй като брандовете съществуват в съзнанието 
на потребителите, това означава, че потребителя притежава 
бранда и следователно контролира създаването на бранд ползи 

и стойност, контролира връзката бранд-потребител (Heding, et 
al. 2009). Вероятно хората ще искат да се наслаждават на 
бързото шофиране и запазването на околната среда за 
бъдещите поколения. Тенденцията към устойчива употреба на 
автомобилите обаче ще продължи, и предстои да видим как ще 
бъде разрешено горното противоречие. Хората често купуват 
продуктите не заради това, което те правят, а заради онова, 
което означават. (Саломон М., 2011).  

В следващите няколко години автомобилната индустрия ще 
преживее революционни промени. Вече е ясно превръщането 
на автомобила в компютър на колела. Таблото ще бъде 
заменено с огромни дисплеи, така или иначе много от 
функциите са следени от софтуер, други могат да се следят, 
активират и контролират дистанционно посредством 
приложения през глобалната мрежа. Бъдещето определено ще 
бъде на автономно движещите се електрически автомобили. 
Tече сериозна промяна на съдържанието, в понятието 
„автомобил“. На ход са автономният автомобил, превръщането 
на автомобила в услуга и смарт-устройство за връзка с 
останалите персонални устройства и дома, което може да бъде 
следващия нов канал за комуникация на компаниите и 
предоставяне на нови персонализирани услуги и преживявания. 
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1. Introduction 
 
Modern technological complexes perform the task of 

spreading the flows of technological resources (for example, oil, 
gas, electricity, heat energy, etc.). Examples of distributed 
technological complexes can be: 

1 Oil transportation system. 
2 Gas transportation system. 
3 The system of heat supply of megacities. 
4 High-voltage power transmission system. 
We will analyse the system of heat supply of megacities and 

high-voltage power transmission system as objects of control and 
monitoring. 

 
2. Problem discussion 
 
Complex monitoring of the state of the equipment of 

distributed technological complexes is based on a system of 
software and hardware that provides continuous obtaining in real 
time information about the technical condition of the equipment and 
the adoption on the basis of this information of decisions on the 
necessary corrective organizational and technical measures. 

The application of a system for control and monitoring 
technical condition is due to equipment with the following features: 

- its destruction can lead to an incident, an accident and human 
casualties, significant material and environmental losses; 

- access for the implementation of its periodic inspection and 
control by instrumental methods is absent or difficult; 

- stopping it for another full-scale survey may result in a 
reduction in the life of the equipment itself and in violation of the 
operating mode of the technological complex as a whole; 

- a significant amount of preparatory work and monitoring of 
equipment requires its partial or complete stop, the manufacture of 
special equipment for monitoring, leads to significant costs and 
reduces the efficiency of operation; 

- its inclusion in the list of equipment to be monitored will 
allow to increase the time between routine stops for technical 
inspection and in the future to move to operation according to the 
technical state. 

 
3.  Analysis of systems as objects of control and 

monitoring 
 
3.1 The system of heat supply of megacities. 
 
Heat supply systems largely determine the viability of 

megacities in countries with a sharply continental climate such as in 
Kazakhstan. The structural complexity of heat-supplying complexes 
of megacities (H-SCM) in the first approximation is directly 

proportional to the number of population. Obviously, such 
complexes belong to the class of large distributed systems. 

The main goal of H-SCM is the delivery and distribution of 
the coolant with the specified parameters (pressure and temperature) 
to the consumers, which are the municipal, industrial, 
administrative buildings and facilities of the metropolis [1]. 

The main elements of the H-SCM are: heat supply sources 
(HSS), main heat networks (MHN), pumping stations (PS), 
individual and central heating points (IandCHP). 

Delivery of the coolant is carried out by pump units (PU). The 
amount of PU is determined by the size of the H-SCM, 
topographical and climatic characteristics of the H-SCM areas 
formalized in the geographic information system (GIS) database. 
Modern concepts of H-SCM are based on the use of frequency-
controlled asynchronous electric drives of pump units at pumping 
stations in the forward and reverse lines of H-SCM. Existing (and 
gradually installed) adjustable valves in the nodes of the main heat 
network must have a two-position, and better regulated within the 
limits of the consumption characteristics of regulating bodies (RB), 
one and multi-turn actuators (O-MA) with electric drives. Modern 
O-MAs for the thermal power systems have a full set of monitoring 
facilities for their condition, local control from industrial logic 
controllers (PLCs), remote control of H-SCM adjusters in the 
locations of O-MA installation and automated control of dispatchers 
of the H-SCM system by means of SCADA systems [2].  

The management of pump aggregates and monitoring of 
parameters on the PU, HSS, IandCHP, MHN nodes are possible 
with products with unified electrical signals equipped with means of 
interaction with local and global information networks. 

It is doubtful that the automobile and engine manufacture 
could find the economic (and other) incentive necessary to develop 
alternatively fuelled products strictly on their own volition.  

It is obvious that H-SCM is efficient, although many of them 
are ineffective and have large energy losses in virtually all 
technological parts. The main reason for such facts lies in the 
difficulty of managing the gigantic in their dimension of heat supply 
systems for megacities by traditional means, which were 
emphasized by the founders of the theory of heat supply for 
megacities. 

Therefore, one of the main directions that allow to find 
solutions to the problem of ensuring quality heat supply is the 
creation of a monitoring and monitoring system for BM parameters. 
The aim of the system is to increase the level of H-SCM in 
formativeness. 

The system for monitoring and monitoring parameters consists 
of 3 levels [3]. 

The lower level consists of a network of primary sensors that 
transmit data on the functioning of heat networks (temperature at 
control points, pressure, water flow, pump parameters) to the 
dispatching server, which is the upper level, which are analysed by 
the computer program complex. 
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The upper level includes a software package that 
automatically generates and solves large-scale systems of non-linear 
equations of operational and emergency thermal-hydraulic regimes 
of a variable technological structure. The tools of the software 
package make it possible to create an animation model of the 
complex, on which each element (pump, pipeline, gate valve, 
diaphragm, etc.) is reflected, its characteristics (pipe diameter, 
meter reading) and position at the moment (on or off, at the 
moment), which allows the dispatcher to visually see the work of 
the entire network and its components and control the mode directly 
from the monitor screen, adjust the results both by elements and 
globally across the entire model. In addition, the software complex, 
depending on the formulated task, can automatically maintain the 
present mode, reflecting its actions to control the operator, who is 
offered the optimal variant of achieving the result for the 
completion of the evaluation and decision making. 

The middle level provides management of all process units: 
water treatment plants of CHP, district boiler houses, network 
pumping stations, control and distribution and central heat points, 
individual heat points of heat consumers and is represented by 
control stations and controllers connected by an industrial network 
with objects of upper and lower levels [3]. 

 
3.2 High-voltage power transmission system 

 
The electrical network is a set of electrical installations for 

power transmission and distribution. It consists of a substation, 
switchgear, conductors, overhead and cable transmission lines, 
distributed over large areas, and refers to the distribution of 
technological complexes. Accidents on the high-voltage lines may 
be associated with insulation breakdown, breakage of current-
carrying wires, supports of high-voltage power lines fall. They can 
lead to a lack of power supply of entire regions of the country. The 
present level of development of software and hardware automation 
makes it possible to create a system of control and monitoring 
elements of high-voltage power lines, with the transfer of 
information in the control room for the prevention and elimination 
of emergency situations. Developments in the field of distributed 
systems of information transfer along high-voltage lines are not 
available. Therefore, the creation of such a system is an urgent task 
that will ensure reduction of accidents and increase the reliability of 
power transmission on strategic high-voltage power lines [4]. 

Reliability of operation and the value of active power losses 
of transmission lines depends on the state of suspension insulators. 
Condition monitoring is carried out by suspension insulators 
periodic testing high voltage, resistance measurement, control 
voltage distribution on insulator structure, their visual inspection. 
The ineffectiveness of these methods is the complexity, high-risk 
and the need to disconnect the equipment from the power source. 
Such methods is not possible to detect the deterioration of the 
insulation or the insulators at an early stage of their operation. The 
main parameter characterizing the condition of the insulation are 
leakage currents. In the development of the automatic control 
system of the state of suspension insulators should be performed by 
measurements of leakage currents. Information about the state of 
insulators of high-voltage transmission line supports must be 
periodically transmitted to the control station [5]. 

Icing accident at the high-voltage lines are one of the most 
difficult and hard disposable due to off-road winter, frozen ground, 
and at the same time a large number of affected areas. Due to the 
icing deposits on the wire and ground wire appears broken wires, 
insulators mechanical destruction and deterioration of their 
properties. Timely removal of ice on the wires is an important task 
of power supply organizations [6]. 

Control and monitoring system consists of 4 levels. 
The zero level of the complex allows using the control 

indicator sensors to monitor parameters: leakage currents of 
insulators, icing current wires, the positioning of the support of 
high-voltage power lines, the amplitude of the vibration supports. 

The first level in each support of high-voltage power lines are 
transmitted telemetry data from the sensors to a local subsystem of 

collection and primary processing and preparation of the 
information collected for subsequent transfer it to the control 
station. 

The second level of the system is realized the following tasks: 
− the transfer of information from the supports (from the 

local collection and primary processing sub-systems) to the control 
station; 

− systematic diagnosis telemetry communication channel. 
The third level of the system is realized the following tasks: 
− analysis of information on the reliability; 
− restoration of lost or inaccurate information; 
− construction of approximating functions of emergencies; 
− construction of predictive models; 
− diagnosis and localization of accidents occurring; 
− notification of the dispatcher on the ensuing emergency; 
− the formation of the current accounting log information; 
− visualization of the received information; 
− archiving and storage of incoming information; 
− the formation of algorithms and mathematical models of 

information management with the support of the diagnosed portion 
of power lines [6]. 

 
4. Conclusion 

 
Two distributed technological complexes were analyzed. 
The aim of creation and application of control and monitoring 

system for each complex is substantiated. 
A structure has been developed for constructing a control and 

monitoring system for the heat supply system for megacities and a 
high-voltage power transmission system. 

The generalized functional diagram of the upper level of the 
monitoring and monitoring system was developed (Fig.1). 

 

 
 

Figure 1: Functional diagram 
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1. Введение 
 

Основной методологией, обеспечивающей управленческое 
воздействие на любую систему является проектное 
управление. Планирование программ и проектаов развития 
предполагает оценку его окружения. В теории управления это 
называется оценкой фактора среды. Успех проекта 
определяется  правильностью такой  оценки. Если факторы 
среды неблагоприятны, проект может быть отклонён или 
пересмотрен, поскольку достижение цели проекта становится 
невозможным или эффективность проекта существенно будет 
отличаться от запланированной и стремиться  к нулю. 

На макроуровне влияние учёта фактора среды приобретает 
ещё более существенное влияние ввиду влияния фактора 
масштаба и возможных негативных социально-
экономических последствий на уровне государства. 

Проф. А.Д. Пановым и проф. Г.Д. Снуксом открыто явление 
сингулярной вертикали применительно к процессам 
исторического развития. Коэффициент ускорения составляет 
2,67. Графическое изображение этого процесса приобретает 
вид вертикали. «Этот результат, - устойчив относительно 
имеющейся неопределённости в датировке … событий. 
Предел последовательности приходится на 2000 – 2030 
годы»[1]. 

Это означает, что период бифуркаций или кризисных явлений 
станет практически непрерывным, не выйдя из одного 
кризиса Человечество будет входить в другой. Что и 
подтверждается последствиями глобального экономического 
кризиса 2008 года. Но экономический рост не 
останавливается, а регионы характеризуются различными 
темпами экономического роста.  

МВФ в октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой 
экономики» 2016 года  сообщает, что «мировой 
экономический рост в текущем году будет оставаться 
пониженным вследствие замедления роста в США и 
референдума Британии о выходе из Европейского союза. Он 
прогнозирует небольшое повышение темпов в 2017 году и 
последующий период, главным образом благодаря 

активному росту стран с формирующимся рынком»[2]. См. 
Рис. 1. 

 

Вывод – общемировая среда не является благоприятной для 
социально-экономического развития.  

2. Предпосылки и средства для решения 
проблемы 
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Анализ  соотношени М2 и ВВП во многих развивающихся 
странах свидетельствует о недостаточности денежных 
средств в обеспечении экономических процессов этих стран. 
Рост процентных ставок в экономике может привести к 
экономическому спаду. Однако, если уровень инфляции 
выше процентных ставок по кредитам, то прибыльность 
банковской деятельности падает и резко снижаются 
возможности кредитования. Возможна следующая 
временная стуация Некоторые развивающиеся страны, в 
какой-то период времени, имеют негативные реальные 
процентные ставки. Так, в период 2014-2015 годов, 
Аргентина, Болгария, Мексика, Украина,  Венесуэла и др., 
были в такой ситуации. Продолжительность периода 
сохранения низких или отрицательных процентных ставок 
влияет на принятие политических решений для обеспечения 
антикризисного управленческого воздействия. Самая тяжелая 
ситуация для экономики и распространения кризиса имеет 
место тогда, когда отрицательные реальные процентные 
ставки сочетаются с высокими процентными ставками по 
кредитованию, например, как в Аргентине, Бразилии, 
Украине и Венесуэле. . 

Рассмотрим, в разрезе некоторых стран, уровень ставок . [3].. 

 

Проанализируем экономические результаты регионов мира. 

Таблица 1. ВВП в мире по регионам 

ВВП в мире по регионам, млрд. долл., 1970-2013 

Год Азия Америка Европа Африка Океания 

1970 507.6 1350.9 1379.4 107.2 53.6 

1980 2495.8 3931.6 5077.5 555.8 204.3 

1990 5530.7 7766.3 8663.1 539.4 381.1 

2000 9257.2 13304.1 9554.5 631.3 477.6 

2010 20384.7 21881 19705.3 1910.8 1467.4 

2013 25194.9 24695.6 21593.1 2322.4 1760.3 

 

Анализ данных Таблицы 1 показыает, что темпы роста ВВП в 
мире существенно различаются. Темпы роста стран Америки 
и Европы существенно ниже, чем в других регионах мира. А 
посткризисный период (2008 г.) с 2010 по 2013 годы наиболее 
высокие темпы роста у стран Азии. Также, наиболее 
существенна доля стран Азии и в ВВП мира. См. Рис.4. 

Рис. 4 Доля регионов в ВВП мира, %, 2013 

 
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_world.html 

Существуют различные методы, которые можно использовать 
для профилактики возникновения кризисных ситуаций и 
преодоления сингулярности на макроуровне. Прежде всего 
следует обратить внимание на ставку ссудного процента и 
объём денежной массы в обращении. 

Таблица 2 Ставки Нацбанков некоторых стран по состоянию 
на октябрь 2016 г. 

Страна Ставка 

Украина 14% 

Россия 10% 

Болгария 0% 

Новая Зеландия 1.75% 

Австралия 1.5% 

Швейцария -0.75% 

Канада 0.5% 

Япония -0.1% 

Британия 0.25% 

Еврозона 0% 

США 0.5% 
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Рис.5. Денежная  масса М2  

*Украина входит в группу 2 

Очевидна зависимость между денежной массой М2, ставкой 
процента по кредиту и экономическими результатами 
экономик стран, с наибольшей массой М2. Денежная масса 
ряда стран привязывается к долларовым запасам, что 
приводит к недостаточности денежных средств для 
осуществления экономики роста. Ограничение денежной 
массы в экономической сфере государства не является 
необходимым. Сумма денежных средств должна увязываться 
с проектами развития, т.е. долговыми обязательствами 
предприятий. В таком случае денежные средства не уйдут в 
спекулятивный сектор и не будут способствовать росту 
инфляции и падению курса национальной валюты. 

Возникает естественный вопрос- существует ли в 
экономической истории опыт управленческого воздействия 
на монетарную политику? 

3. Решение рассматриваемой проблемы 

Сильвио Гезель, в работе "Естественный экономический 
порядок«(1906 и 1911 г.г.) сформулировал идею 
"естественного экономического порядка", обеспечивающего 
обращение денег, при котором деньги становятся 
государственной услугой, за которую люди отчисляют плату 
за пользование. Т.е. деньгам придаются свойства  
естественной убыли, как обычным  продуктам. 

- золотой стандарт не является необходимым для хорошо 
отлаженной денежной системы на базе беспроцентных 
денег.  

- Деньги должны быть только средством обмена, 
традиционные формы денег неэффективны, так как 
«исчезают из обращения всякий раз, как возникает 
повышенная в них потребность, и затапливают рынок в 
моменты, когда их количество и без того избыточно», 

  Введение ежемесячной платы за пользование деньгами в 
форме марки с установленным номиналом, например 1 % в 
месяц от суммы, указанной на банкноте 

Где взять деньги? Напечатать! В любом регионе, сельском 
районе или муниципальном образовании можно выпустить в 
обращение свои беспроцентные деньги, которые будут 
функционировать параллельно с государственными 
деньгами. С этой целью под денежное обеспечение или под 
хорошо ликвидный товар (зерно, уголь, цветные металлы и 
т.п.) выпускаются банковские обязательства в виде купюр для 
наличного обращения и для кредитных операций кредитные 
деньги. Правила обращения наличных денег для граждан: 
данная купюра принимается в качестве платежа в течение 
месяца; с началом следующего месяца, вводится в 
обращения другая купюра, которая будет функционировать 
то же один месяц и т.д.; те, у кого в начале очередного 
месяца на руках окажутся купюры предыдущего месяца, 
обязаны будут их поменять на купюры нового месяца, за что у 
них возьмут плату (штраф за изъятие денег из обращения) в 
размере 1% от стоимости обмениваемой купюры. С 
юридических лиц ежемесячно будет взиматься плата за 
обращение в размере 1,5% от суммы оставшейся на их счетах 
в последний день месяца. Номинал вновь выпускаемых денег 
строго приравнивается к национальной валюте. Банк, 
выпускающий такие деньги, будет обязан принимать их от 
граждан для обмена на национальную валюту с оплатой 
банку 0,5% за оказываемую услугу. 

Кредиты в данной валюте выдаются беспроцентные. Банк 
взимает с клиента плату за оказанную услугу и за риск, но не 
более 2% от суммы кредита. 

В середине 30-х Freigeld успешно вводились в Австрии, 
Швейцарии, Германии и — практически повсеместно — в 
Соединенных Штатах Америки в период "Великой 
депрессии». 

В кратчайшие сроки (максимум — один год, а обычно — уже 
через два-три месяца) СД демонстрировали феноменальные 
результаты по преодолению  проявлений экономической 
депрессии — устраняли безработицу, повышали сбор 
налогов, возрождали муниципальную активность, вызывали 
расцвет местной торговли и ликвидировали дефицит живых 
денег. 

Далее - вмешивался национальный Центробанк, и под 
предлогом нарушения монополии на эмиссию и оборот 
денежных средств) проект СД закрывался. В  Германии 
(эксперимент Wära в Шваненкирхен) и Австрии (свободные 
деньги в альпийском городке Вёргль). В Соединенных 
Штатов, то тысячи экспериментов по введению свободных 
денег были завершены "Новым договором", Ф. Д. Рузвельта и 
полной передачей  права на эмиссию доллара  частной 
структуре -  ФРС.  

В Швейцарии с 30-х годов, в масштабе всей страны, работает 
обменный ринг, называемый WIR, с оборотом 1,5 млрд. 
швейцарских франков.  

Это одна из немногих удавшихся попыток беспроцентного 
обмена товаров и услуг, которая была осуществлена. Ринг 
работает, с помощью централизованной службы ведения 
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счетов, в рамках которой осуществляется централизованный 
контроль и учет прихода и расхода. 

«WIR» - швейцарский банк, эмитент свободной валюты 
«WIR», привязанной к швейцарскому франку (1 WIR = 1 CHF). 
Образован в декабре 1934 как кооператив (Werner 
Zimmermann, Paul, всего 6 учредителей). 

4. Результаты и дискуссия 

 Наиболее впечатляющие результаты от использования 
«свободных денег» Гезеле были получены в г. Вёргль, 
Австрия. В 1930 году на узловой станции Вёргл работало 310 
железнодорожников, в 1933 году их осталось всего 190! 
Безработные засыпали своего бывшего коллегу, которого они 
выбрали бургомистром, просьбами о помощи.  

Бургомистр предложил проект «Подтверждений» или 
«исчезающих денег». Выпуском «Подтверждений» ведало 
городское управление, но их можно было купить в Кредитно-
ссудном Обществе города Вёргль и там же продать за 
настоящие деньги. 

Было предусмотрен-но месячное обесценивание 
«Подтверждений» на 1%; в год выходило 12%. За этот про-
цент владелец «Подтверждения» должен был покупать 
марку в 1, 5 или 10 грошей, которая в конце месяца 
наклеивалась на «Подтверждение». Если на 
«Подтверждении» отсутствовала марка, оно обесценивалось 
на указанный 1%.  

 

- 31 июля 1932 года магистрат выпустил 5000 «свободных 
шиллингов» (то есть беспроцентных шиллингов), которые 
были покрыты такой же суммой обычных австрийских 
шиллингов в банке. 
 
- Прежние городские служащие 50 % заработной платы 
получали «свободными шиллингами», вновь поступившие - 
весь заработок. В результате эксперимента в городе был 
построен мост, бассейн, лыжный трамплин, ряд зданий, 
улучшено состояние дорог, увеличились капиталовложения в 
общественные службы, были уплачены не только текущие 
налоги, но и ликвидирована большая часть прежней 
задолженности. Уровень безработицы в Вёргле снизился за 
год на 25 %. 

- Банк не взимал никаких сборов за управление оборотом 
«Подтверждений», прибыль направлялась в городскую кассу. 
Кредитно-ссудное Общество выдавало из своих доходов 
ссуды лицам, чья кредитоспособность не вызывала 
сомнений, под (сказочные) 6%. Выплаты процентов 
перечислялись в городскую кассу. 

- В течение года 5000 свободных шиллингов были в 
обращении 463 раза, было произведено товаров и услуг на 
сумму около 2 300 000 шиллингов (5000 х 463). Обычный 
шиллинг за это время был в обращении всего 213 раз. 
Полученная магистратом плата, обеспечившая быстрый 
переход денег из одних рук в другие, составила всего 12 % от 
5000 свободных шиллингов=600 свободных шиллингов. Они 
были израсходованы на общественные нужды. 

5. Заключение 

Ссудный процент порождает инфляцию и выгоден только 
тому, кто осуществляет кредитную эмиссию, а не эмиссию 
денежной массы. Увеличение денежной массы в 
экономической сфере должно соответствовать проектам 
развития конкретных предприятий. 
Проектное  управление предполагает  заинтересованность 
сторон – участников в проекте , минимизацию рисков и 
конкурентность продукта проекта. 
Например, первоначальным этапом логико-структурного 
подхода в управлении проектами является анализ 
заинтересованных сторон в результатах проекта. 
Традиционные банковские услуги при финансировании 
проекта  завершают  получение своего интереса на этапе  
выдачи кредита. 
Кредитные риски по проекту являются проблемой заёмщика. 
Перспективы применения «свободных денег» 
Восстановление социально-экономического состояния стран, 
находящихся в кризисной ситуации: Сирия, Ливия, Украина и 
др. 
Восстановление структурных пропорций стран с дисбалансом 
соотношения государственной и негосударственной 
собственности (Число государственного управления Платона). 
Финансирование стратегических проектов 
межгосударственного значения (водоснабжение, 
здравоохранение, образование, транспортные коридоры, др. 
инфраструктурные и иные Программы и проекты. 
 

6. Литература 

1.Панов А. Д. Кризис планетарного цикла Универсальной 
истории и возможная роль программы SETI в посткризисном 
развитии // http://lhfml.sai.msu.ru/SETI/koi/artikles/krizis.html/ 

2.http://www.imf.org/ru/News/Articles/2016/10/03/AM2016-
NA100416-WEO 

3. http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_world.html 

4.http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_world.html 
5. http://spydell.livejournal.com/588654.html 

6. М. Кеннеди. Дньги без процентов и инфляции. 
http://malchish.org/lib/economics/kennedi_bez_procentov.htm 
 

284

http://lhfml.sai.msu.ru/SETI/koi/artikles/krizis.html
http://www.imf.org/ru/News/Articles/2016/10/03/AM2016-NA100416-WEO
http://www.imf.org/ru/News/Articles/2016/10/03/AM2016-NA100416-WEO
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_world.html
http://spydell.livejournal.com/588654.html
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Abstract: An analysis of the trends in the type and quantity of dangerous goods transported by rail in Bulgaria is conducted in the elaboration. 
An analytical  dependence on the risk assessment of the transport of dangerous goods by rail is formulated.  
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1. Въведение. 
Транспортът е свързващото звено между производството и 
потреблението на материалните блага, които се произвеждат 
или добиват в световната и национална икономика. Без него не 
би било възможно осъществяването на каквато и да било 
икономическа или социална дейност в национален или 
световен мащаб. За удовлетворяване на нуждите на все по-
бързо развиващата се световна икономика често се налага 
транспортирането на опасни товари, както на близки така и на 
далечни разстояния. Транспортирането на товари с наземен 
транспорт винаги е съпроводено с известен риск от  
пътнотранспортно произшествие, но ако тези товари са опасни 
съществува и риск от инцидент при разлив на товара, което от 
своя страна води до рискове от пожар, експлозия и екологични 
щети. 
 
2. Превоз на опасни товари с железопътен 
транспорт. 
В съвременните икономически, териториални и 
инфраструктурни условия много често за превозване на опасни 
товари се използва железопътен транспорт. 
Основната задача при превоза на опасни товари с железопътен 
транспорт, е да се гарантира  сигурността, като се сведе до 
минимум риска при транспортирането им по продължение на 
целият маршрут. Тази основна  задача може да се изпълни, 
като се гарантира сигурността на всички елементи на 
безопасността за безаварийното транспортиране на опасни 
товари в нормални условия /опаковки; пълнене и степен на 
напълване; маркиране и етикиране; смесено товарене; 
техническо оборудване; специално оборудване за безопасност; 
фиксиране на превоза; обучение на водачи; товарене, 
претоварване и разтоварни дейности; документи/. Всички 
гореизброените елементи имат една и съща връзка със 
злополуката, зависеща от интензитета на тяхното въздействие. 
 
2.1. Предимства и недостатъци при използването на 
железопътния транспорт за превоза на товари. 
Основните предимства са: 
 Улесняване пътуването на дълги разстояния и 

транспортиране на обемисти товари, чието транспортиране 
е затруднено или невъзможно с други видове транспорт; 

 Ниски транспортни разходи в следствие на което е 
намалена стойността на крайните продукти; 

 Осигурява бързото движение на стоки от едно място на 
друго по време на извънредни ситуации; 

 Железопътният транспорт е най-безопасният вид 
транспорт. Статистиката за произшествия сочи минимални 
стойности в сравнение с другите видове транспорт; 

 Железниците са стратегически компонент от транспортната 
инфраструктура за националната сигурност; 

 Железопътният транспорт осигурява висока ефективност 
при транспортиране на материали и стоки на големи 
разстояния; 

 Железопътният транспорт е предпочитан за 
транспортиране на самоходна техника с високи 
експлоатационни разходи; 

 При транспортиране на различни видове товари 
железопътният транспорт успешно се комбинира с други 
видове транспорт, напр. железопътен с контейнерен, 
железопътен с авто транспорт или дори комбинация на 
повече от два вида транспорт. 

Като недостатъци могат да се посочат: 
 Железопътната инфраструктура изисква големи 

инвестиции. Разходите за изграждане и поддръжка са 
много по-високи в сравнение с другите видове транспорт. В 
случай, че трафикът не е достатъчен, инвестициите може да 
означават разхищение на огромни ресурси. 

 Липса на гъвкавост. Маршрутите и времената не могат да 
се коригират според индивидуални нужди. 

 Железопътният транспорт не може да осигури услуги от 
„врата до врата“, тъй като е обвързан с определена 
железопътна мрежа. 

 Железопътен транспорт на близки разстояния не е ценово 
изгоден. 

След анализ на предимствата и недостатъците следва да се 
отбележи, че железопътният транспорт е целесъобразно да се 
използва за транспортирането на големи количества опасни 
товари на дълги разстояния. 
 
3. Анализ на вида и количествата превозвани 
опасни товари с железопътен транспорт. 
За извършване на настоящия анализ са използвани данни 
предоставени от Националния статистически институт на 
Република България  за превоз на опасни товари с железопътен 
транспорт през последните пет години [3].  
Превозваните опасни товари с железопътен транспорт през 
2016 г. са показани в таблица 1. 
Количествата превозвани опасни товари за последните пет 
години са показани на фигури 1, 2, 3 и 4. 
При анализиране на данните за превоза на опасни товари през 
последните пет години се наблюдават следните тенденции: 
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 Най-голямо количество превозван опасен товар са 
корозивите, като същите имат устойчиви показатели за 
изследвания период. 

 Експлозивите и газовете за същия период бележат 
тенденция към равномерно намаляване.  

 Веществата които при контакт с водата отделят запалими 
газове и при запалимите твърди вещества първоначално 
имат рязък спад, а след това се наблюдава последващо 
задържане.  

 Запалителните течни вещества са устойчиви, с рязък спад 
през последната година.  

 Наблюдава се известна периодичност в транспортирането 
на леснозапалимите и токсични вещества, като през 
последните години са с минимални стойности. 

 
      Таблица 1 Транспортирано количество опасни товари. 

Опасни товари 
2016 

хил. ткм % 

Експлозиви  309,5 0,4 

Газ - сгъстен, втечнен, разтворен под   
налягане  

84 812,4 11 

Запалителни течни вещества  134 996,6 18 

Леснозапалими вещества  162,8 0,2 

Вещества, които при контакт с вода 
отделят запалими газове  

883,0 0,7 

Окислители  17 213,0 2 

Токсични вещества  896,3 0,7 

Корозиви  493 211,9 66 

Други опасни субстанции  9 196,0 1 

ОБЩО 741 681,5  

 

  
Фиг. 1. Превоз на опасни товари в хил. тона. 
 

 
  Фиг. 2.   Превоз на опасни товари в хил. ткм. 
 

 

  
Фиг. 3. Превоз на опасни товари в хил. тона. 
 

 
Фиг. 4.  Превоз на опасни товари в хил. ткм. 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2012 2013 2014 2015 2016

Експлозиви

Газ

Зап. течни 
вещества

Корозиви

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2012 2013 2014 2015 2016

Експлозиви

Газ

Зап. течни 
вещества

Корозиви

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013 2014 2015 2016

Запалителни 
твърди вещества

Лесно запалими 
вещества

Вещества при 
контакт с вода 
отделят зап. Газове

Токсични вещества

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2012 2013 2014 2015 2016

Запалителни твърди 
вещества 

Леснозапалими 
вещества 

Вещества, които при 
контакт с вода 
отделят      запалими 
газове 

Токсични вещества 

286



4. Оценка на риска при превоз на опасни товари с 
железопътен транспорт. 
Железопътният транспорт е най-ефективен начин за превозване 
на товари на големи разстояния и далечни маршрути, при 
който обаче съществува риск за инцидент причиняващ 
значителни здравословни, материални, екологични, и други 
видове вреди. Трябва да се отбележи, че при инцидент с такъв 
вид транспорт превозващ опасни товари отчитайки 
допълнителните опасности създавани от голямото количество 
превозван товар, степента  на вредите и щетите ще бъде много 
висока. За оценка на риска е необходима обширна 
информация. Основно информацията трябва да съдържа 
сведения за: количеството и видът на опасния товар, 
характеристика на определения маршрут за движение 
/опасни зони, населени места, атмосферни и климатични 
особености/, алтернативни маршрути за движения, броя на 
възникналите инциденти по маршрута за определен период 
от време, местонахождението и състава  на спасителните 
служби по маршрута за движение. За извършването на по-
прецизна оценка на риска по определен маршрут е 
необходимо същият да бъде разделен на отделни пътни 
сегменти (това са отделни  участъци от маршрута с 
приблизително еднаква характеристика). 
Идентификацията на опасностите налага установяване на 
всички опасности, опасни ситуации и опасни събития, 
свързани с транспортирането на количеството опасен товар. 
За тази цел са необходими данни за видовете опасности, 
които могат да възникват при разлив на транспортирания 
опасен товар, както и вторичните опасности които могат да 
се активират в зависимост от местоположението на 
инцидента и наличие на опасни обекти в зоната на 
въздействие. 
Вероятността за инцидент при превоз на опасен товар с 
железопътен транспорт се определя в зависимост: от 
вероятността за транспортно произшествие, от вероятността 
за разлив на превозвания опасен товар и вероятността за 
взрив или пожар по формулата:[2] 
 
(1)   𝑃𝑃𝑖𝑖(𝐼𝐼) = 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝐴𝐴).𝑃𝑃(𝐵𝐵\𝐴𝐴).𝑃𝑃(𝐶𝐶\𝐵𝐵) 
   
където: I – случайно събитие инцидент, А - случайно събитие 
транспортно произшествие (ТП), В - случайно събитие Разлив, 
С – случайно събитие Пожар, i – номер пътния сегмент по 
избрания маршрут за движение. 
Вероятността за ПТП по маршрута за движение се дефинира 
като: 
 (2)  𝑃𝑃𝑖𝑖(𝐴𝐴) = 𝑁𝑁𝑖𝑖

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖
  

  
където 𝑁𝑁𝑖𝑖  – брой ТП в i-тия пътен сегмент, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖  – общ брой 
преминали  влакови композиции в i-тия пътен сегмент, за 
определен времеви интервал. 
Разливите след възникване на ТП  са случайни събития, които 
са реализация на случайна величина и тя има Поасоново 
разпределение:[3] 
 
(3)  𝑃𝑃(𝑛𝑛) = (𝑉𝑉.𝐿𝐿)𝑛𝑛

𝑛𝑛 !
𝑒𝑒−𝑉𝑉𝐿𝐿    

 
където:  n – брой на разливите, V – коефицент, който се 
определя от статистически данни /среден брой разливи на 
единица разстояние за единица време/, L – дължина на 
маршрута, m. 
От формула (3) се вижда, че за определянето на тази 
вероятност е необходимо наличие на статистически данни за 
възникнали разливи при тези условия. 

За определяне размера на щетите е необходимо да се 
определи зоната на въздействие при инцидента както и 
обектите от инфраструктурата и хората попаднали в тази 
зона. Формата и размерът на зоната на въздействие зависи не 
само от вещество, което се транспортира, но и от други 
фактори като релеф на местността, инфраструктура, времето, 
скорост и посока на вятъра и др. Изследователите използват 
различни геометрични форми за описание на тази зона. 
Традиционно, зоната на въздействие при инцидента се очаква 
да бъде кръг с център в мястото на инцидента и е прието да се 
нарича "Опасен Кръг". Очакваният радиус на опасност е важна 
оценка, която определя материалните, екологичните щети, 
както и броя на застрашените хора при използването на даден 
маршрут. Радиусът  зависи от типа на опасните стоки, които се 
превозват, тяхното количество и времето на въздействие върху 
обектите и хората, намиращи се в „Опасния кръг”[4]. 
Оценката на риска за всеки един пътен сегмент от маршрута 
се изчислява по формулата:  
 
(4)  𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝐷𝐷).𝑉𝑉𝑖𝑖(𝐷𝐷)    
 
където: Р(𝐷𝐷) е вероятността за възникване на щета D в i-тия 
пътен сегмент, 𝑉𝑉(𝐷𝐷) - тежестта на щетата D в i-тия пътен 
сегмент. 
Оценката на риска за целия маршрута се изчислява по 
формулата: 
 
 (5)  𝑅𝑅 = ∑ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1    
 
където: 𝑅𝑅𝑖𝑖 – сумарен риск на i-тия сегмент, 𝑛𝑛 – брой на 
сегментите. 
 
5. Заключение. 
Оценката на риска е основен етап по процедурата за неговото 
управление. Управлението на риска при превоза на опасни 
товари с железопътен транспорт е важно и необходимо условие 
за осигуряване на сигурността и безопасността при 
транспортирането им. Редукцията на риска е намаляване на 
риска, която включва прилагане на методи и средства за 
предотвратяване и ограничаване на щетите. За да може този 
риск успешно да се управлява и съответно редуцира до 
безопасни нива е необходимо да се анализират всички видове 
опасности, който могат да възникнат в различните етапи при 
превоза на опасни товари.  
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Резюме: Чрез открития от авторът подход на база трайността на продукта е възможно определянето на минималните 
стойности на показателите оценяващи дейността на предприятията. На тази основа се предлага нов подход анализиращ  разходите, 
приходите и печалбата. 

Ключови думи: ТРАЙНОСТ НА ПРОДУКТА, ОПЕРАТИВНО ВРЕМЕ, СЕБЕСТОЙНОСТ 

1. Въведение

В икономическата теория и практика съществува голямо
разнообразие от методи за оценка конкурентоспособността на 
предприятията базирани на  анализ на вътрешните и външни 
фактори. Най-големия недостатък на предлаганите подходи  е 
тяхната универсалност, т.е. не се отчита спецификата на 
дейността, която е свързана с технологичните процеси 
протичащи по време на производствената дейност. За 
създаването на подход съчетаващ технологични и 
икономически закономерности е нужно да се трансформира 
технологичен показател в икономически и да бъде третиран, 
като такъв. По този начин ще се комбинира икономика с 
технология. Показател, който е пресечна точка между 
технология и икономика е трайността на произвеждания 
продукт.  

2.Изложение

Действащото законодателство автоматично дефинира
трайността на продукта, като времеви коридор за реализация. 
При неговото изтичане хранителните продукти не могат да се 
преоценят, а трябва да се бракуват поради вредното им 
въздействие върху здравето на потребителя.1 Релацията 
между икономика и технология се проявява най-добре в 
ефективността от ускоряване обращаемостта на 
краткотрайните активи. Спецификата на подхода се 
изразява в разглеждането на трайността на продукта, 
като времеви коридор в който трябва да се реализара2. Чрез 
съпоставянето на оборота на КА с трайността на продукта се 
извежда коефициент, чиято стойност разкрива - на първо 
място доколко са безопасни за здравето на потребителя храни, 
на второ колкото на по-ранен етап спрямо трайността е 
пласиран продукта, толкова вероятността да е по-качествен е 
по-голяма. По този начин се оценява продукта в технологичен 
аспект. Ускоряване обращаемостта на краткотрайните активи 
е актуална и за подобряване финансовото състояние и 
ефективността на производствено-стопанска дейност на 
предприятието, което отразява икономическият аспект на 
дейността.  Подходът разглежда трайността на хранителният 
продукт, като теоретично максималното време за един оборот 
на краткотрайните активи (КА) следователно стойностното 
изражение на приходната част е теорeтично възможно най-
малката, а разходната част е възможно най-голяма. При 
максимално оперативно време за реализация на продукцията 
стойностно приходната част е най-малката. фактическа, а 
разходната най-голямата фактическа. Максималната 
стойностна приходна част се получава в ситуация, когато 
максималният брой обороти се изчислява на база 
производствен цикъл, т.е. когато времетраенето на един 
оборот е минимално допустим и е равен на един 
производствен цикъл3. Следователно количеството 
произведена продукция и като следствие разходите зависят от 
продължителността на трайността на продукта. Алгоритъма 
на изследване включва следните стъпки 

1. Определяне фактическото времетраене на един
оборот на КА: 

3601 ×=
Приходи

КАТ КА
об

2. Определяне броят фактически обороти на КА за
отчетния период: 

КА
об

ф
КА Т

периодотчетБр
1

.
=

Определянето на максимално оперативното време за 
реализация зависи от производителя и търговеца. При 
определянето на максималното време производителя, трябва 
да се ръководи от релацията между максималното време за 
реализация на продукта и максимално допустимите разходи. 
Практиката при търговците е да изкупуват продукция при 
„изтекъл” срок на годност до 50%. 

3. Определяне минималният брой обороти за
максимално допустимо време: 

мс
об

м
КА Т

периодотчетБр
1

.
= , 

Където: 

мс
обТ1 - максимално оперативно време за реализация на

продукцията 

4. Определяне стойността на КА за един оборот на КА:

ф
КА

Ф
об Бр

КАСT =1

5. Определяне минималната стойност на КА:
м
КА

Ф
об

м
КА БрСТСБр ×= 1

Така описаният алгоритъм позволява да се определят 
минимално допустимите фактически и теоретични стойности 
на всички показатели характеризиращи дейността на 
предприятието.. На първо място това се отнася за 
себестойността.  Себестойността е качествен показател 
характеризиращ разходите, които извършва предприятието за 
да произведе определено количество продукция или „...колко 
струва на БО (бизнес организацията, бел. автора) 
създаването и доставянето до клиента на определено 
количество продукция или извършването на дадена услуга, 
т.е. производстено-реализационните разходи”4. За 
производството на даден продукт се използват суровини, 
материали, машини и съоражения, горива и енергия, работна 
ръка и др. За да се определи стойността на произвеждания 
продукт е нужно да се изчисли какъв разход е извършен от 
страна на предприятието за неговото производство и 
реализация. Ето защо между категориите себестойност и 
стойност съществува взаимовръзка, “ Тя (себестойността, бел. 
на втора) е част от стойността, съответно от нейния 
паричен израз – цената.”5 Разходите се делят на променливи 
и постоянни. Променливите разходите са тези: “които се 
изменят като цяло в пряка зависимост от промените на 
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отчетния измерител……Отчетния измерител е ...всеки 
фактор водещ до промяна на общите разходи ”6. 
Постоянните разходи “остават относително неизменени при 
изменението на отчетния измерител”7. Към постоянните 
разходи спадат например разходите по управление. За да се 
определят двата вида разходи, чрез обращаемостта на 
активите и зависимостта им от трайността на произвежданият 
продукт, оборота на КА трябва да се разложи на съставните 
му части:  

ф
ПЦ

ф
об ОТТТ +=1  

Където: 
Tф 1об – фактическо времетраене на един оборот на КА 
ОТф - фактическото време за реализация 
Тпц – времетраене на производствения цикъл 
Производствения цикъл се състои от следните елементи: 

1. технологичен цикъл – представлява 
продължителността на всички технологични операции, чрез 
които се създава конкретния продукт; 

2. междуоперационен цикъл – в него се включва 
времетраенето на контролните, складовите, транспортните, 
подготвително-заключителните и др. процеси, които протичат 
най-често между технологичните; 

3. престои – възникват по различни причини. Част от 
тях се дължат на организационни пропуски, като напр. липсва 
на някакви ресурси. Към тази и прекъсванията, произтичащи 
от прилаганите режими на труд и почивка и от 
несъгласуваност на възможностите на отделните структурни 
звена, т.нар. тесни места. Престоите могат да бъдат и по 
технически причини, когато се извършват различни видове 
ремонти на използваните технически средства за 
осъществяване на процесите. Върху тяхната продължителност 
организацията също може да се влияе.8. 

Фактическото време за реализация на продукта се 
определя, чрез разликата между времетраенето на оборота на 
КА и продължителността на производствения цикъл: 

ПЦ
ф
об

ф ТТОТ −= 1  

Производственият разход се извършва в строго 
определена времева рамка – продължителността на 
производствения цикъл, а от друга в строго определен разход 
на суровини, материали и енергия и др., следователно 
производствената себестойност е единствено фактическа-Сф. 
Следователно пълната себестойност на произвеждания 
продукт ще зависи единствено от времето за реализация на 
продукцията. Максималното време за реализация е: 

ПЦ
мс
об

мс ТТОТ −= 1  

За да се определи себестойността е нужно да се изчислят 
променливите и постоянни разходи за един оборот на КА. 
Алгоритъма включва следните стъпки: 

1. Определяне фактическото времетраене на един 
оборот на КА: 

3601 ×=
Приходи

КАТ КА
об

 
2. Определяне броят фактически обороти на КА за 

отчетния период: 

КА
об

ф
КА Т

периодотчетБр
1

.
=

 
3. Определяне на фактическото време за реализация а 

продукцията 

ПЦ
ф
об

ф ТТОТ −= 1  

4. Определяне минималният брой обороти за 
максимално допустимо време: 

мс
об

м
КА Т

периодотчетБр
1

.
=

 
5. Определяне на максималното оперативно време за 

реализация на продукцията: 

ПЦ
мс
об

мс ТТОТ −= 1  

6. Определяне на променливите разходи за един оборот 
на КА: 

ф
КА

ф
ф
об Бр

ПрРПрР =1 , 

Където: 
ПрР1об

ф – фактически променливи разходи за един 
оборот на КА 

ПрРф – променливи разходи за отчетния период 
7. Определяне на постоянните разходи за един оборот 

на КА: 

ф
КА

ф
ф
об Бр

ПРПР =1 , 

Където: 
ПРф

1об – фактически постоянни разходи за един оборот 
на КА 

ПРф – фактически постоянни разходи за отчетния период 
8. Постоянните разходи зависят и от момента на 

реализация на продукта. За да се определи разходът за 
максимално време на реализация се изчисляват разходите за 
един ден от фактическото време за реализация: 

ф

ф
обф

ден ОТ
ПР

ПР 1
1 = , 

Където: 
ПРф

1ден - постоянните разходи за един ден от 
фактическото време за реализация 

Определянето на постоянните разходи за продукти, за 
които е нужно предварителна технологична обработка или 
определен ферментационен период (сирене, кашкавал и др.) 
се отчитат и постоянните разходи спрямо продължителността 
на производствения цикъл. 

9. Определяне на постоянните разходи за максимално 
допустимото време за реализация на продукцията: 

мсф
ден

мс ОТПРПР ×= 1   

10. Определяне на минималната пълна себестойност: 
мсф

об
м
КА

м ПРПрРБрПлС +×= )( 1  
2.1. Себестойност в зависимост от трайността на 

продукта – durability costing 
Сред съвременните методи за определяне на себестойността е 
системата Standart costing. Тази система е на основата на 
стандартното отчитане на разходите и сравняването им с 
фактическите разходи, като степента на отклонение е 
показател за ефективността на дейността на предприятието. 
Използваните стандартни себестойности са: 1.Теоретична – 
разработена на базата на максимално допустимото 
натоварване на производствените мощности. 2. Стандартна 
себестойност разработена на база състоянието на 
конкурентното предприятие. 3. Историческа себестойност – 
определена на основата на преходни производствени 
периоди.4. Нормална – себестойност при нормални условия.9 
Предложения от авторът подход позволява дефинирането на 
следните видове себестойност: 1. Теоретичната себестойност 
бива и мниимално допустима, определена на база трайността 
на продукта. 2. Фактическа миниимално допустима, 
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определена на основата  на максималното оперативно време 
за реализация на продукта. 3. За определяне себестойността 
по време на хиперинфлация е нужно да се „стъпи” на твърда 
основа, а такава е теоретично максимално допустимата. Както 
посочих стандартната себестойност е на основата на 
стандартното отчитане на разходите и сравняването им с 
фактическите. Видовете отклонения се групират според 
използваните материали,общо производствените разходи, 
разходите за труд и печалбата. 

2.1.1 Mатериални запаси (МЗ)

 МЗ и техните отклонения е възможно да се определят, 
чрез подхода създаден от авторът на настоящата публикация, 
който се изразява в определянето на минималният и 
фактически текущ запас10.За определянето на минималния 
текущ запас е нужно определянето на минималния брой 
обороти: 

м
м
KA ОТ

периодотчетБр .
=  

Където: 

м
КАБр - минималния брой обороти:: 

Минимално допустимия брой обороти е броят на 
доставките, а минимално допустимото време е интервала 
между две доставки за продукта:  

ТЗf
м = Рf х ОТм 

Където: 

 ТЗf
м –  количеството на минималния текущ запас за f-

тия материал 

Рf – размер на среднодневното потребление за материал 
f 

мOT - минимален интервал между две доставки за 
продукта 

Определяне на текущ запас 

За да се определи текущият оперативен запас е нужно да 
се изчисли броят на фактическите обороти: 

ф
об

ф
КА Т

периодотчетБр
1

.
=  

Броят на оборотите е броят на доставките, а 
фактическото времетраене на един оборот е периода между 
две доставки: 

ТЗf
ф = Рf х ОТф 

Където: 

Тзф
f– фактически текущ запас за f-тия материал 

Рf – размер на среднодневното потребление за f-ия 
материал 

Определяне на максималният запас 

Максимално краткия интервал от време е 
продължителността на призводствения цикъл на 
производството. Максималния брой обороти е броят на 
доставките, а продължителността на производстеният цикъл е 
времето между две доставки: 

 

ТЗмс = Рf x ОТмс (Пц) 

Където: 

ТЗмс – количеството на максималния текущ запас 

ОТмс
 - максимален интервал в дни между две доставки 

Пц – продължителността на производствения цикъл 
(час) 

Формулата за определяне на максималният текущ запас 
позволява определянето на минималният и фактически текущ 
запас, като количеството на максималния текущ запас се 
разделя на 360  ( брой дни за един отчетен период), след което 
се умножава по минимално допустимото  или фактическо 
време: 

)(
360 1

м
ка

м
об

мс
м БрТТЗТЗ ××=  

Отклонения от количеството използвани материали 
= фМф СТЗТЗ ×− )(  

Където: 

фС - фактическа себестойност 

Отклонения от цената на материалите =    

фмф ТЗСС ×− )(  

Където: 

Сф – фактическа себестойност 

См – минимална себестойност 

2.1.2. Разходи за труд 

В контекста на подхода разходите за труд се разделят на 
трудово променливи и трудово постоянни: 

Трудови разходи = трудово променлив разходи (ТПрР) + 
трудово постоянен разход (ТПР) 

Количеството произведена продукция зависи от броят 
на оборотите на КА, т.е. от броя на производствените цикъла, 
което представлява изразходваното време за производството 
на продукцията. Това време е строго определено от 
технологията на производство, следователно и трудовите 
разходи осъществени за производството също се вместват в 
строго определени рамки. В контекста на подхода броят на 
оборотите варира в границите на фактически и минимални, 
които зависят от времето на реализация на продукта, 
следователно трудово променливите разходи ще варират в 
същите граници – фактически и миниимални. За да се 
определят трудово променливите разходи е нужно: 

1. Определяне фактическият брой обороти на КА. 
2. Определяне времетраенето на един производствен 

цикъл. 
3. Определяне броят на производствените цикъла за 

едно денонощие, ако продължителността на цикъла е под 
едно денонощие. 

4. Определяне на работната ставка за един 
производствен цикъл. 

5. Определяне работната ставка за едно денонощие, 
ако продължителността на цикъла е под едно денонощие.  

В контекста на подхода се определя минималния брой 
обороти, т.е. минималният брой осъществени производствени 
цикъла, а следователно и минималният разход за труд 
изразен, чрез минималната работна ставка. 
Последователността за определяне на минималният 
променлив разход за труд е: 

1. Определяне на минималният брой обороти на КА 
2. Времетраенето на производствения цикъл е 

единствено във фактически граници. 
3. Определяне на минималния брой производствени 

цикъла и минималната работна ставка 
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Трудово променливите разходи се извършват по време на 
производствения процес, са строго регламентирани, както по 
разход, така и по време, докато трудово постоянните зависят 
от времето на реализация на продукта. Колкото на по-ранен 
етап се реализира продукта, толкова трудово постоянните, а 
от там и общите трудови разходи ще са по-малко: 

ф
денонощие

ф
об ОТТПрРТПР ×= 11 , 

Където: 

ТПРф
1об - трудово постоянни фактически разходи за 

един оборот на КА 

ТПрР1денонощие - трудово променливи разходи за едно 
денонощие 

ОТф – фактическо време за реализация на продукцията 

Трудово постоянните разходи за отчетния период се 
определят, чрез следното уравнение: 

ф
об

ф
КА

ф ТПРБрТПР 1×=  

В контекста на подхода се определят и миниималните 
трудово постоянни разходи (ТПРмс): 

мс
денонощие

м ОТТПрРТПР ×= 1 , 

Полученият резултат е максимален в сравнение с един 
фактически оборот на КА, но е минимален сравнен с 
фактическите разходи за целият отчетен период. 

Извеждането на минималните постоянни трудови разходи 
позволява да се определи отклонението на разходите за 
труд = (фактически разходи за труд - миниимален разход 
за труд ) х фактически обем произведена продукция. 

Отклонение от ставката на работната заплата = 
(ставкаф – ставкам) х отработено времеф 

2.1.3. Общопроизводствени разходи 

Авторът на  настоящата публикация е създал подход, чрез 
който е възможно да се определи минималното количество 
произведена продукция, а от там и минималният приход: 

• Определяне времетраенето на един оборот на КА за 
продукт А: 

3601 ×= А

А
Аф
об приходи

КАТ  

• Определяне фактическия брой обороти на КА за 
продукт А: 

Аф
об

Аф
КА Т

периодотчетБр
1

.
=  

• Определяне на минималния брой обороти за продукт 
А 

Ам
Ам
об ОТ

периодотчетБр .
=  

• Определяне на ефективен фонд работно време: 
( )ТнпрТпрТорКфЕф ++−=  

Където: 

Еф – ефективен фонд работно време  

Кф – календарен фонд работно време 

Тор – време за основен ремонт 

Тнпр – време за технологични неизбежни прекъсвания 

Тпр – почивни и пранични дни11 

Формулата позволява да се определи ефективният фонд 
работно време за всеки произвеждан продукт или група 
продукти със сходно времетраене 

• За отчетния период е произведена фактическо 
количество продукция А:  

AфA
мс

Aф ЕфНпрБрQ ××= бр. 
Където: 
БрА

мс – брой машини и съоражения нужни за 
производството на продукт А 

Нпр – производителност на машината за един час 
• За определянето на минималното количество 

произведена продукция е нужно определяне на ефективен 
фонд работно време за един оборот на КА123 

Aф
об

A
Aф
об ТЕфЕф 11 360

×=  

• За определяне на минималният ефективен фонд 
работно време, фактическата стойност за един оборот се 
умножава по минималния брой обороти: 

Aм
КА

Aф
об

Aм БрТЕф ×= 1  

• За отчетния отчетния период е произведена 
минимално количество продукция А: 

Ама
МС

Aм ЕфНпрБрQ ××=  бр. 

Подходът за определяне изменението на променливите 
и постоянни разходи е идентичен с описания до тук подход: 

rrpp CQCQE ×−×=  

Където: 

Е – глобално отклонение 

rp QQ , - фактическо и планирано количество 

rp CC , - фактическа и стандартна себестойност13 

Определянето на отклонението според предложеният 
подход се изразява: 

)()( ммфф СQСQE ×−×= , 

Където: 

мф QQ , - фактическо и минимално количество  

мф СС , - фактическа и минимална себестойност 

Отклонението на количеството и разходите се определя, 
чрез следните формули: 

prp CQQeQ ×−= )(  

rrp QCCeV ×−= )(  

Където: 

eV – изменението на цената 

eQ – изменението на количеството14 

Отклонението на фактическото и минимално количество 
се определя: 

фмф СQQeQ ×−= )(  

Отклонението на цената: 
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ммф QCCeV ×−= )(  

Изменението на променливите разходи = 
(фактически променливи разходи – минимални 
променливи разходи) х фактически обем произведена 
продукция.  

Изменение на постоянните разходи = (фактически 
постоянни разходи – минимални постоянни разходи) х 
фактически обем произведена продукция. 

 

2.1.4. Отклонение на брутната печалба 

Размерът на печалбата се определя, чрез отношението 
между: 

Печалба = приход от продажби – променливи 
разходи – постоянни разходи 

Приходите от продажби се определят от количеството 
реализирана продукция умножено по единичната цена на 
продукта. Формирането на цената в зависимост от трайността 
и определянето й в минимални стойности е описан от авторът 
в публикациите „Допълнителен фактор за определяне цената 
на хранителния продукт”15  и „Трайността на продуктите - 
конкурентен фактор в производствената дейност на 
предприятията от хранителната индустрия”16, следователно и 
определянето на минималните приходи от продажби. 
Подходът позволява изразяването на отклонението на 
печалбата, чрез разликата между фактически приход и 
минимален приход. Определянето на отклонението на 
брутната печалба: 

Отклонение в цената = (ценаф – ценам) х обем 
продажбиф 

Отклонение в обема продажби = (продажбиф – 
продажбим) х печалбаф 

Общо отклонение в брутната печалба = печалбаф - 
печалбам 

Заключение: 

Себестойността е един от най-важните качествени 
показатели характеризиращи дейността на предприятията, 
който анализ разходите, приходите и печалбата. По този 
начин се спомага за повишаване ефективността на 
производството. Предложеният от авторът подход 
трансформира технологичен показател в икономически, 
третира го като такъв, като в  резултат на това се изработва 
метод доближаващ се възможно най-близо до спецификата на 
дейността на предприятията от хранителният, а и не само от 
хранителният бранш. По този начин се постига 
усъвършенстване организацията на производство и 
управлениe (например в частта на определяне на стоково-
материалните запаси), оптимизира използването на капитала 
на фирмата. Използването на минималното време за 
реализация повишава ефективността на анализ на 
обращаемостта, което се изразява в подобряване 
ликвидността на предприятието, анализира дейността на 
предприятията и показва в каква степен произвежда 
безопасни за здравето на потребителя храни, а това е от 
първостепенно значение. На последно място, но не и по 
значение предложената себестойност може да се счита за 
български подход в анализа на дейността на предприятията. 
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Abstract: Summary: The report discusses the key educational philosophical question about the usefulness of the current 
educational paradigm in the scope of higher engineering education and the modern times postulates, requiring a change in approach and 
content.  

Supported is the idea, that the current monotheistic philosophy of education is imperative to upgrade, shifting to the peculiar 
convergence of technological training with liberal education in the process of training future professional engineers.  

 
Key words: educational paradigm, educational philosophy, content, mono didactics, engineering education, liberal education, 
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1.Увод 
В Енциклопедията за наука и технологии (2008)1 на 

McGraw-Hill, инженеринга ("engineering") се определя, като 
изкуство или наука за „насочване на основните източници на 
енергия от природата с цел да бъдат  използвани за 
общественото благо на хората“.   

Съвременната глобално ориентирана икономика, 
базирана на знанието, повелява рязко измениe характера на 
инженерното образование, в което в по-голяма степен да 
бъдат овладени широк спектър от ключови компетенции 
(competence)2, отколкото на тясно специализирани научно-
технически и инженерни дисциплини [1]. В  тази гледна 
точка ключова е идеята тази дейност да е в името на 
добруването на хората и обществото, което означава 
инженерните кадри да имат усет, разбиране и компетенции 
не само по математика, природни науки и технологии, но и 
за справяне с природните, обществените и чисто човешки 
проблеми по един етичен начин.  

С оглед реализирането на действителната мисия на 
инженеринга е необходимо да се направят правилните неща, 
по правилният начин в правилното време. Някои от тези 
въпроси вече сме обсъждали и предлагали отделни идеи 
(Гатев, Димова, 2013), например в подготовката на 
инженерните кадри да се основава на принципа „мисли 
глобално, действай локално“, идея споделяна и други 
изследователи в сферата на инженерното образование [2]. 
Тук искаме да продължим тази дискусия, съпоставяйки 
авангардният опит от развитите в технологично и 
образователно отношение страни с някои от подходите и 
практиките у нас.  

Целта на тази публикация е извършване на 
сравнителен анализ на философията, целите, подходите и 
учебното съдържание в обучението на бъдещите инженери у 
нас и тези в развитите в технологично отношение страни. 
Търсят се разумни възможности за  „реинженеринг“3 на 

1 McGraw-Hill concise encyclopedia of science & technology 
(2008). 
2 Съвкупност от дефинирани поведения, осигуряващи 
структурирана ориентация в работата, които дават 
възможност за идентифициране, оценка и развитие 
поведението на отделните служители. Компетенциите могат 
да се разглеждат и като комбинация от теоретични и 
практически знания, когнитивни умения, поведения и 
ценности, използвани за подобряване на представянето. 
3 Нова перспектива за осъществяване на образователни 
реформи, повишаване на лидерството и промяната, особено 
актуална в Азиатско-Тихоокеанският регион. Виж Y. C. 

инженерното образование, усъвършенстване на учебното 
съдържание и методическите подходи за привеждането им 
във формат, съотвестващ на предизвикателствата на 
бъдещето. 

Както често се случва, рутината и прекалено 
тясната специализация в образованието неусетно вземат 
връх, което не позволява да се доловят текущите промени в 
контекста. По думите на Алвин Тофлър, съвременните 
училища са обърнати към миналото и са ориентирани не към 
зараждащото се ново общество, а към вече отживялата 
система… За да си спестим шока от бъдещето сега е 
необходимо ...... да търсим своите цели и методи в бъдещето, 
а не в миналото [5]. Или както казват Д. Апелиан и Г. 
Тригвасон (2012)4 наблюденията върху съдържанието на 
учебните планове  за инженерното образование в контекста 
на съвременния свят показват, че през последните 
десетилетия съдържанието на инженерното образование не 
се е изменило съществено, докато светът е сторил това 
забележимо. 
   

2. Теоретически обзор 
За ролята, значението и облика на съвременното 

инженерното образование говорят предприемащите се мерки 
в тази насока в най-технологично развитите страни и по-
специално, САЩ. През 2005 г. 15 обществени бизнес 
организации изграждат неформална коалиция под наслов: 
„Да реализираме потенциала на Америка“ (Tapping America’s 
Potential, TAP) с цел търсене на средства и механизми за 
съхраняване световното научно-технологическо лидерство 
на тази страна. Главният средносрочен  ориентир на TAP е 
количеството випускници  на американските висши училища 
със степен бакалавър  по STEM-специалностите5 да нарасне 
от около 200 хил. през миналото десетилетие до 400 хиляди  
през 2015 г.  

Освен това, новите технологии, като нано-био-
инфо-когнитивните, комплексните научни мегапроблеми, 
възникващи в съвременното общество, а също реализацията 
на нови парадигми в промишлеността, изискват създаването 
на мултидисциплинарни екипи от специалисти с широк 
интелектуален диапазон... [1]. 

Оказва се обаче, че количеството инженерни кадри 
и приносът им за икономическото благо-състояние на 

CHENG (2005) NEW PARADIGM FOR RE-ENGINEERING 
EDUCATION. Springer. 
4 PREFACE//Shaping our world : engineering education for the 
21st century / Gretar Tryggvason, Diran Apelian, 2012. John 
Wiley & Sons. 
5 STEM – Science, Technology,Engineering and Mathematics. 
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нацията не е същината на проблема, който, искаме да 
обсъдим и както личи има по-дълбоки корени. Биеста и 
Бурбулес (Biesta & Burbules, 2003) застъпват разбирането, че 
по същество кризата в културата ни е свързана с 
безкритичното приемане на т.нар. „механистично-научно-
технологичен светоглед“. Твърди се, че тази криза в 
културата е и криза в рационалността, откакто се смята, че 
научната рационалност трябва да се ограничи до 
неоспоримите факти и средства, докато човешките ценности 
и цели са изключени от рационалното обсъждане. Авторите 
са убедени, че решението се заключава в интегрирането на 
вярванията, които имаме за света, ценностите и целите, 
които трябва да насочват нашето поведение (цит. по Grimson 
W.,  Dyrenfurth M., &   Murphy M., 2009) [8]. 

Съвременната гледна точка по този въпрос налага 
изискването за обвързването на етиката с 
професионализацията на различните групи специалисти, 
следователно и за инженерите. За тази професия е от 
съществено значение  не толкова тясната и по-дълбока 
специализация, а приемането на етичен кодекс за дейността е 
един от най-отличителните белези, свидетелстващи за 
нейният обществен ангажимент, т.е. този тип дейност да 
надхвърля простия икономически и/или личен интерес.6  
Така посоченото означава, че при подготовката на бъдещите 
инженери трябва да бъдат поставяни и адекватно обсъждани 
не само тясно технически и/или технологически въпроси, но 
и такива, които предполагат развитието на идеи и начин на 
мислене, свързани с морала, личностното развитие, т.е. със 
социалното и природното битие на човека. Мисленето на 
този тип кадри трябва да бъде систематично и да се 
ръководи от анализ и оценка на съответната информация и 
от възможността за осъществяване на критично мислене [8].   

Вероятно поради аналогични съображения през 50-те 
години на миналия век в САЩ, официално се приема идеята 
либералното образование7 да е неотменна част от цялостната 
подготовка на професионалният инженер. В един доклад8 от 
50-те години на 20-век за оценка на инженерното 
образование, се прави заключението, че: „инженерът трябва 
да бъде добре образован човек. Той трябва да бъде не само 
компетентен професионално, но и информиран и активен 
гражданин и човек, чийто начин на живот изразява високи 
културни ценности и морални стандарти. По този начин, 
компетентния инженер трябва да има разбиране и 
възможност за оценка в областта на хуманитарните и 
социалните науки, толкова, колкото в собствената си област 
на инженеринга. Той трябва да бъде в състояние да се справи 
с икономическите, човешките и социалните аспекти на 
възникващите пред него професионални проблеми. 
Усвояването на идеите в областта на хуманитарните и 
социалните науки не само допринасят съществено за 
неговата професионална инженерна работа, но и за успехът 
му като гражданин и за обогатяването и смисъла на живота 
му като индивид “ (цит. по Coyle, E., 2009) [7]. 

Либералното образование помага на студентите да 
имат изградено самосъзнание, да са наясно с личните си 
действия и мотиви, да бъдат  по-внимателни към другите 
вярвания и култури.  Една съществена разлика в 
инженерните програми на САЩ и много държави от ЕС е, че 
в САЩ, от студентите се изисква да натрупат значителен 
брой кредити в областта на социалните науки. За оценката на 
важността на тези науки при подготовката на бъдещите 
инженери личи от отделеното им специално внимание в 
доклада на Хамънд (1939) “Цели и обхват на 

6 http://ethics.iit.edu/ecodes/introduction 
7 Образователна философия, даваща възможност на хората 
да изграждат широки познания и умения, които да мога да 
бъдат използвани за различни цели, за силен усет към 
ценностите, етиката и гражданската ангажираност... 
8 Grinter Report on the Evaluation of Engineering Education, 
1955. 

инженеринговия учебен план“9, където на хуманитарните и 
социални науки се приписва „значим“ статут. В доклад се 
препоръчва на тази категория научни дисциплини да се 
дава "...един минимум от около 20% от образователното 
време на студента“ [7]. 

Включването на социални и хуманитарни 
дисциплини в инженерните планове е уместно, пред вид на 
това, че много от инженерите се развиват и като управленски 
кадри и дори топ мениджъри в промишлеността и 
правителството. По този начин, изучаването им би им 
помогнало да се ориентират и да разбират човешките 
взаимоотношения, приципите на икономиката, 
правителствената политика и пр. [Цит. по 7] . 

На практика в някои западни университети 
съдържанието на инженерните планове е запълнено с изцяло 
технически програми (напр. наука, технологии). Обратно, 
други висши училища, предлагат програми в областта на 
либералните изкуства, където фокусът е поставен основно 
върху критическото мислене, философията и пр. 
Приблизително по средата, като позиция в този 
образователен континуум се намират бакалавърските 
инженерни програми в САЩ, където дела на изучаваните 
социални и хуманитарни науки е от 25 до 40%. В по-близка 
до технологическата част на този континуум позиция се 
намират европейските технически училища [3,7] . 

По наша оценка, учебните планове на техническите 
университети в България се позиционират по-близко до 
първата категория висши технически училища, където за 
социални и хуманитарни дисциплини, както ще видим по-
късно,  са отделени минимално количество кредити и 
съдържание. 

Първоначално, през 50-те години на 20-ти век има 
относително ограничена възможност за избор на 
хуманитарни и/или социални дисциплини в контекста на 
инженерната подготовка, в сравнение с днес. Например, сега 
в МТИ (Масачузетски технологичен институт) студентите – 
първокурсници, имат възможност да изучават два семестъра 
„Основи на Западната цивилизация“ (първи семестър) и 
„Възходът на науката и нейното въздействие върху 
философията и политическата теория през 16 и 17 век“(втори 
семестър). В Станфордския у-т се изучава „История на 
Западната цивилизация“, а на други места, такива по-
утилитарни курсове, като: английски език, инженеринг в 
икономиката и др. [7]  

През 21-ви век теоретиците и практиците на 
иновативното инжинерингово образование защитават 
необходимостта от формиране у бъдещите специалисти по 
техника и технологии не само определени знания, умения и 
навици, но и на особени „компетенции“, фокусирани върху 
практиката и реалният живот. В тази насока се изменят и 
образователните програми и учебните планове, отразяващи 
връзката на учебният материал с бъдещата инженерна 
дейност.  

Ето някои от социални и хуманитарни изисквания 
към инженерните компетенции в САЩ, Канада, Япония и  
ЕС (Боровков А. И., и др. 2012)[1] . 

• САЩ (Accreditation Board for Engineering and 
Technology, ABET): да работят в колективи по между 
дисциплинарна тематика; да осъзнават  професионалните и 
етическите отговорности;  да общуват ефективно; да 
демонстрират широка ерудиция, необходима за разбиране на  
глобалните и социални последствия от инженерните 
решения; да разбират необходимостта от и да умеят да се 
учат постоянно. 

• Канада (Canadian Engineering Accreditation Board, 
СЕАВ): да разбират ролята  и задълженията на 
професионалния инженер в обществото, да осъзнават  
въздействието на инженерната дейност във всичките й 

9 H.P. Hammond Report , Aims and Scope of the Engineering 
Curriculum, 1939. 
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видове върху околната среда и обществото; да умеят 
ефективно да работят в екип и да общуват, както в рамките 
на своята професия, така и в обществото, като цяло. 

• Япония (Japan Accreditation Board for Engineering 
Education,JABEE):  да разглеждат различните аспекти на 
инженерните проблеми от глобална гледна точка; да 
разбират резултатите от въздействието и влиянието на 
технологиите върху обществото и околната среда, а също 
отговорността и задълженията на инженера пред обществото 
в съответствие със законите на професионалната етика; да 
притежават комуникативни навици, включая устната и 
писмената реч, навици за водене на дискусии на родния език 
и базови навици за ефективно общуване на чужд език; да се 
учат самостоятелно и постоянно; 

• ЕС (Federation Europeenne d’Associations Nationales 
d’Ingenieurs, FEANI): да разбират същността на професията 
на инженера и задължението да служи на обществото, на 
професията и да опазват околната среда посредством 
следването на кодекса за профессионално поведение на 
FEANI; да притежават знания за инженерната икономика, 
методите за осигуряване на  качеството; да бъдат лидери; да 
притежават комуникативни навици и да поддържат 
необходимото равнище на компетенции с помоща на 
непрекъснато професионално развитие; свободно да владеят 
европейски езици, достатъчно за общуване  при работа в 
Европа. 

Наред с промени в учебното съдържание налице са и 
нови подходи в образователните технологии, т.е. в методите 
на обучение. Към днешно време много утвърдили се западни 
университети (напр., Aalborg University, Дания; Twente 
University, Голландия; Queens University,Канада; Norwegian 
University of Science and Technology, Норвегия и др.), както и 
някои руски политехнически университети (МГТУ „Н.Е. 
Бауман, СПбГПУ, ТПУ), постоянно обновяват учебното 
съдържание и практическите занятия, прилагайки такива 
авангардни обучителни методи, като проектно-ориентирано 
(базирано) обучение, кооперативното обучение,  и др.  Това 
не само формира тясно специализираните компетенции, но и 
такива, които позволяват да се използва между 
дисциплинарният подход, проектният мениджмънт, 
готовността за комуникации и за екипна работа [1].   

 
3. Метод и процедура 
Подходът  ни се основава на принципните положения 

на сравнителният анализ (benchmarking)10, представляващ 
съпоставяне на най-добрите практики от съответната област 
(планирането на учебното съдържание във висшето 
образование и инженеринга), съпоставянето им с нашите 
разбира-ния и  практики  в тази област с цел тяхното 
преосмисляне и подобряване.  

Извършени са следните процедури: проучване на 
специализираната литература, изучаване на учебната 
документация и осъществяване на сравнителен анализ. 

Изчислява се средното количество изучавани 
дисциплини в проучените учебни планове и на тази база се 
установява процентният дял на природо-математическите, 
инженерните и хуманитарните и социалните дисциплини. 
Всичко това се съспоставя с обема на тези изучавани 
дисциплини в инженерните учебни планове в САЩ по 
публикувани данни за това в специализираната литература 
[1, 2, 3, 4, 7, 8].   

 
 
 
 

10 Сравнителен анализ на бизнеспроцесите и показателите за 
ефективност с най-добрите практики от другите компании 
и/или организации. Най-често отчитаните измерения са 
качество, време и цена. 

4. Резултати и дискусия 
Проучени  са 38 учебни плана от три технически 

университета – ТУ-Варна (18), ТУ-София (10) и ТУ-Габрово 
(10).  

Обобщените резултати  от анализа на данните от 
учебните планове са илюстрирани в таблица 1. В 
изследваните 18 учебни плана, за студентите редовно 
обучение, ОКС „бакалавър“ от ТУ-Варна  се установи, че от 
средно включените  в тях 55 учебни дисциплини, 60% са с 
техническо и технологично съдържание, 3,6% са природо-
математически, а 9,44% са хуманитарни и социални 
дисциплини. От последната категория задължителни са 
3,41%, а 6,03% са изучават избираемо и факултативно. 
Важно е да се отбележи, че сумарната цифра на различните 
категории дисциплини е по-малка от 100%, тъй като 
категорията „факултативни и избираеми техничес-ките 
дисциплини“ не се отчитат в таблица 1, което се отнася и за 
трите университета. 

Съотношението между описаните категории 
дисциплини в ТУ-София е както следва: от средно 58 
включени учебни дисциплини в 10-те проучени учебни 
плана от различни професионални направления, 62% са 
инженерно ориентирани, 3,4% - природо-математически и 
6,54% хуманитарни и социални науки. От последната 
категория дисциплини 3,27% са задължителни, а 3,27 – 
избираеми и факултативни.  

В ТУ-Габрово средно учебните инженерни планове 
съдържат 48 дициплини, от които 63% технически и 
технологични (инженерни), 6% природоматематически и 
12,7% - хуманитарни и социални. От количеството социални 
и хуманитарни дисциплини 3,12% са задължителни, а 8,95% 
- факултативни. 

Макар и да е твърде грубо сравнението между 
отделните университети очертава приоритетите в 
подготовката на този тип кадри, ръководеща се от 
относително единна образователна философия и тренингова 
система. 
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Таблица 1. Визуализация на разпределението на дисциплините в учебните планове на три български технически 

университета, 2017 г. 
 Инженерни 

дисциплини  
Хуманитарни-
задължителни 

Социални-задъл-
жителни 

Факултативни 
соц. и хуманит. 

Избирае-ми 
соц.и хуман.  

ТУ-Варна 
средно 55 
дисциплини 

60% 
Мат.и прир.н.-3,6% 

1,81% 1,60% 4,63% 1,40% 

Общо         3,41% Общо      6,03% 

Общо  задължит., избираеми и факултативни                   9,44 

ТУ-София 
средно 58 
дисциплини 

62% 
Мат.и прир.н.-3,4% 

0,17% 3,10% 0,17% 3,10% 

Общо          3,27% Общо       3,27% 

Общо задължит., избираеми и факулт.                              6,54 

ТУ-Габрово 
средно 48 
дисциплини 

63% 
Мат.и прир.н.- 6% 

0,62% 2,50% 5,41% 3,54% 

Общо                    3,12% Общо             8,95% 

Общо  задължит., избираеми и факулт.      12.07% 

 
Когато се съпоставят тези данни с данните за 

изучаваните групи дисциплини в инженерните учебни 
планове в САЩ се установяват значителни различия или 
диспропорция. Тази количествена диспропорция в е следната 
насока: в САЩ инженер-ните планове включват от три до 
десет пъти повече хуманитарни и социални дисциплини, с 
около 20% по-малко инженерни дисциплини и около пет 
пъти повече природоматематически дисциплини [3].   

Разбира се, единствено дела на изучаваните 
дисциплини и съдържанието на учебните планове не 
осигурява търсеното ново качество и облик на инженерното 
образование, но е ключово изискване, то да бъде постигнато.  

Другото важно изискване е равнището на 
ефективност на самата образователна процедура и/или на 
използваните подходи и методи на обучение. Приоритетите в 
тази насока са в прехода от предимно пасивните (лекционни) 
към активни методи за обучение и изграждане на т.нар. 
компетенции  в областта на природо-математическото, 
инженерното, хуманитарното и социалното познание.  

Някои от подходите за формирането на инженерните 
компетенции се определят, като комплексни.  Например: 
методът на проектно базираното обучение, включващ 
практико ориенти-раното и проблемно ориентираното 
обучение; между-/мулти дисциплинарният подход, вместо 
тясно специализираният подход (Multidisciplinary, Cross-
Disciplinary Learning (CDL) v/s Discipline-Centric Learning); 
екипното обучение; методът, основан на самостоятелното 
търсене на информация (Inquiry-based learning)11; 
контекстното обучение (културоло-гически контекст на 
инженерното обучение); кооперативното обучение и др. 

Вероятно това е „правилният път“ (Конфуциий), 
даващ по-голяма възможност на студентите да се ангажират 
активно с ученето, да се подготвят за  справяне със 
сложността, разнообра-зието и промяната, да развият 
чувство за социална отговорност и трайни трансферни 
личностни и прак-тически умения.  

 
5. Заключение 
Анализът на специализираната литература в областта 

на образователният инженеринг разкрива твърде голямо 
разнообразие в моделите за подготовка на инженерни кадри 
в различните страни. Все пак утвърждава се разбирането, че 

11 За разлика от пасивно последователният път на 
изучаването на факти и следване еволюцията на познанието 
в дадена област, този подход се основава на поставянето на 
познавателни въпроси,  сценарии и съчетава в себе си 
обучение за решаване на проблеми,  извършване на 
проучване и е свързан до голяма степен с практиката. 

инженерното образование през 21-ви век трябва да съчетава 
в съразмерни и обосновани пропорции (подобно на 
„златното сечение“ в математиката, архитектурата и в 
изобразителното изкуство) на природоматема-тически, 
технологични, технически, хуманитарни и социални 
дисциплини. Въпросното съотно-шение е прието още в 
първата половина на 20-ти век и се спазва в съвременното 
учебно съдържание на инженеринга. На практика това е 
реализация на концепцията за либералното образование, 
където на ученето и научаването се гледа, като на творчески 
процес, водещ не само до преподаване на знания, но и до 
развитие на личността на бъдещия инженер.  

За условията на САЩ съотношението на основните 
групи учебни дисциплини в инжене-ринговите учебни 
планове е както следва: 25% природоматематически, 40 % 
инженерни и 35% хуманитарни и социални дисциплини, 
докато в нашите учебни планове дела на първата група  
дисциплини е пет пъти по-малък (4,35%), вторите  са с 22% 
повече, а хуманитарните и социалните са три пъти по-малко 
от тези в САЩ (9,35%).  

Очевидно с цел подобряване конкурентно-
способността на инженеринговото образование у нас е 
наложително преразглеждане на философията, политиките и 
образователните практики и преструктуриране на учебните 
планове, успоредно с промяна на подходите  или методите за 
обучение на студентите. Наред с увеличаване 
разнообразието от социални и хуманитарни дисциплини, 
наложително е използването на активните форми на 
обучение на бъдещите инженери (Action learning )12.  

Всичко това е реализуемо в дългосрочен аспект, тъй 
като е свързано на първо време с разбиране и консенсус на 
академичната общност за предимствата и приемането на 
новата образователна стратегия преди преди всичко от 
хората, занимаващи се с управлението на образователния 
процес в университета, на новопостъпващото ново 
поколение преподаватели, а също и актуализиране методиче-
ската подготовка на преподавателите с по-голям академичен 
опит. 

 
Литература 

12 Група образователни методи, целящи по-
директното и ангажирано включване на студентите в 
учебния процес. Чрез тях се решават реални проблеми, които 
което изисква предприемане на действия и отразяване на 
резултатите, спомагащи за подобряване на индивидуалната и 
групова ефективност. Самият термин е предложен от 
английският изследовател и консултант Р.Реванс ( R. W. 
Revans, 1982). 
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МУЛТИКУЛТУРНО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ – ПРОБЛЕМИ И 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

MULTICULTURAL CAREER CONSULTATION - PROBLEMS AND CHALLENGES 

ас. д-р Димитрова В.1, докторант Манчева-Али О.2,  

Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, България  
vanydim@abv.bg, olga_mancheva@abv.bg 

 
Abstract: Progress in communication technology brings us closer and enables knowledge to grow, but not necessarily the ability to 

integrate them. When we talk about multicultural counseling, we talk about people being able to cope with their complex and diverse 
ancestry, and that means each one of us have to accept things that may seem contradictory. 
 

Keywords: career counseling, multiculturalism, career, race, ethnic origin, minority    
 

1. Увод 

Днес т.нар. Стар континент има нов облик - на 
нарастващо и в същото време променящо се многообразие. 
Днешна Европа не може да бъде разбирана извън богатството, 
породено от разнообразието на хората и културите, които я 
населяват.  

Въпреки това хората не знаят много един за друг, за 
съседите си, за колегите си. Нуждаем се от това да се 
опознаем един друг и да се научим да го правим, 
преодолявайки предразсъдъците си, ако искаме да имаме 
общо бъдеще. Нормална реакция на всяко човешко същество 
е да защитава културата си и ценностите на общността си. За 
това е лесно да се поставят етикети на останалата част от 
света.  

 
2. Предпоставки и начини за разрешаване 

на проблема 
Пол Педерсън (Paul Pedersen) описва културата като 

нещата, които един чужденец трябва да познава, за да се 
впише по подходящ начин в определена среда. Той казва: 
“Мулти-културното консултиране е ситуация, в която две или 
повече лица, разглеждащи социалната среда по различен 
начин, общуват помежду си и създават взаимоотношения на 
взаимопомощ”5.1.. Неговата дефиниция включва следните 
елементи:  

Раса – псевдо-биологична система на 
класифициране на лицата като индивиди с обща генетична 
история или физически характеристики. 

Eтническа принадлежност – общо социо-културно 
наследство, което включва сходство в религията, историята и 
общи предци.  

Малцинство – група, която получава различно и 
неравнопоставено третиране, поради обща дискриминация, а 
не по критерий за брой, напр. жените.  

В глобален смисъл понятието обхваща:  
 демографски величини – възраст, пол, 

местожителство;  
 статус – принадлежност към прослойка, 

образователно ниво, доход; 
 принадлежност към формални и 

неформални групи,  
 принадлежност към различни етнически 

величини – националност, етнически произход, език, религия.  
За мултикултурното консултиране е от голямо 

значение дали тези променливи величини се разглеждат от 
външна гледна точка, т.е. доколко определена култура се 
различава от друга или дали на тях се гледа от вътрешния 

слой на дадена култура. 
 

2.1. Плюсове и минуси на мултикултурното 
консултиране 

 
Като плюсове на мултикултурното консултиране 

можем да посочим: 
 Възприемането на между културните 

различия надгражда процеса на консултиране и позволява да 
се обогатят тесните връзки с конкретна културна общност; 

 Дава прозрачност на отрицателните 
последици от расова дискриминация и потискане на 
малцинствата; 

 Подобрява комуникацията на 
консултантите от цял свят и това води до по-голямо 
разбиране на методите, професионализма и проблемите; 

 Повишава се професионализма на 
консултантите по отношение на възприятия, познания и 
методи на консултиране. 

Минусите, които идентифицираме са следните: 
 Всяка културна група да претендира за 

специална методика и би се получила неясна картина на 
проявление; 

 Съществува и опасност ако се приеме, че 
съществува универсална методика за консултиране на всички 
клиенти от една специфична група. По този начин разликите 
в нагласите, начините на поведение и стойностите на 
отделните клиенти се смесват и се стимулира образуването на 
стереотипи при консултанта; 

 Възникване на нови форми на расизъм, 
поради изтъкването на културните различия на отделните 
етнически групи и от там проява на чувство за превъзходство 
или подчиненост5.2.. 

 
2.2. Културни модели 
Един от най-известните културни модели е Айсберг. 

Фокусиран е върху елементите, които съставят културата и 
върху факта, че докато някои от тези елементи са напълно 
видими, други съвсем не са. Според теорията в тази област 
върхът на айсберга се държи на голяма и мощна основа, която 
обаче е невидима. В културата обаче си има и видими части 
между които архитектурата, изкуството, и езика. Мощните 
основи на културата, обаче са по-трудно забележими: 
историята на общността, техните норми, ценности, 
разбирането им за времето, природата и др. Елементите, 
свързани с “дълбоката страна” на културата (ценности, идеи, 
схващания, начини на комуникация, практики на взимане на 
решение, естество на приятелските взаимоотношения, 
представата за време и т.н.) влияят върху нашите 
предразсъдъци и стереотипи5.3..  
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Моделът показва, че видимите части на културата 
изразяват невидимите. Използвайки Айсберга можем да 
илюстрираме защо е трудно понякога да се разбират хора с 
различно културно потекло – защото ние можем да 
забележим видимите части на техния айсберг, но не можем 
веднага да видим основите, върху които те са стъпили. 

Хофщеде през 70-те години на миналия век прави 
емпирично изследване в IBM. То било проведено, защото 
ръководството на компанията твърдяло, че опитите им да 
въведат общи световни процедури и стандарти се оказвали не 
много успешни. Той провежда интервюта чрез въпросници и 
установява, че образователното им ниво е едно и също, 
структурата на организацията, правилата и процедурите – 
също. Тогава той стига до извода, че всичко се дължи на 
културата на съответната държава, регион или град.  

Хофщеде описва културата като колективно 
програмиране на ума, който различава членовете на една 
човешка група от друга. Той свежда културните различия до 5 
основни измерения: дистанция на властта, индивидуализъм-
колективизъм, мъжко-женско, избягване на несигурността, 
времева ориентация5.4.. 

 Първото измерение показва степента, в 
която обществото приема факта, че властта в институциите и 
организациите е неравномерно разпределена между 
отделните индивиди. 

 Избягването на несигурността показва 
степента, в която обществото усеща заплаха от неясни 
ситуации. То се опитва да ги избегне, въвеждайки норми и 
правила за сигурност. Например доколко човек е склонен да 
поема риск, доколко група от хора искат да обсъждат в 
подробности подготовката на обучение. Какво е мястото на 
случайността и импровизацията. 

 Времева ориентация. Това измерение 
показва степента, в която обществото взима решения въз 
основа на традицията и минали събития или с оглед на 
временна печалба или на нещо, което се счита за желано в 
бъдеще. 

 Индивидуализъм – колективизъм показва 
степента, в която обществото е една освободена структура, в 
която от хората се очаква сами да се грижат за себе си и 
семейството си, вместо една затворена структура, в която 
хората различават вътрешни и външни групи, очаквайки 
вътрешната група да се грижи за тях. 

 От друга страна мъжко-женско показва 
степента, в която половата принадлежност обуславя ролите на 
мъжа и жената в обществото. Например имали нагласа сред 
членовете на организацията за естествено разделение на 
задачите. 

 
2.3. Групи 
Стереотипизираните групи могат да включват 

възрастните хора, рискови групи сред младите, жените, 
хората с различни физически или емоционални увреждания, 
хомосексуалистите, етническите и расови малцинства: 

Рискови групи сред младежите: 
Проблем: Поради различни драстични случки в 

техния живот тези ученици, изпитващи социални или 
икономически затруднения, са неподготвени за университета 
или за работа. Проблемите, с които най-често се сблъскват са 
ниското самочувствие, изолация от връстниците си, социални 
и образователни провали.  

Възможно решение: Директно планиране на 
кариерата с цел увеличаване на възможностите в живота и 
предвиждане на дейности за повишаване на самочувствието и 
изграждане на самоувереност.  

Хора в неравностойно положение: 

Проблем: Хората в неравностойно положение, както 
и такива с ниско образование, могат да имат ниско 
самочувствие,  недостатъчен трудов опит, ограничени 
схващания за заобикалящия ни свят.  

Възможно решение: Дейности за развитие на 
кариерата, чиято цел е да се изградят доверие в собствената 
личност, да се създадат основни умения, да се увеличи 
надеждата и да се даде насока.  

Хора, надхвърлили определена възраст, но все още 
попадащи в групата на трудоспособното население: 

Проблем: Сблъскване с дискриминационна 
политика, поведение, подчинено на стереотипи, промяна в 
способностите си, негативна представа за себе си. Някои хора 
придобиват дефанзивно поведение и нямат желание да 
предлагат себе си на пазара на труда.  

Възможно решение: Да им бъде показано как да 
рекламират личния си и професионален опит, умения, 
лоялност към работодателя – като позитивни качества, които 
могат да им помогнат да се интегрират в професионално 
отношение.  

Жени: 
Проблем: Стечение на времето жените се 

превърнаха в значителна част от работната сила, но те 
продължават да се сблъскват с различни социални бариери и 
професионални предизвикателства. Формирането на трудовия 
им път се различава от това при мъжете, обикновено поради 
факта, че те имат два типа отговорности – семейни и 
професионални.  

Възможно решение: Да бъдат учени как да 
организират собствения си личен / професионален живот, да 
намерят баланс между отговорностите си, да подчертават и 
рекламират способностите и уменията си.   

Съкратени работници: 
Проблем: Съкратените работници изпиват носталгия  

по загубената работа и често изпитват чувство  на 
безнадеждност. Ако останат прекалено дълго в това 
състояние на тревожност, за тях става невъзможно да се 
придвижат напред към нова възможност за професионално 
развитие.  

Възможно решение: Програми за търсене на работа, 
които включват консултиране, свързано със загубата на 
работното място, умения, свързани с търсенето и намирането  
на работа, назначаване на работа.  

 
3. Резултати дискусия  

Срещите с кариерен консултант имат за цел не само 
практическото решаване на различни проблеми, свързани 
предимно с човешките взаимоотношения, но също така с 
индивидуалния опит на лицата от една страна, както и с 
преживяванията на безработните при загубата на работа, от 
друга. Консултантите-психолози обикновено работят с хора, 
изпитващи определени проблеми, свързани с личността, 
които те не могат да преодолеят самостоятелно. Този тип 
проблеми оказват негативно влияние върху ежедневния им 
живот, вземат надмощие в мислите им и следователно трябва 
да бъдат преодолени. Това обаче не означава, че тези хора са 
излезли от трудовия живот завинаги. За да може един 
съкратен работник да премине през преходния период от 
загубването на работата си до процеса по търсенето на нова 
работа, освен от професионално обучение, той се нуждае и от 
определени напътствия и консултиране.  

 
3.1. Етапите в този процес са както следва: 
 
3.1.1.Консултации при загуба на работа – този тип 

консултиране помага на съкратените работници да 
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преодолеят психологическия стрес от загубването на работа и 
последващите проблеми, свързани с безработицата и 
несигурността.  

 
3.1.2. Консултации относно професионалните 

умения и интереси – в рамките на този етап се предлага 
провеждането на тест и консултантска преценка до каква 
степен дадени умения и интереси на лицето съответстват на 
наличните свободни позиции. Тестът за наклонностите 
показва вродените индивидуални качества за справянето с 
определени задачи на работното място. Тестът за интересите 
проучва интереса на лицето по отношение на определени 
професии. Могат да се използват различни тестове, проверени 
в практиката, които могат да определят уменията и 
интересите. Данните от тези тестове съдържат важна 
информация относно най-подходящия тип работа за 
безработното лице.  

 
3.1.3. Консултиране по професионално обучение – 

след като разбере какви умения и интереси притежава лицето,  
може да му се помогне да си постави реалистични 
професионални цели и да подбере подходящи курсове за 
обучение. Необходимо е да се предоставя информация на 
безработното лице относно организационната структура и 
целите на програмите за обучение, за да може то да бъде 
наясно доколко съответната програма би му била полезна при 
обучението за предлаганите свободни работни места  

Наблюденията показват, че първоначално голяма 
част от хората, останали без работа са пасивни и склонни да 
прехвърлят вината за всички трудности, през които 
преминават, на други субекти или на външни събития. В 
повечето случаи за безработния се оказва изключително 
трудно да промени тази своя нагласа и да смени позицията си. 
Най-важното тук е те да се почувстват комфортно с това, 
което са, да бъдат в хармония със себе си и с хората около 
тях! На пръв поглед това може да изглежда лесно постижимо, 
но съвсем не е така, въпреки че не е напълно невъзможно, тъй 
като всеки индивид е задвижван от различни доминиращи 
психически фактори, които не винаги се използват по 
подходящ начин. 

 
4. Заключение  

Трудовият свят днес е доста по-различен от 
вчерашния. Промяната и несигурността са нещо нормално. 
Най-вероятно всеки от нас ще трябва да смените работата си 
няколко пъти през живота си. Това може да означава, че е 
вероятно да ни се наложи едновременно да работите и да 
учите. Вече не е реалистично да се очаква, че човек ще 
завърши формалното си образование, след което ще последва 
кариера в съответната област, която ще завърши с 
пенсиониране. В съвременният свят ударението се поставя 
върху ученето през целия живот, както и множеството 
преходи в кариерата. Целта на кариерното развитие е да  
помогне да осъзнаем потенциала си и да го увеличим 
максимално в условията на днешната работна сила и за в 
бъдеще. От самото начало трябва да имаме ясна представа 
относно кариерния път, който искаме да следвате. Доброто 
кариерно планиране може да доведе до задоволителна 
кариера.  

Хората, които не планират кариерното си развитие 
обикновено са подложени на прекаления стрес да работят в 
сфери, които не харесват, а пък студентите пилеят пари и 
време като се образоват в области, които не ги интересуват. 
Решенията, които взимаме през целия си живот относно 
кариерата и прекарването на свободното си време, са от 

основно значение за усещането ни за добруване. 
Удовлетвореността от работата ни може да се окаже ключов 
фактор, който ни помага да се чувстваме значими. Щастието 
може да зависи от ролята ни на продуктивни и достойни 
работодатели или работници. И обратното, прекалено 
големият стрес на работното място може да повлияе върху 
здравето ни и личните ни взаимоотношения. Много хора 
смятат, че човек, който е в състояние да намери баланса 
между ролите, които изпълнява в работата и в личния си 
живот, е пълноценен на работното място, както и при другите 
си роли в живота - на гражданин, учащ, родител и т. н. 
Собствената сигурност на работното място е нещо, което 
сами си създаваме. Повечето корпорации и дори държавни 
учреждения се преструктурират с цел намаляване на 
персонала. С процеса на заравняване на корпоративната 
йерархия човешкия капитал става все по-важен. Хората все 
по-често участват при взимането на решения на работното 
място от отворен тип.  

В следствие на всичко това основните тенденции в 
трудовия живот днес са “заплащане според резултатите”, 
хоризонтално движение в кариерата, наемане на лица само за 
определени проекти, наемане на лица на непълен работен ден 
и срочни трудови договори. Организациите, наемащи лица на 
срочни договори, стават все повече и повече и то сред най-
големите работодатели.  

В тази несигурна среда човек сам трябва да поеме 
отговорността да създаде възможности за заетост за самия 
себе си, независимо от културния си произход, раса, религия. 
Необходимо е да се осъзнае колко важно е да управляваме 
собствената си кариера. Колкото по-рано, толкова по-добре! 
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Abstract: The article describes the most common methods for effective time management. An attempt to analyse the students' ability to 
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1. Въведение 
Ефективното управление на времето е процес, свързан с 

възможността на хората да извършват едно действие с 
приоритет пред друго, с основната цел да постигнат по-висока 
ефективност в личен или професионален план. Управлението 
на времето е задача, пред която често хората се изправят, но с 
която не винаги успяват да се справят. Планирането на времето 
може да бъде както в личен, така и в образователен, социален 
и/или професионален план.  

Във връзка с тази възможност се поставя въпроса за бъдещите 
кадри във висшето образование, които са пълнолетни, обучават 
се, но следва да придобият професионален опит и да развиват 
своите умения за по-добра реализация. В настоящето 
изследване се прави опит за проучване мнението на студенти в 
редовна форма на обучение, които отговаряйки на зададените 
пет въпроса, предоставят възможност за анализ на нагласите 
им за планиране и управление на времето. Темата има своята 
актуалност поради факта, че образованите хора са в основата 
на всяка икономика и грижата за тях следва да бъде с високо 
ниво на приоритет от академичната общност на всеки 
университет още докато те се обучават по специалност. 

2. Възможности за ефективно управление на 
времето 

Ефективното управление на времето е в основата на всяка 
дейност. Икономиката се гради на успешното управление на 
ресурсите, а един от най-скъпите, това е времето.  

За постигане на личните и професионални цели не е достатъчно 
само желанието и усилията за добро представяне. Необходимо 
е постигане на висока ефективност. Тя не е само стандартно 
овладяване на умения и технически изисквания за извършване 
на една дейност с конкретна цел, но и отразява нивото на 
устойчивост на хората, запазването на мотивацията им в 
трудни моменти и постигане на резултати въпреки 
трудностите. Компетенцията за ефективност може да се опише 
в следните характеристики:6.3  

 ориентация към постигане на резултати; 

 готовност за учене и усъвършенстване; 

 способност за приемане на конструктивна критика; 

 осъществяване на самоконтрол; 

 целенасоченост; 

 отстояване на личната преценка; 

 умение за бързо справяне със задачите; 

 способност за дефиниране на приоритетните задачи; 

 показване на точност, прецизност и устойчивост. 

Смята се, че един от важните моменти при ефективното 
планиране на времето, това е приоритизирането на задачите. 
По тази тема, решения могат да се намерят сред Принципът на 
Парето и Принципът на Айзенхауер, като едни от най-
известните.  

В края на 19 в. италианският икономист и социолог Вилфредо 
Парето създава „Закон за елита“ или по известен като 
„Принципът на Парето“, според който във всяко общество, 20% 
от хората произвеждат 80% от ползите и печалбите. На базата 
на този принцип се създава и ABC анализът, който се превръща 
в маркетингов инструмент за повишава ефективността на 
работа на търговската компания. Извършва се, за да се открои 
фокусът на продажбите и да се определят приоритетите в 
управлението на ресурсите й.  

И един от най-известните модели за управление на времето, 
това е Принципът на американския политик и генерал Дауайт 
Айзенхауер, който се фокусира върху важността на задачите и 
тяхното поставяне в определени квадранти по степен на 
важност. На базата на този принцип, Стивън Кови обяснява 
задълбочено как работи принципът в книгата си „Седемте 
навика на високоефективните хора“, където го обогатява като 
включва и темата за информационните технологии.6.1 

Ефективното управление на времето в личен план гарантира 
комфорт и емоционална стабилност, а в професионален - 
спомага за просперитета и развитието на организацията. 
Факторите, които спомагат за ефективното управление на 
времето са от голямо значение за всички хора в 
организацията.6.2 

3. Проучване умението за управление на 
времето сред студентите в редовна форма 
на обучение 

Като преподаватели, един от най-важните въпроси свързани с 
пряката ни работа със студентите е тяхната ангажираност в 
учебния процес, но също така и извънаудиторната заетост, 
която съпътства обучението. За да бъдем максимално полезни 
на нашите възпитаници, следва да проследим тяхното 
разбиране за управление на времето и необходимостта за 
подпомагане на този процес. 

За тази цел беше създаден онлайн анкета с таргет група 
студенти в редовна форма на обучение. Причината да бъде 
само сред редовните студенти е по-голямото количество време, 
което имат за обучение и по-честите взаимоотношения с 
преподаватели. В изследването взеха участие 48 студента от 
направление 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм, 
които отговориха на 5 въпроса свързани с управлението на 
времето по време на обучението им. Данните са автоматично 
обработени от софтуера, който е приложен и отразяват 100% 
истинност и достоверност на данните, на базата на отговорите 
на студентите.  
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Първият зададен въпрос е свързан със преценката на 
студентите, относно нуждата да има план за управление на 
времето през годините на обучение. Отговорите могат да се 
проследят на фиг. 1. 

 
Фиг. 1. Отговори на въпроса: Смятате ли за нужно да имате план за 

управление на времето си през годините на обучение? (в %) 
 

Над 52% от анкетираните студенти са отговорили положително 
на въпроса, 33% планират само времето си за изпитите, около 
6% не планират нищо, а останалите отговорили друго 
уточняват, че смятат планирането за силно препоръчително, но 
не планират нищо или планират ден за ден.  

Във втория въпрос (фиг. 2) се изследва нагласата за 
приоритизиране изпълнението на една задача пред друга. 
Оказва се, че най-голям процент са отговорили, че планират 
задачите си. 

 
Фиг. 2. Отговори на въпроса: Приоритизирате ли изпълнението на 

една задача пред друга? (в %) 

Важно е да се отбележи, че отговорите в графа други са с 
насочеост към конкретни по-натоварени със задачи моменти, 
най-чсто посочват сесия или индивидуални задачи по време на 
семестъра с конкретен срок за изпълнения, в които се налага 
планиране на времето.  

В третия въпрос се търси отговор за участието на студентите в 
академичния живот. Като водещ се очертава отговорът, свързан 
с желанието на студентита да се включат в извънаудиторната 
заетост на специалнотта. Почти 70% посочват субективния 
фактор – желание. Всички oтговори са представени на фиг. 3. 

 
Фиг. 3. Отговори на въпроса: Колко често участвате в академичния 

живот и извънаудиторна заетост, за да постигнете по-високи 
резултати в обучението си? (в %) 

От фигурата става ясно, че само около 4% от анкетираните 
нямат желание за участие в допълнителни дейности, а близо 
22% се включват винаги, когато има такава задача. Също така, 
4% посочват друг отговор, като правят предложение за 
разнообразяване на дейностите по интереси.  

Четвъртият въпрос изследва самопреценката на студентите за 
личните им усилия за постигане на ефективно управление на 
времето. Около 56% смятат, че полагат много усилия за 
успешно планиране, а около 42% преценяват, че могат да 
положат повече усилия, но до сега не са го направили. (фиг. 4) 

 
Фиг. 4. Отговори на въпроса: Смятате ли, че управлявате успешно 

времето си? (в %) 

Само 2% не биха искали да полага усилия в тази посока. На 
фона на другите данни, това показва цялостната нагласа на 
студентите от двете направления да полагат усилия за 
постигане на успешно управление на времето си. Този въпрос 
засяга и темата за мотивацията, която е важен елемент за 
развитието на човешкия фактор.  

Пети въпрос е последен в анкетата и е обвързан с личната 
преценка по въпроса за желанието и мотивацията на 
студентите за успешно управление на времето. (фиг. 5) 

 
Фиг. 5. Отговори на въпроса: От кого смятате че зависи, Вашето 

желание и мотивация за успешно управление на времето? (в %) 

От изброените данни, най-голям процент, близо 65%, осъзнават 
че желанието им и мотивацията за успеха зависят само и 
единствено от тях. Малко над 35% отговарят, че този резултат 
е комплексен и роля имат и други лица като родители, 
преподаватели и приятели. Нито един от студентите не дава 
отговор, че неговото планиране на времето зависи изцяло от 
други хора, но не и от него.  

4. Изводи и препоръки от проведеното 
проучване 

Младите хора, в лицето на изследваната таргет група, показват 
отношение по поставения проблем. Като изводи от 
изследването, може да се посочи следното:  

 студентите полагат усилия да постигат по-ефективни 
резултати в планиране на времето си, но не винаги успяват 
сами в това; 

 като хора без голям житейски и почти никакъв 
професионален опит, те не винаги правят правилната преценка 
за важността на едно или друго събитие и ефектът, който то 
може да има за тяхното личностно и професионално развитие; 

 не винаги отделят достатъчно време на правилното 
събитие или дейност и оттам се получа загуба на стойност от 
образователния процес; 

 често действат емоционално, а не прагматично при 
управление на времето си; 

 осъзнават ролята на преподавателите в тяхното развитие 
и ги определят като наставници. 
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От друга страна, препоръките могат да се формират в две 
посоки – препоръки към студентите и препоръки към 
преподавателите. Към студентите са следните, а именно:  

 усилията следва да бъдат по-целенасочени и осъзнати, за 
да се постигат желаните цели; 

 липсата на опит може да се компенсира с по-детайлен 
анализ на неформалните разговори с преподаватели, родители 
и приятели; 

 при наличието на организирано извънаудиторно събитие, 
участието да се осъществява с нагласата за постигане на 
образователна стойност и личностно развитие и с уважение 
към усилията на преподавателите да осъществят това 
събитие/среща; 

 емоционалните решения са свързани с младостта и 
липсата на житейски опит, което налага да се контролират, 
когато се касае за постигане на ефективност на времето и по-
високи резултати; 

 взаимоотношенията с преподавателите е двустранен 
процес, който изисква уважение и постоянство, както и 
взаимно разбиране при изискванията и от двете страни.  

Към преподавателите може да се формулират следните 
препоръки, като: 

 да се отчита спецификата на днешното информационно 
поколение за да се постигат ефективни резултати; 

 да предлагат неформално образоване, съвместно с 
формалното;  

 да бъдат ментори, да насочват и да управляват; 

 да анализират не добрите емоционални решения и да 
„възпитават“ начин на мислене за важните неща; 

 да приемат днешното мислене на студентите и да избират 
най-полезните педагогически средства за да достигнат до тях. 

Постигането на ефективното управление на времето не е 
вродено качество, а умение, което се придобива в конкретната 
среда, с конкретните средства и с подходящите наставници. Не 
може да не се отчете, че пред ефективността има пречки, които 
могат да бъдат външни и вътрешни. 6.3 Външните са свързани с 
външни на човека фактори, които имат отношение към 
планиране на времето. Това може да са климатични услови, 
социална среда, човешки фактор и др. Вътрешните са всички 
онези бариери, произтичащи от самия човек, неговите качества 
и слабости като безпокойство, страх, гняв, умора, стрес и др. 
Намирането на решение на личностните бариери е много 
индивидуално и изисква специфичен подход, според човека.  

Един от най-сериозните проблеми, с които трудно се справят 
хората, това е чувството на разочарование, в резултат от не 
добро представяне или провал в изпълнение на работата. Тези 
емоции изискват време за преодоляване, а също така и морална 
подкрепа. Всички тези пречки пред по-доброто представяне са 
преодолими с помощта на подкрепа от страна близки, приятели 
и преподаватели.  

5. Заключение 
Постигането на ефективно управление на времето сред 
студентите по време на тяхното обучение е процес, който 
трябва да се формира, усъвършенства и прецизира всеки ден. 
Планирането на времето изглежда понякога лесно постижима 
цел, но практиката показват, че провалите се случват когато 
човекът е подценил една дейност за сметка на друга и така е 
допуснал лошото планиране на времето, а от там и 
незадоволителните резултати. 

Студентското време е едно от най-благоприятните за 
формиране на умението за планиране и създаване на полезни 

навици. Времето е ресурс с висока стойност и заслужава да 
бъде използвано по най-добрия начин с цел получаване на 
максимално удовлетворяващи резултати. 
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Abstract: The paper is dedicated to two graduates of the Bulgarian Military Academy (nowadays the Vassil Levski National Military 
University) in the early 20th century, who worked in other fields after discharge from army. During the 30s they were in charge of one of the 
ministries of the Bulgarian Kingdom, that handled one of most important branches at the time - the Ministry of Trade and Industry. The 
paper reviews the training system at the Military Academy and analyses the training of the two ministers-to-be, based on unpublished 
archive documents and publications. In conclusion the high level of the officers' general and special training during that period is 
emphasised. After a certain period that training facilitated their realisation in the executive branch of power in the Bulgarian State. 
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1. Увод  
Целта на настоящата разработка е да се представят на 

научните и обществени среди двама възпитаника на Военното 
училище (днес Националния военен университет „Васил 
Левски”), които в своята дейност, след приключване на 
службата си в армията, са били министри на едно от важните 
министерства на Царство България – това на търговията, 
промишлеността и труда.  

2. Изложение 
Първият от тях е Стоян Христов НИКИФОРОВ. Той е 

роден в Ловеч. В различните справочни издания, посоченото 
време на неговото раждане е различно. Според многотомното 
издание „Офицерският корпус в България 1878-1945 г.”, той е 
роден на 13 ноември 1887 г.1, а според Ташо Ташо и Ангел 
Цураков, автори на книги за министрите и правителствата на 
България – на 1 януари 1888 година.2 В тези издания няма 
уточнения за използвания стил – стар или нов. 

Според “Списък на офицерите в Действащата армия 
към 1 март 1908 г.”, съхраняван в Държавния 
военноисторически архив (ДВИА) – гр. Велико Търново, Стоян 
Никифоров е роден на 3 ноември 1887 година.3  

На 4 юли 1901 г. младежът Стоян Никифоров от Ловеч 
е зачислен в списъците на кадетската рота във Военното 
училище, в 1-ви полувзвод от 2-ри взвод, под № 42 на бъдещия 
V гимназиален клас, тъй като има свободно място. Това става 
ясно от Заповед по училището № 186 от 5 юли същата година.4 
В този период към Военното училище има Военна гимназия, 
като обучаемите в нея се наричат “кадети”. Нейното 
предназначение е да подготви в по-ранна възраст момчета, 
които желаят да се посветят на военната професия и да станат 
офицери. След това обучаемите се зачисляват в специалните 
класове и се наричат “юнкери”. 

Понеже учебната година е към своя край, точно след 
един месец, той е пуснат в домашен отпуск до 7 септември.5  

След завръщането си от отпуск, Стоян Никифоров 
започва самото обучение. Особеното на същото във Военната 
гимназия е, че кадетите трябва да изучат не само целия учебен 
материал, който се преминава в другите гимназии, но и да 
получат определена военна подготовка, която да им позволи 
впоследствие да продължат следването във Военното училище. 

Учебната година в гимназиалните класове по онова 
време се дели на три учебни периода, през които се изучават 

различни предмети. В края на всеки период кадетите се 
изпитват, като оценяването е по дванадесетобалната система. В 
нея първата положителна оценка е 7. В архивните документи 
има запазени подробни данни за успеха на обучаемите, което 
дава възможност да се проследи как се е учил Стоян 
Никифоров. Тук ще приведем подробни данни само за първата 
година на обучението му – V гимназиален клас.  

През първия период той изучава общо 20 предмета като 
резултатите са обявени в различно време – със Заповеди по 
училището № 336 от 17 декември 1901 г., № 51 от 20 февруари 
и № 57 от 26 февруари 1902 година.6 Успехът на кадет 
Никифоров е както следва: максималната оценка 12 има по 
игри; 11,5 по пение (пеене – бел. М. З.); 11 по естествена 
история; 10,5 по старобългарски език; 10 по български език, 
физика, френски език, ръчна работа и музика; 9,5 по руски 
език; 9 по всеобща история и фронтово учение (вид военна 
подготовка – бел. М. З.); 8,5 по алгебра и геометрия; 8 по 
рисуване, градинарство и гимнастика; 7 по дескриптивна 
геометрия и химия; 6 по немски език.  

През втория период изучаваните предмети са 18, като 
някои продължават от първия, но има и някои нови. 
Резултатите от тях са обявени в две Заповеди – № 92 от 2 април 
и № 176 от 25 юни 1902 година.7 Оценките, получени от Стоян 
Никифоров, са: 12 по градинарство и пение; 11 по ръчна 
работа, старобългарски език и пластика (бални танци – бел. М. 
З.); 10 по рисуване и музика; 9 по български език, геометрия и 
руски език; 8,5 по френски език; 7,5 по алгебра, физика и 
всеобща история; 7 по химия и немски език; 6 по дескриптивна 
геометрия.  

Третият период е посветен на 11 предмета, като 
резултатите са обявени със Заповед по училището № 176 от 25 
юни 1902 година.8 Успеваемостта на младия ловчанлия по тях 
е както следва: 12 по ръчна работа; 10 по химия, български 
език и рисуване; 9 по геометрия и естествена история; 8,5 по 
всеобща история и френски език; 8 по алгебра и дескриптивна 
геометрия; 5 по физика. 

Обобщавайки изложеното до тук следва да се отбележи, 
че през първата година (V гимназиален клас) Стоян Никифоров 
е сред добрите кадети, като средният му успех за трите периода 
е както следва: 8,25 за първия; 8,61 за втория; 8,90 за третия. 
Всеки период той има по една по-ниска оценка – по немски 
език, дескриптивна геометрия и физика.   

Обучението във Военното училище по онова време е 
платено. Обикновено годишната такса е 600 лева, като първата 
половина се заплаща при постъпването. В Заповед № 96 от 6 

305



април 1902 г. е обявен списъкът на платилите такса за второто 
полугодие. От него се вижда, че Стоян Никифоров е заплатил 
такава в размер на 300 лева.9  

След приключване на учебната година, със Заповед № 
182 от 1 юли 1902 г., кадет Стоян Никифоров е преведен в VІ 
гимназиален клас10, а от 27 септември същата година, целият 
клас в организационно отношение е зачислен в 1-ва рота със 
Заповед № 25911. 

За учебната 1902-1903 г. данните за успеха на кадетите 
в архивните документи са оскъдни, но все пак дават представа 
за обучението на Стоян Никифоров. През първия учебен 
период той изучава 16 предмета, като резултатите, съгласно 
Заповед по училището № 347 от 24 декември 1902 г., са както 
следва: 11,5 по черковна история; 11 по ръчна работа и 
градинарство; 10,5 по немски и руски езици; 10 по български 
език, всеобща история и френски език; 9,5 по геометрия; 9 по 
химия; 8 по физика, минералогия (геология) и рисуване; 7 по 
дескриптивна геометрия и психология; 5,5 по алгебра.12 
Средният му успех е 9,16 и както се вижда от написаното по-
горе, той е значително по-висок от предишната година. Прави 
впечатление доста ниската оценка по алгебра. По този предмет 
той вероятно е имал известни затруднения и през следващите 
учебни периоди, защото със Заповед № 183 от 3 юли 1903 г. му 
е разрешено повторно изпитване, тъй като оценката му в края 
на учебната година е 6,5.13 Поради тази причина той е преведен 
в по-горния гимназиален клас (VІІ) по-късно от другите. 

В заповедните книги на училището за следващите 
години липсват конкретни данни за оценките на Стоян 
Никифоров, но самият факт, че той последователно преминава 
в по-горните класове, е доказателство за неговата добра 
успеваемост. Така, със Заповед № 227 от 14 август 1904 г., той 
е преведен в 1-ви специален клас14, т. е. той вече се обучава в 
юнкерските класове. След повече от една година той е 
преведен във 2-ри специален клас, който е последен във 
Военното училище. Това е отразено в Заповед № 189 от 2 
септември 1905 година.15  

След постъпването в училището младежите не само се 
обучават, но още от самото начало те се възпитават в 
определено направление, за да придобият качества, присъщи на 
човек, който защитава своето отечество и при нужда е готов 
дори да жертва живота си за тази кауза. Конкретен израз на 
този процес е периодичното оценяване на обучаемите по 
поведение, което също се извършва по дванадесетобалната 
система.  

Обикновено при постъпването в училището на кадетите 
се поставя първоначална оценка 8 и впоследствие на всеки два 
или три месеца, по доклад на командирите на роти тя се 
променя нагоре, надолу или остава същата, в зависимост от 
конкретните постъпки на отделния човек. Тези въпроси се 
обсъждат от т. нар. Дисциплинарен комитет, чийто членове са 
всички офицери, а негов председател е самият началник на 
училището. По принцип оценките се обявяват със заповед по 
училището и се вземат предвид при класирането на обучаемите 
през годините, както и при завършването на целия курс на 
обучение. 

В архивните документи има определени данни и за 
поведението на Стоян Никифоров по време на обучението му 
във Военното училище. Така, от Заповед № 212 от 31 юли 1902 
г., с която е обявен протоколът от заседанието на 
Дисциплинарния комитет № 20 от 27 юли, е видно, че за 
периода май – юни неговата оценка е 9, като до тогава тя е била 
същата.16  

През следващата учебна година, със Заповед по 
училището № 2 от 2 януари 1903 г., „за добро поведение и 
усърдие”, той е повишен в звание „юнкер”17. Това е много 
добър атестат за Никифоров, тъй като обикновено това звание 
се присвоява на обучаемите, чак когато преминат в 
специалните класове. 

За периода март – юни същата година, в неговата 
дисциплина е имало някакъв спад, понеже според Заповед № 
186 от 5 юли 1903 г., оценката му е намалена от 9 на 8 

(Протокол от заседание на Дисциплинарния комитет № 24 от 
същата дата).18 В края на учебната година обаче, Ст. 
Никифоров отново е поощрен и със Заповед № 214 от 2 август, 
„за добро поведение и твърдо знание на службата”, той е 
награден „с галуни на пагоните”19.  

През последната година на обучение Стоян Никифоров 
продължава да се проявява като дисциплиниран и изграден в 
морално отношение човек. За това говори фактът, че със 
Заповед № 59 от 14 март 1906 г., той е повишен в следващото 
военно звание – „младши портупей юнкер”20. Освен това, от 
Заповед № 149 от 14 юли същата година става ясно, че за 
периода май – юни, неговото поведение е оценено с 
максималната оценка – 12. Това е според протокол № 3 от 
заседанието на Дисциплинарния комитет, проведено на 5 юли 
1906 година.21  

Теоретичното и практическото обучение на Ст. 
Никифоров във Военното училище приключва до първите дни 
на август. След това, със Заповед по училището № 166 от 9 
август 1906 г., целият випуск е командирован в частите на 
войската за участие в предстоящите есенни маневри. Младши 
портупей юнкер Никифоров, като кавалерист е изпратен в 1-ви 
конен полк.22  

След приключване на маневрите, портупей юнкерите от 
випуска са произведени в първи офицерски чин „подпоручик” 
и са зачислени в частите на войската с Височайша заповед № 
24, подписана от княз Фердинанд І на 19 септември в с. Долна 
Баня. Випускът наброява общо 76 души.23 Според 
успеваемостта те са разделени на два разряда – първи и втори. 
Определено този випуск, който е 26-ият пореден от 
създаването на училището през 1878 г.24, е един от силните по 
успех, защото завършилите по първи разряд са 64 души, а по 
втори са само 12.25 Стоян Никифоров е в групата на първите, 
като в общото класиране на целия випуск е на 22-ро място. Той 
е изпратен на служба във 2-ри конен полк, чийто почетен шеф 
(патрон – бел. М. З.) е княгиня Мария Луиза, съпругата на 
българския монарх.26  

В този период, на всички завършили Военното училище 
се издава документ, удостоверяващ полученото образование. 
Той се нарича атестат, но замества днешната диплома, защото 
има всички нейни реквизити. В Държавния военноисторически 
архив са запазени черновите (вторите екземпляри) от тези 
документи на целия 26-и випуск. Там е атестатът и на Стоян 
Никифоров, който е № 2859, и е издаден на 11 септември 1907 
година.27  

От него се вижда, че той има по поведение 
максималната оценка 12, а по фронтово учение и практическо 
знание на строевата служба – 11,75. Останалите предмети се 
делят на три групи – военни устави, специални и общи. По 
първата група (шест предмета) Ст. Никифоров има среден 
успех 11,83, като по четири от тях оценката му е максимална. 
Втората група включва десет предмета, а там средният му 
успех е 11,05, като няма по-ниска оценка от 10. Тук за 
отбелязване са оценките по военна администрация (12), военна 
география (11,87), военна история (11,75) и военно 
законоведение (11,50). Третата група се състои от 18 изучавани 
предмета (предимно в гимназиалните класове), като средният 
успех на офицера от Ловеч от тях е 9,48. Само две са по-
ниските му оценки – 7 по аналитика и 8 по химия. Важно е да 
се отбележи, че по време на обучението си той успешно 
изучава и четири чужди езика, по които има доста високи 
оценки – турски (11), руски (10,66), френски (9,50) и немски 
(8,66). 

Както вече беше споменато атестатите са оформени 
една година след завършването на випуска, тъй като е нужно 
време за това, още повече те са в два екземпляра. Процедурата 
след това е следната. Началникът на училището изпраща 
атестатите с придружително писмо до съответния командир на 
полк, както и празни бланки на разписки. След като всеки 
офицер получи атестата си, той попълва разписката и се 
подписва. Командирът на полка връща обратно в училището 
разписките. Тези разписки също са налице в архивните 
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документи, в това число и тази на Стоян Никифоров, от която 
се вижда, че тогава той е на служба в Лейбгвардейския конен 
полк.28  

Обобщавайки казаното до тук следва да се отбележи, че 
Стоян Никифоров започва обучението си във Военното 
училище ненавършил 14 години (13 години и 8 месеца към 
датата на зачисляването), а когато го завършва няма 19 години 
(18 години 10 месеца и 16 дни към датата на производството). 
В продължение на повече от пет години и два месеца и 
половина, той натрупва доста общи и специални знания и 
придобива командни качества за служба в българската 
конница. Според днешните критерии, той завършва училището 
с отличен успех. 

Военната служба в Българската армия на този млад 
офицер е кратка. При завършването, както стана дума по-горе, 
той е назначен във 2-ри конен полк. С Височайша заповед № 25 
от 15 август 1907 г. подпоручик Никифоров е преведен в 
Лейбгвардейския конен полк29, където на 7 август 1908 г. е 
уволнен от служба по собствено желание поради заболяване и 
зачислен в запаса с Височайша заповед № 30.30  

Като запасен офицер той участва в Балканските и 
Първата световна войни.31 В края на Втората балканска война – 
на 28 юли 1913 г. е произведен в звание „поручик”, а на 24 
април 1918 г. – „капитан”.32  

Общо в армията Ст. Никифоров служи 6 години 10 
месеца и половина, от които пет години са по време на 
войните. В общи линии той е с униформа 12 години и един 
месец. 

По-нататък съдбата отрежда на този ловчанлия друго 
поприще извън армията. Още след уволнението си от военна 
служба Стоян Никифоров учи и завършва право в Гренобъл, 
Франция. От 1918 г. той е адвокат в София и Ловеч, от 1923 г. 
до 1931 г. е народен представител в ХХІ и ХХІІ Обикновени 
народни събрания, а в периода 1935-1937 г. – областен 
управител на Плевенска област.33  

На 28 януари 1938 г., с Указ № 41, Стоян Никифоров 
е назначен за Министър на търговията, промишлеността и 
труда в 55-ото поред правителство на Царство България с 
министър-председател Георги Кьосеиванов (втори 
кабинет). На този пост той е до 14 ноември 1938 г., когато е 
освободен с Указ № 16734, т. е в продължение на девет 
месеца и половина.  

Втората личност, обект на настоящата разработка е 
Иван Киров ВАЗОВ. Той е роден в Севлиево и е племенник на 
патриарха на българската литература Иван Вазов.  

Според всички справочни издания той е роден на 7 
януари 1892 година.35 В документите от периода на обучението 
му във Военното училище обаче – “Алфавитната книга” и 
“Свидетелството му за зрелост”, е записано, че той е роден на 3 
януари36. 

Първоначално Иван Вазов учи в Стара Загора, където 
завършва ІІ клас.37 В списъците на 4-та рота от Военното 
училище той е зачислен от 6 октомври 1904 г., “за своекошен 
кадет в ІІІ клас” със Заповед по училището № 281.38  

За сега липсват конкретни данни за първите години от 
обучението му, но наличните архивни документи 
свидетелстват, че то в общи линии е било нормално. На 30 
ноември 1905 г., според Заповед по училището № 250, Иван 
Вазов преминава в ІV клас39, а точно една година по-късно – в 
V клас (Заповед № 225 от 1906 г.)40. 

В края на следващата учебна година, със Заповед №  82 
от 31 юли 1907 г., Иван Вазов преминава в VІ клас и е повишен 
в звание “юнкер”, а на 6 септември 1908 г., със Заповед № 77, 
той е преведен в VІІ клас.41  

Същата година, в деня на обявяването на 
независимостта на България в Търново, началникът на 
училището генерал-майор Вичо Диков награждава всички 
юнкери от VІІ клас “със златен галун около пагоните”.42 Сред 
тях е и юнкер Иван Вазов, което личи от Заповед № 81 от 22 
септември 1908 година.43  

Обучението му продължава успешно и със Заповед по 
училището № 85 от 4 септември 1909 г., същият е преведен в 1-
ви специален клас.44  

Завършването на гимназиалните класове означава и 
получаване на съответен документ, в случая “Свидетелство за 
зрелост”. В Държавния военноисторически архив е запазен 
втория екземпляр от такова свидетелство № 3358, което е 
издадено на Иван Вазов на 22 декември 1909 година.45 То 
съдържа много ценна информация за обучението му в 
класовете на Военната гимназия. Там той е изучавал общо 18 
предмета: вероучение; български, френски, руски и турски 
езици; история; география; математика; дескриптивна 
геометрия; физика; химия; естествена история; психология; 
логика-етика; гимнастика. Държал е изпит по шест предмета 
(български и френски езици, математика, физика, география, 
естествена история) и се е освободил от изпит по шест 
предмета (вероучение, дескриптивна геометрия, химия, 
всеобща история, логика-етика, рисуване).  

В крайна сметка, Иван Вазов, според свидетелството, е 
показал на зрелостния изпит общ успех “добър” по предметите, 
поведението му е било с оценка 7 (трети разряд), а 
прилежанието “постоянно”. По този начин документът 
удостоверява “че той е свършил Военната гимназия и че има 
право да продължи образованието си в висши учебни 
заведения.” 

На 26 август 1910 г. този представител на голямата 
фамилия “Вазови”, преминава във 2-ри специален клас, което 
личи от Заповед № 87. В края на същата година, със Заповед № 
119 от 21 декември, той  е назначен за “взводен портупей 
юнкер” в 1-ви взвод на 3-та рота и произведен в звание 
“младши портупей юнкер”.46 Това определено показва 
израстването му в командно-строево отношение, което 
продължава и през следващата година, когато със Заповед № 22 
от 19 март, е произведен в следващото звание – “старши 
портупей юнкер”.47  

И през тази година продължава практиката юнкерите от 
випускния клас, в края на своето обучение, да провеждат летни 
занятия в частите на войската. В следствие на това, на 8 август 
1911 г., със Заповед по училището № 69, Иван Вазов е 
командирован в 18-и пехотен Етърски полк.48  

На 22 септември 1911 г., с Височайша заповед № 36, 
старши портупей юнкер Иван Киров Вазов е произведен в 
първи офицерски чин “подпоручик” и назначен в 12-и пехотен 
Балкански полк49. Този випуск е 31-ви поред50 и се състои от 
126 души, 51 от които завършват по първи разряд и 75 по 
втори. Иван Вазов завършва по първи разряд, като в общото 
класиране на целия випуск е на седмо място51, което безспорно 
говори за подготовката и качествата на този офицер. 

Обобщавайки казаното до тук следва да се отбележи, че 
той постъпва в училището на възраст 12 години и 9 месеца. 
Учи в него почти седем години и го завършва, когато е на 19 
години 8 месеца и 15 дни. Независимо от това, че няма запазен 
атестат в архивните документи, имайки предвид класирането 
му в състава на целия випуск и първия разряд, може със 
сигурност да се твърди, че той също е завършил с отличие. 

Както вече беше казано по-горе, подпоручик Иван 
Вазов започва службата си в 12-и пехотен полк. С него той 
участва в Балканската война 1912-1913 г. като командир на 
рота. При атаката на Одринската крепост е ранен52, за което 
през 1913 г. е награден с военен орден „За храброст”, ІV 
степен, 2-ри клас, а през 1914 г. – с орден „За военна заслуга”, 
V степен, на военна лента.53  

Междувременно, на 1 ноември 1913 г., с Височайша 
заповед № 24, подпоручик Ив. Вазов е произведен по пехотата 
в чин „поручик”54. След двете войни му се налага да се 
възстановява от раните и с Височайша заповед № 28 от 18 май 
1914 г., на същия е разрешен три месеца задграничен отпуск по 
болест в Австрия.55  

В Първата световна война Ив. Вазов участва също със 
своята част – 12-и пехотен Балкански полк. През 1915 г., 
съгласно Заповед по военното ведомство № 210 от 1 април, той 
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е зачислен в Офицерската стрелкова школа в курс за стрелба с 
картечници, който трябва да започне на 1 май.56  

За сега липсват подробности за службата на този 
поручик в 12-и пехотен полк след завършване на картечния 
курс. На 14 февруари 1916 г. той е произведен в чин „капитан” 
с Височайша заповед № 257. От документи, писани през 1918 г., 
касаещи службата му от този период, става ясно, че това 
повишение е за отличие.58  

През 1917 г., като командир на картечна рота в полка, 
той е награден с военен орден „За храброст”, ІV степен, 1-ви 
клас59. Освен това, в този период той става кавалер и на два 
германски ордена „Железен кръст” – ІІ степен през 1916 г. и І 
степен през 1917 година.60  

Съгласно телеграма на началника на Военноучебните 
заведения № 217 от 15 ноември 1917 г., капитан Ив. Вазов е 
преведен за носене на службата във Военното училище. На 30 
ноември той пристига там и е назначен за командир на взвод 
във 2-ра юнкерска рота, като на 3 декември встъпва в 
длъжност.61 Тук той е изпратен по две причини. От една 
страна, за да може да лекува последствията от раняване, а от 
друга да може да предаде на бъдещите офицери своя боен опит, 
знания и умения.62  

Следва да се отбележи,че капитан Вазов проявява 
изключителна скромност и завидно чувство за отговорност и 
бойно другарство. През април 1918 г. той пише рапорт до 
командира на ротата, в който изразява вижданията си за 
качествата, които следва да притежава „офицерът възпитател” 
(командирът на взвод – бел. М. З.) във Военното училище. 
Според него, той не притежава тези качества и моли да бъде 
върнат в неговия 12-и пехотен полк или в друг полк. 
Командирът на ротата дава своето мнение до командира на 
дружината (равнява се на днешния батальон – бел. М. З.), че 
именно капитан Вазов е офицерът с такива качества и той 
следва да остане на същото място. Рапорта стига до началника 
на училището, който оставя рапорта без последствия, понеже 
счита, че мотивите на капитан Вазов не отговарят на 
действителността и когато дойде ред, той ще ходатайства за 
преместването му. Заключението му е, че в училището 
“...службата не е никак по-маловажна от фронтовата. Напротив, 
тук се работи за успеха на цялата армия”.63 

И наистина, на 4 юли 1918 г., въз основа на телеграма 
от началника на Военноучебните заведения № 507, Ив. Вазов е 
преведен обратно в 12-и пехотен полк.64 По-късно, 
преместването му е оформено със Заповед по военното 
ведомство № 328 от 12 юли същата година.65  

След войната той продължава службата си в същия полк 
на длъжност „командир на рота”. На 2 ноември 1919 г., с 
Височайша заповед № 281, капитан Ив. Вазов е произведен в 
чин „майор”, а с Височайша заповед № 282 от същата дата е 
уволнен от военна служба по разпореждане и зачислен в запаса 
на армията.66 Според някои автори Иван Вазов се е уволнил от 
армията по собствено желание.67  

Така службата на този офицер продължава 8 години и 
един месец и половина, а заедно с обучението му във Военното 
училище, той е с униформа повече от 15 години. Иван Вазов 
участва във войните за освобождение и национално 
обединение от 1912 до 1918 г. и приключва службата си като 
кавалер на два ордена „За храброст” и още четири други, в това 
число два чуждестранни. Заслугите му към армията са оценени 
и по-късно, когато през 1921 г. е награден с орден „Св. 
Александър”, V степен, с мечове по средата.68  

След напускането на армията Иван Вазов следва право в 
Юридическия факултет на Софийския университет, а 
впоследствие защитава докторат по държавни науки в Лайпциг, 
Германия. След това работи като адвокат в Стара Загора.69  

На 14 септември 1943 г., с Указ № 23, доктор Иван 
Вазов е назначен за Министър на търговията, 
промишлеността и труда в 60-ото поред правителство на 
Царство България с министър-председател Добри Божилов. 
На този пост той е до 1 юни 1944 г., когато е освободен с 
Указ № 470, което е осем месеца и половина. 

Общото, което свързва Стоян Никифоров и доктор Иван 
Вазов, не е само това, че са завършили Военното училище и са 
били министри на едно и също министерство. Общото между 
тях е и фактът, че двамата са народни представители в ХХV 
Обикновено народно събрание, което провежда своите 
заседания в периода 1940-1944 година. Това се оказва 
съдбоносно за тях и след смяната на властта в България на 9 
септември 1944 г., двамата са съдени от т. нар. Народен съд.71  

Стоян Никифоров е осъден за дейността му като 
народен представител на смърт и конфискация на цялото 
имущество. На 1 февруари 1945 г. той е екзекутиран. С 
Решение № 243 от 12 април 1996 г. на Върховния съд на 
Република България, същият е признат за невинен.72  

Иван Вазов е осъден за дейността му като народен 
представител и министър на смърт, 5 милиона лева и 
конфискация на цялото имущество. На 1 февруари 1945 г. той 
също е екзекутиран. С Решение № 172 от 26 август 1996 г. на 
Върховния съд на Република България,  присъдата е 
отменена.73  

3. Заключение 
В заключение следва да се каже, че в началото на ХХ 

век българската военнообразователна система е достатъчно 
добре развита. Особено това се отнася за Военното училище, 
към което първото десетилетие съществува и Военна гимназия. 
Обучението на кадетите и юнкерите съответства на 
потребностите и изискванията към офицерски корпус в 
България. Випускниците на училището получават широка 
общообразователна и задълбочена специална военна 
подготовка, която им позволява с успех да служат в частите на 
армията. Особено внимание се обръща на възпитанието и 
моралната подготовка, израз на което са проявените героизъм, 
себеотрицание и жертвоготовност по време на войните за 
оснобождение и национално обединение. Знанията, уменията и 
качествата придобити във Военното училище и в армията, 
дават възможност на част от офицерите да заемат успешно 
управленски длъжности и във високите етажи на държавната 
власт. За съжаление много от тях са осъдени от т. нар. Народен 
съд и екзекутирани и днес никой не знае къде им е гробът. 
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COSMONAUTICS - SOURSE OF ATTRACTIVE EXAMPLES 
IN TEACHING PHYSICS 

 
 

Abstract: The report make an attempt with concrete examples to illustrate the statement that cosmonautics is a source of attractive and 
memorable examples in teaching physics at secondary school course. This relate to all major units of the course in physics. The examples 
also enable students to become familiar with the most considerable achievements of Bulgarian scientists and specialists in the field of space 
research. The teachers can use with and without adaptation these examples depending on the class. 
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1. Увод 
Целесъобразно е най-напред да се направи едно 

терминологично уточнение. Мнозина отъждествяват думата 
„космонавтика” с полетите на пилотируеми космически 
кораби. Най-вероятно това се дължи на асоциацията с 
понятието „космонавт”, което обаче не е правилно. Според 
Физико-математическа и техническа енциклопедия на 
Българска академия на науките, космонавтиката е съвкупност 
от отрасли на науката и техниката за изучаване и усвояване на 
космическото пространство посредством автоматични и 
пилотирани космически летателни апарати. Космонавтиката 
обхваща теоретични проблеми, научно-технически проблеми, 
медико-биологични проблеми и др. 

Космонавтиката е типична интердисциплинарна научна, 
техническа и технологична област на съвременната човешка 
дейност. Тя се базира и въплъщава в себе си методите, 
средствата и постиженията на почти всички сфери на човешкото 
научно познание – от природо-техническите до обществено-
хумани-тарните науки. Но има една наука, връзките на която с 
космонавтиката са изключително силни и се мотивират от 
същността, историческото развитие и обекта на тези научни, 
технически и технологични дейности. Тази наука е физиката с 
всички нейни дялове, включващи и класически физични 
постулати, и най-съвременни постижения. Това са принципът на 
движение и устройството на космическите летателни апарати, 
орбиталните характеристики и траекториите на космическия 
полет в отделните му етапи, методите и средствата на 
космическите изследвания, връзката между космическите 
летателни апарати и наземните станции, проблемите на 
безтегловността, редица технологични въпроси отнасящи се до 
основни физични характеристики на средата, като налягане, 
температура, оптични характеристики, космически вакуум и още 
много други. Поради всичко това може да се твърди, че 
космонавтиката е богат, благодатен и ефективен източник на 
атрактивни и лесно запомнящи се примери в обучението по 
физика и в средния училищен курс. И действително в учебници 
по физика и астрономия в гимназиалния курс са дадени редица 
обяснения, примери, задачи и илюстрации, отнасящи се към 
космонавтиката. Те обаче не отразяват напълно големите 
възможности на космическите технологии в коментирания 
аспект. Целта на настоящия доклад е с конкретни примери да се 
илюстрира това твърдение по отношение на основните дялове на 
физиката, изучавана в средните училища. Освен това се дава и 
възможност към тези конкретни примери да се посочат и най-
значимите постижения на българските учени и специалисти в 
космическите изследвания – повод за гордост и пример. 

2. Резултати и дискусия 
2.1. Механика 
В примера за реактивно движение и ракети е интересно да 

се посочи, че обикновено почти 90 % от общата маса на една 
космическа ракета-носител се падат на горивото и само 10 % на 
самата ракета. Така че, може да имаме представа колко тона гориво 
носи тристепенната ракетата „Сатурн“ например, която има стартова 
маса около 3000 t и с която космическите кораби “Аполо” 
достигнаха до Луната. Възможно е сравнение с отношението на 
масите на един автомобил и горивото в него. 

Когато се говори за различното атмосферно налягане на 
морското равнище и на планинския връх, може да се илюстрира с 
примери какво е атмосферното налягане на височина например 
250–300 km, на която са орбитите на тежките обитаеми 
(пилотируеми) орбитални станции, космически совалки и някои 
изкуствени спътници на Земята (ИСЗ) или както напоследък за 
по-кратко се наричат сателити. Може да се коментира какво би 
станало, ако се наруши херметичността на тези космически 
летателни апарати – например ако миниметеорит се удари в тях и 
пробие обшивката им. Още по-впечатляващ е примерът с 
микрометеоритите, които могат да пробият скафандъра на 
космонавт, работещ в открития Космос. Независимо от малките 
си резмери, движейски се с огромна скорост, те носят голяма 
енергия и споменатият риск е напълно реален. И какво би 
станало ако това се случи... 

Системата за осигуряване на газовия състав на 
атмосферата в орбиталните станции се състои от две 
подсистеми: система за подаване на кислород – осигурява 
подаване в атмосферата на обитавания отсек по 0,9 kg 
кислород на денонощие за един космонавт, като поддържа 
парциално налягане на кислорода в атмосферата на секцията в 
диапазона от 180 до 300 hPa, и система за прочистване на 
атмосферата – предназначена да събира и отстранява около  
1 kg въглеродния двуокис на денонощие и поддържа неговото 
парциално налягане на ниво не по-високо от 10 hPa. Тази 
система също очиства атмосферата от вредни микропримеси, 
отделяни от апаратурата и хората. 

Един ог главните проблеми при съединяването (скачването) 
на космически кораби, който си пролича най-ясно при 
съвместният космически полет „Союз-Apollo“, е въпросът за 
общата атмосфера. Атмосферата на съветските (руските) 
космически кораби по състав и налягане е близка до земната, 
докато в “Apollo” атмосферата е чист кислород със значително 
по-ниско налягане – 280 mm живачен стълб, т.е. около 1/3 от 
нормалното земно налягане. За преодоляване на този проблем 
в “Apollo” е направен специален допълнителен отсек-шлюз, в 
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който след стиковането атмосферата се редуцира и става 
близка до атмосферата на „Союз-19“. За целта на „Союз-19“ 
понижават атмосферното налягане до 530 mm живачен стълб, 
повишавайки съдържанието на кислород до 40 %. 
Изравняването на атмосферите отнема няколко минути, след 
което двамата командири Алексей Леонов и Том Стафорд си 
стискат ръцете през шлюзовия люк. 

В урока за равномерно движение по окръжност пример за 
линейна и ъглова скорост може да се даде чрез геостационарните 
ИСЗ, при които височината им е подбрана така, че периодът на 
една обиколка е 24 часа, т.е. ъгловата им скорост да е равна с тази 
на Земята, поради което те практически „висят“ над една и съща 
нейна точка. Интересно е и да се дадат числени данни за 
височината на геостационарните сателити – на около 36 хил. km 
над земната повърхност. Да се обясни в коя посока и защо 
„чиниите“ на сателитните антени са насочени под различни ъгли. 

За центростремителна сила и центростремително ускорение 
примерите са от условието едно тяло да е ИСЗ, а именно 
равенство между ускорението g на свободното падане и 
центробежното ускорение a.  

Атрактивен пример за претоварванията, на които е 
подложено тялото на космонавта при старт и приземяване, е 
балистичното спускане в края на драматичния полет на екипажа 
Николай Рукавишников - Георги Иванов в спускаемия апарат на 
пилотирания космически кораб „Союз-33“ през месец април 
1980 г. Космонавтите бяха подложени на ускорения, достигащи до 
10 g. Може да се пресметне колко „става“ тогава масата на 
космонавта. 

Съществуват достатъчно интересни и атрактивни примери за 
състоянието на предметите и космонавтите в условия на 
безтегловност, както и начини за анулиране на пречещото му 
влияние. Как може да се симулира такова състояние за тренировка 
на космонавти на борда на специални самолети. Какви 
последствия върху човешкия организъм има продължителното 
(няколкомесечно) влияние на безтегловността и как това може да 
се обясни от позицията на физиката. Как се използва 
„безплатната“ безтегловност на борда на орбиталните станции за 
получаване на специални сплави, за което на Земята са 
необходими сложни и скъпи инсталации. 

 
2.2. Електрически ток 
В урока Източници на ток като пример за фотоелементи, 

които превръщат светлинната енергия в електрична може да се 
посочат т. нар. слънчеви батерии (слънчеви панели) които имат 
площи от порядъка на десетки m2. По време на старт те са 
сгънати и се отварят автоматично при установяване на околоземна 
орбита. Например слънчевите панели на орбиталната станция 
„Салют“ са три с обща площ 60 m2. А общата площ на слънчевите 
панели на американската орбитална станция “Skylab” е около 
200 m2, които заедно с 26 химически източници на ток 
(акумулаторни батерии) осигуряват средна електрична 
мощност около 7500 W. С още с по-голяма площ (от порядъка 
на 250–400 m2 в зависимост от броя и вида на скачените към 
базовия модул пилотирани или автоматични космически кораби и 
специализирани модули) бяха слънчевите панели на орбиталния 
комплекс „Мир“. Орбиталният комплекс „Мир“ с обща маса 
143 t  прекрати съществуването си на 21 март 2001 г. след като 
прелетя в околоземна орбита 2,2 милиарда km за 15 години, 
вместо планираните 10 г., а на борда му живяха и работиха 104 
космонавти, 62 от които от други държави, между които и 
32-ма американци. А функциониращата понастоящем в 
околоземна орбита Международна космическа станция (МКС), 
това най-сложно и най-скъпо космическо съоръжение 
създавано от човек, има маса от 450 t, дължина над 100 m и 
свободен обем около 1200 m3. Общата й енергоконсумация е 
около 120 kW, което се осигурява от слънчеви панели с площ 
от над 1000 m2. 

При широко използвания за метеорологични изследвания ИСЗ 
от серията „Meteosat“, който лети на геостационарна орбита, 
елементите преобразуващи слънчевата енергия в електрична не са 

наредени върху плоски панели, а около цилиндричното тяло на 
спътника. Като се има предвид диаметърът му от около 2,1 m и 
височината от около 3 m, може да се изчисли площта на тези 
своеобразни слънчеви панели – около 20 m2. 

Тук примери са също полупроводникови прибори, които 
реагират на инфрачервено (топлинно) излъчване от далечни 
разстояния. Това дава възможност за дистанционно управление на 
безпилотни летателни апарати в лоши атмосферни условия. В 
дистанционните изследвания на Земята широко се използват 
инфрачервени термометри, чрез които дистанционно се измерва 
температурата на земната суша и водни повърхности. Да се даде 
хипотетичния пример: на космическа снимка във видимия 
диапазон на електромагнитните вълни едно поле покрито със сол, 
със сняг или огромен бял чаршаф изглеждат по един и същи 
начин. Тогава се намесват инфрачервените снимки... 

 
2.3. Оптика 
Тук възможни примери са главно от един от основните 

раздели на космонавтиката „Дистанционни изследвания на 
Земята“. Те се базират преди всичко върху наблюдения и 
изследване на обекти от земната суша, хидросфера и атмосфера от 
околоземна орбита. Пример за космически фотокамери с 
фокусни разстояние от порядъка на 80–150 mm и изключително 
високи качества – пространствена разделителна способност от 
порядъка на 20–30 cm при снимки от височина над 300 km. При 
най-добри условия (състояние на атмосферата, осветеност от 
Слънцето и др.) тази способност може да достигне до няколко 
сантиметра. 

Като пример за изключителните качества на човешкото око 
може да се посочи фактът, че от борда на орбиталната станция 
„Салют-4“ през лятото на 1975 г. космонавтът Виталий 
Севастиянов видя къщата на своите родители в Сочи. Две години 
по-късно от борда на „Салют-5“ Юрий Глазков забеляза автобус по 
едно шосе в Бразилия и дори определи цвета му – син. Разбира се, 
трябва да се коментира, че това е станало при „идеално“ 
състояние на атмосферата. Може да се дискутира твърдението, че 
независимо от съществуването на апаратури които по отделни 
показатели превъзхождат характеристиките на човешкото зрение, 
засега е невъзможно да се създаде оптична апаратура, 
притежаваща уникалното съчетание на всички уникални качества 
на човешката зрителна система. Това в съчетание с 
оперативността и селективността на визуалните наблюдения от 
околоземна орбита, ги прави един от най-важните и ефективни 
методи за изследване на Земята от Космоса. 

 
2.4. Движения и сили 
Изкуствен спътник на Земята (ИСЗ): да се обърне 

внимание на различните периоди (време за една обиколка около 
Земята), зависещи от формата, височината и наклона на орбитата 
и се илюстрира с числа – минимални периоди на обиколка около 
Земята от порядъка на 90 минути и максимални от порядъка на 
1500 минути. 

В урока Възприемане на звука: При космически полет и по 
специално по време на старт (извеждане в орбита) шумът и 
вибрациите на ракетата-носител на космическия кораб 
предизвикват сходни ефекти в човешкото тяло. Възприеманият от 
космонавта шум прониква в тъканите на тялото му във вид на 
вибрации. От своя страна вибрациите, приложени към даден 
участък от тялото, се възприемат и разпространяват чрез 
тъканите му и се приемат от ухото му като звук или шум. 

Инерция: Система за ориентиране чрез инерционни 
маховици се използва при сателити на геостационарни орбити, 
които имат маса, по-голяма от 2000 kg. Същата система се 
използва и за стабилизиране. Инерционните маховици са 
монтирани на двустепенно карданово окачване и се задвижват 
от електродвигател. 

 
2.5. От атома до Космоса  
В урока за гравитация и изкуствени спътници на Земята 

учениците могат лесно да запомнят кое е условието едно тяло да 
стане ИСЗ. Под действието на земното гравитационно поле 
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ускорението на свободно падащо тяло е g. Тяло, движещо се 
равномерно около Земята има центробежно ускорение a. И ако 
g > a − тялото пада към Земята, а ако g < a − тялото се 
отдалечава от нея. А за се движи тялото с постоянна орбита 
около Земята (т.е. да стане неин изкуствен спътник), е 
необходимо равенство между ускорението g на свободното 
падане и центробежното ускорение a. Минималната начална 
скорост, която трябва да получи едно тяло в хоризонтална 
посока, за да стане ИСЗ, се нарича първа космическа скорост Iv 
и близо до земната повърхност е Iv ≈ 7,9 km/s. За да може 
тялото да преодолее земната гравитация и да се отдалечи от 
Земята, е необходимо то да получи втора космическа скорост 
ІIv ≥ 11,2 km/s. 

Извеждането на малки спътници в околоземна орбита става 
и от борда на космическа совалка. Отваря се люк и механична 
ръка избутва навън няколко малки спътника, които остават в 
орбита. 

 
2.6. Трептения и вълни 
В урока Инфразвук u ултразвук може да се разкаже за 

използването на ефекта на Доплер в астрономията и космическите 
изследвания. 

Един от радиотехническите методи, използвани в 
космическата геодезия, е радиоинтерференчният. Ако 
сателитът има на борда си радиопредавател и излъчва сигнали 
с определена честота, се осъществява сателитна 
радиоинтерферометрия. Засега постигнатата точност при 
измерване по радиоинтерференчния метод е от порядък 
0,0001". Тази точност е постигната чрез увеличаване на 
разстоянието между наземните пунктове за наблюдение до 
няколко хиляди километра и чрез използване на 
геостационарни сателити, т.е. чрез радиоинтерферометрия със 
свръхдълги бази (РСДБ). В света работят около 15 
радиоинтерферометрични системи, които изпълняват различни 
научноизследователски програми по геофизика и геодезия, 
като основно място в тях заема изследването на движението и 
деформациите на земната кора. Получени са множество данни 
за скоростта на изменение на хоризонталните разстояния 
между континентите. 

Доплеровата орбитографска радиопозиционна 
интегрирана сателитна система DORIS се състои от над 50 
почти равномерно разположени по Земята предавателни 
пунктове (радиомаяци) и сателит, който приема и препредава 
към Космическия център в гр. Тулуза (Франция) информацията 
от тези пунктове. По данни от 25-дневни непрекъснати 
измервания абсолютните стойности на координатите на 
пунктовете за наблюдение се определят с точност от 5 cm. 

В урока за микровълни могат да се дадат редица атрактивни 
примери за приложението им в космическите съобщителни 
връзки: Земя–Космос и Космос–Космос (радиовръзка между 
два или повече космически летателни апарата), космическа 
(сателитна) телевизия, космическа радиолокация за изследване 
на земната повърхност (суша и океан), както и при глобалната 
система за позициониране GPS. Едно от големите постижения 
на българската космическа наука и техника е Микровълновата 
(свръхвисокочестотна) сканираща радиометрична система 
Р-400, която от месец май 1996 г. година работи успешно на 
борда на специализирания модул „Природа“ в състава на 
орбиталния комплекс „Мир“ до прекратяване на 
съществуването му. 

 
2.7. Астрономия 
Космически скорости: отново се илюстрира условието едно 

тяло да стане сателит (изкуствен спътник) на Земята. Тук може да се 
коментира факта, че извеждането на ИСЗ на екваториална орбита 
от космодрум, разположен на екватора се облекчава от това, че 
скоростта на ракетата-носител се сумира със скоростта на 
движение на космодрума спрямо центъра на Земята, която на 
екватора е максимална. Например, допълнителната скорост, 
която получава ракета-носител на екватора е около 465 m/s, а 

на космодрума Байконур – около 316 m/s. При една и съща 
мощност на ракетата това позволява извеждане на 
екваториална орбита на полезен товар с по-голяма маса. 
Съответно за извеждане на сателити на полярни орбити е 
целесъобразно използване на космодруми, разположени във 
високите географски ширини. 

Извънземна астрономия: За научната програма „Шипка“ за 
полета на втория български космонавт Александър 
Александров е разработен астрономическият комплекс 
„Рожен“. Този комплекс, представляващ компютъризирана 
система за астрофизични наблюдения с активното участие на 
космонавт-наблюдател, е пионер по своя характер в 
извънатмосферната оптическа астрономия от борда на 
орбитални станции. 

Телескопът „Хъбъл“ е революционно постижение за 
космонавтиката и астрономията. През 1990 г. космическата 
совалка “Discovery” извежда в околоземна орбита космическия 
телескоп “Hubble”. Телескопът с маса 11100 kg, максимален 
диаметър 4,2 m лети по орбита с височина H ≈ 565 km и наклон 
α ≈ 28о. Първата снимка на космически обект, отдалечен от 
Слънцето на 1300 ly (светлинни години), “Hubble” предава след 
месец. Ежедневно “Hubble” генерира поток от данни с обем до 
15 GB, а общият обем от началото на работата му надвишава 
35 ТВ. Близо 5 хиляди астрономи от цял свят използват 
“Hubble” за наблюденията си. Получени са изключително 
ценни данни за астрономията, космологията и космонавтиката. 
Някои от тях са: за пръв път се наблюдават полярни сияния на 
Юпитер и Сатурн, получават се високоачествени снимки от 
сблъсъка на кометата на Шумейкър-Леви с планетата Юпитер, 
за пръв път е картирана повърхността на Плутон и др. На 
базата на наблюденията с “Hubble” се създава съвременен 
космологичен модел на разширяващата се Вселена, 
потвържадава се частично теорията за свръхголемите черни 
дупки и др.  

Слънце: Слънчев платноход – това е космически летателен 
апарат, използващ за движение налягането на слънчевата 
радиация върху платното. Пръв подобна идея изказва през 
1619 г. Йохан Кеплер. Но тя се смята за фантастична до 60-те 
години на ХХ в., тъй като за създаване на необходимата тяга 
при такова малко налягане размерът на платното (оттам и 
масата му) трябва да са много големи. Днес благодарение на 
създадените много тънки полимерни платна с дебелина от 
порядъка на 10 µm идеята става реална. Някои числа: за 
летателен апарат с обща маса около 50 kg е необходимо платно 
с площ от порядъка на 4000 m3, което означава квадратно 
платно със страна около 64 m. 

Други атрактивни примери например са 
лазернолокационните космически изследвания – лазерно-
локационна геодезична снимка чрез геодезичен ИСЗ. При 
такива изследвания се измерва разстоянието от лазерния 
локатор до сателита. Излъчените от лазера кохерентни 
светлинни вълни образуват лъч с енергия и мощност от 
порядъка съответно на 1 J и 100 MW, който се насочва към 
монтираната от външната страна на сателита лазерна 
светлоотражателна система. Импулсът е с продължителност от 
порядъка на 10–9 s. Измерва се интервалът от време за отиване 
и връщане на сигнала и оттам се изчислява разстоянието 
между наземния пункт и сателита в момента на наблюдение. 
Очевидно е, че точността на измереното разстояние зависи от 
точността на измерване на интервала от време. Може да се 
даде пример, че при разстояния от порядъка на 6.106 m, за да се 
измери това разстояние с точност от около 1.10–2 m, 
необходимата точност при измерване на времевия интервал е 
от порядъка на 10–10 s. Подобна лазернолокационна система е 
експериментирана на изведения в околоземна орбита на 
7 август 1981 г. сателит „ИНТЕРКОСМОС – България 1300”, с 
монтирана на борда българска научна апаратура. А наземната 
станция за този експеримент беше в Геодезичната 
обсерватория на БАН в с. Плана, Софийско. 
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2.8. Енергия 
Топлинно движение и топлинно излъчване: Космическите 

апарати получават топлина от вътрешни и външни източници 
на топлина. Вътрешните източници са различни апарати и 
системи, агрегати, енергетични системи и др., както и 
отделената от космонавтите топлина, а външните са пряката и 
отразената от планети слънчева радиация, собственото 
излъчване на планетите и отделената при триенето между КЛА 
и планетните атмосфери топлина. В Космоса топлоотдаване от 
обект към обект и от обект към космическото пространство 
може да става само чрез излъчване.  

Предназначението на терморегулиращите системи е да 
осигуряват температурния режим във вътрешността на 
космическите летателни апарати. При отделяне на малко 
количество топлина се използват пасивни терморегулиращи 
системи, отличаващи се с простота, надеждност и ниска 
себестойност. Принципът им на действие е изменение на 
отражателната и излъчвателната способност на сателита. Това 
се постига чрез жалюзи, едната страна на които е боядисана в 
бял цвят, а другата – в тъмен. В зависимост от това накъде е 
обърната съответната страна на жалюзите се реализира и 
съответната терморегулация. При повишаване на 
температурата в сателита, към космическото пространство се 
обръща черната страна на жалюзите, а към Слънцето – бялата. 
Ако температурата в сателита е по-ниска от необходимата, се 
прави обратното. Активната терморегулираща система се 
базира на отнемане на топлината чрез топлоносители и 
отвеждането й в космическото пространство. Най-често като 
топлоносител се използва въздух.  

При навлизането на КЛА в плътните слоеве на атмосферата 
пред носовата му част възниква ударна вълна, кинетичната 
енергия преминава частично в топлинна енергия, която се 
предава на обшивката му. Вследствие на това корпусът се 
нагрява до високи температури. Топлинната енергия се 
отвежда в околното пространство чрез топлоизлъчване от 
нагрятата повърхност на спускаемия апарат и поради 
действието на силните ударни вълни. Най-силни ударни вълни 
възникват при затъпена форма на носовата част. Затова и 
спускаемите апарати имат такава форма, за разлика от 
заострената форма, използвана при излитане, когато 
скоростите са по-малки. 

Интересни примери могат да се дадат от съвместния полет 
“Союз-Apollo”. Американският космически кораб “Apollo”, е 
проектиран за полет до Луната, поради което има по-голям 
запас от гориво. Затове е решено той да е активният при 
сближаването. За да реагира оптичната система на “Apollo” 
при сближаването се изисква изменение на оптичните 
характеристики (преди всичко на цвета) на външната 
повърхност на „Союз-19“. Това обаче води до проблеми в 
терморегулацията му, тъй като изменението на цвета на кораба 
нарушава съотношението между погълнатата и отразената 
слънчева радиация. Компромисното решение е част от 
външната повърхност на „Союз-19“ да се оцвети в бял цвят, а 
друга част в зелен. 

2.9. Триене 
Триенето е основен проблем при механични системи, 

работещи в откритото космическо пространство. Поради 
високия вакум смазване на триещите се повърхности е 
невъзможно. Решението на проблема е създаване на сплави с 
малък коефициент на триене. Колектив от български и 
украински специалисти разработва и патентова такава сплав, 
която се използва в сканиращата антена на създадената в 
България Микровълнова (свръхвисокочестотна) сканираща 
радиометрична система Р-400, която работи успешно на борда 
на специализирания модул „Природа“ в състава на орбиталния 
комплекс „Мир“. 

 
 
 
 

2.10. Радиация 
Въпросът за радиационната обстановка в околоземното 

космическо пространство е свързан пряко с безопасността на 
космическите полети. Освен за осигуряване на безопасността 
на космонавтите изследването на космическата радиация дава 
ценни сведения за нейното влияние върху радиоелектронните 
апаратни системи на борда на КЛА и върху конструктивните 
им материали. Дозите космическа радиация се измерват на 
всички пилотирани космически кораби, а експерименти по 
изследване на влиянието на космическото лъчение върху живи 
организми се правят и по време на полета на кучетата Белка и 
Стрелка. 

Космическата радиобиология се води като дял и на 
космическата медицина, и на радиобиологията. Космическата 
радиобиология изучава действието на космическото излъчване 
върху живите организми с цел изясняване на особеностите на 
биологичното му въздействие, както и осигуряване на 
радиационна безопасност в условията на космически полет. 
Разработват се норми за максимално допустимо облъчване на 
космонавтите във вътрешността на КЛА и при излизане в 
открития Космос. 

Българските учени и специалисти имат почти 25-годишна 
традиция по изучаването на радиационните условия в Космоса 
и в атмосферата на Земята. През 1988 г. за Научната програма 
за полета на втория български космонавт – Александър 
Александров, е създадена преносима дозиметрична система 
„Люлин“ за локални измервания на дозата космическа 
радиация в отделните модули на Орбиталната станция „Мир“. 
Наши учени участват в разработката на експерименти и в 
създаването на системи от апаратури за дозиметрични 
измервания в атмосферата и на повърхността на планетата 
Марс. 

Дозиметричните системи от типа „Люлин-4“ се използват в 
различни проекти на Европейската космическа агенция за: 
дозиметрично картографиране на радиационната обстановка на 
МКС, за персонална дозиметрия на космонавтите и др. Тези 
системи се използват и за измерване на дозите и потоците 
космическа радиация и борда на самолети. 

Дозиметричният телескоп „Люлин-5“, който позволява 
измерване не само на погълнатите, но и на биологично 
значимите еквивалентни дози радиация, е внедрен през 2007 г. 
в международния експеримент „Матрешка-Р“ за комплексни 
изследвания на дозите космическа радиация в модели 
(манекени) на човешко тяло, провеждан на МКС.  

 
3. Заключение 
В доклада се дадоха достатъчно атрактивни и лесно 

запомнящи се от учениците примери в основните дялове на 
физиката, изучавана в средния училищен курс. Източникът на 
всички тези примери е космонавтиката - една типична 
интердисциплинарна научна, техническа и технологична 
област, въплъщаваща в себе си методите, средствата и 
постиженията на почти всички сфери на човешкото познание. 
За немаловажно смятаме и фактът, че чрез тези примери 
учениците имат възможност да се запознаят със най-значимите 
постижения на българските учени и специалисти в областта на 
космическите изследвания - повед за национална гордост и 
личностна мотивация. 
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1. Foreword 
In the framework of the Russian Federation information security 
modern doctrine, updated in 2016, as one of the state security 
threats voiced the problem of "low citizens’ awareness in matters of 
ensuring personal information security" [1]. Today the specialists 
categorically state that cybercrime is out of control: in 2016 more 
than 2 billion user accounts were destroyed or stolen. During his 
address to the Federal security service of Russia, President Vladimir 
Putin announced that the number of cyberattacks on state 
information resources in 2016 compared to 2015 increased in 3 
times. According to German Klimenko, the adviser of the Russian 
Federation President, "the most important trend today in that area is 
cybersecurity" [2]. Analytical activity of the state structures shows 
that the "measures to ensure the information security of the 
infrastructure, <...> with using the domestic information 
technologies and products often have no comprehensive 
framework" [1]. The development process of all spheres of human 
activity Informatization causes emergence of the individual and 
society information security problems [3].  
Lack of understanding that need to start information security with 
yourself – that's one of the major individual, society and the state 
threat. Often, we hear that in the data breach blame the government, 
paying insufficient attention to the needs of citizens and society, 
however, upon closer inspection act, it appears that the fault almost 
entirely lies either on the staff or on the management, virtually non-
competent in providing both personal and organizational security. 
Citizens mistakenly believe that they are too "small fry" in order to 
motivate highly organized hacker groups or petty cyber criminals. 
But, let's look at an episode of malicious activity on the example of 
quite a common banking Trojan "Dear Wolf". He gets on the user's 
computer when clicking on the last link in a phishing special letter 
and waits a user logs into your Bank account. After that criminals 
have access to confidential information of the victim and 
opportunity to steal money. As usual, the user may be attractive in 
the role of pawns – computer "botnet" – a network for DDOS 
attacks. The examples are innumerable. 
 
2. Prerequisites and means for solving the problems 
The intensification of cybercriminals of all kinds and categories, 
found that the network provides endless possibilities for the 
implementation of any criminal plans, from simple bullying, to 
direct threats to the state – clearly signals the need for urgent action 
on education and training citizens of the state, ready at least to 
avoid cyberattacks of any form, and, as a maximum – to prevent 
criminal activity online. And the leading role in the solution of this 
problem must belong to the universities which train future managers 
and engineers, and humanities – teachers and educators. The 
identity of the University teacher is often crucial in the development 
of a student's future profession. For example, the teacher can form a 
stable competence in the field of personal data protection and 
information security, even if the subject taught is not affiliated 

directly with these questions and doesn’t aim to foster these 
competencies. 

In practice, high school teachers rarely pay attention to the 
protection of personal information – phone numbers, home address, 
usernames, passwords from workstations, and more is not the 
information for them that needs to be closed. Storage of scientific 
data, information about objects, theses and dissertations, service 
information can be easily extracted and used for any interests. As an 
example, can be called a workflow element as a "draft" - reprint on 
already used documents. Privacy is violated more than full. We 
believe that a teacher should be motivated to form competencies in 
information security by oneself, and, especially, actively use and 
accentuation of these points when communicating with students. 

 
3. The solution of the problem 
It is possible to formulate the core competencies in the field of 
information security needed by the teacher for successful 
professional activity: 

− protection of personal information, in the workplace, 
and in public access (social networks, Internet sites); 

− protection of professional information; 
− protecting students from inaccurate information; 
− formation of critical thinking (of students and teachers) [4]; 
− application of standard and additional security in the 

workplace, mobile devices and network; 
The main issue is the irresponsibility of the teacher, the 

unwillingness to use both in everyday and professional life the basic 
rules of information security and information protection. Thus, the 
employer raises the issue of incentives and motivation the 
employees on the formation of the required competencies. 

 
4. Results and discussion 
The problem of motivation and stimulation of the university faculty 
related to problems of implementation the management functions. 
The faculty is a key element of the higher school qualification of the 
teacher, his pedagogical competence, qualities, the General culture 
depends on the quality of training and the performance of all 
economic activity in the country. Hence, one of the most important 
directions of the University management is improving the system of 
scientific-pedagogical personnel motivation and stimulation. 
Studies have shown that the motivation of the teacher increases 
when he knows that his work is relevant to society. In his writings 
E. P. Ilyin said that "even a small sign of your attention to the needs 
of the people increases the commitment in the activity" [5]. 

M. H. Meskon, M. Albert, F. Hedouri, summarizing the 
view of many scholars say about "the existence of the four 
management functions, one of them is motivation, which is directly 
connected with the staff of the company and in the context of 
information security management does not lose its significance and 
status" [6]. In fact, the user often struggles with the problems of 
ensuring information security by the strengthening of control, all 
restrictions, prohibitions, punishments, etc. It requires a lot of 
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resources, inconvenience, leads to hostility. But in most cases, you 
can simply try to teach employees the safe work procedure (of 
course, you need to first make it simple, effective and 
straightforward), modify their behavior, to make them understand 
that it is in their interest. In fact, it will be a real fight with the 
source of the problem, not its consequences. And sometimes it is 
not as difficult as it seems, though unusual. 

According to statistics, more than half of the losses that 
are suffered by the company due to incidents in the field of 
information security caused by the actions of the staff. And mostly 
they do not happen because of malice, but simply due to the low 
level of awareness of users. Thus, by teaching their employees basic 
rules in the field of information security, the company can 
significantly reduce the risk of security breach. Not for nothing, 
staff training is one of the main requirements of the international 
standard for information security management ISO/IEC 27001. 

Statistics "studies of confidential information leaks in 
2015" conducted by "InfoWatch", saying that in 54% of cases the 
perpetrators of the leaks were employees of the organization [7]. 
The same statistics research "InfoWatch" on this issue, in 2014 was 
58% and in 2013 – 62% [8, 9]. Analyzing given statistics, we can 
say that now the amount of leakage through the fault of the 
employee is reduced, however, this trend is not apparent. 

 
5. Conclusion 
In our opinion, an effective solution to this problem is a close 
examination of the motivation theory of employees professional 
activity, which is essentially a way of raising attention to the issue 
of information security [10]. In General, it should be noted that the 
role of professorial-teaching staff in the formation of personality, 
ready to ensure their own information security is not yet sufficiently 
appreciated, and we believe that the work in this direction should be 
continued. 
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1. Introduction 

1.1. Preparation of Data for Statistical Processing  

Statistical models are a important part of contemporary systems of 
human-machine interaction. Construction of a statistical model 
requires large amount of manually annotated data. For the sake of 
building good language model it would be very helpful to have a 
sufficiently large database of text that would unify various sources 
in one place. The database can be easily used to easily construct 
domain-specific corpora from the already collected and prepared 
data. 

Annotation of speech and language corpora is timely and costly 
process. The first step is to find interesting patterns that will be 
subject of data modeling. The research team must design annotation 
conventions and train a group of contributors. The prepared data are 
distributed to annotators that mark the interesting phenomena in the 
database. Partials results from the annotation team are gathered and 
a training corpus is constructed. 

The corpus is the input of statistical model training. Adequate 
method is selected and the model is composed from the prepared 
training data. The model is then able to predict events, even if they 
were not seen in the training corpus. It is able to generalize implicit 
knowledge, written by the human annotators during database 
creation. 

The annotation team is often not available. The first problem is 
financing the required people to annotate a database. Employing a 
person demands administrative work and sufficient financial 
resources that are often not sufficient. Even if financing is available, 
finding a skilled personnel is a hard task. The whole process is 
timely, because proper annotation requires lot of focus and effort.  

The whole process of training database preparation can be described 
as a sequence of actions: 

1. Task preparation: This step includes introduction of the task to 
the annotator and learning of the annotation conventions. 

2. Annotation of data: Observing a part of data and marking 
interesting parts with proper tags. 

3. Partial results gathering: Results from annotators are put in a 
common place. Missing and contradicting annotations have to be 
resolved. 

4. Database finalization: giving the final form to the database. Data 
should be in a form that is feasible for statistical processing. 

 

1.2.What is Crowdsourcing 

There is a strong need to find an easier of annotated database 
creation methods. Annotation of data should be: 

1. easier, 

2. cost less,  

3. be faster.  

The solution is to automate the process of data annotation, and 
partial results gathering. 

A task is split into several smaller sub-tasks that are easy to 
comprehend by a random user. 

Jeff Howe defined “crowdsourcing” as “an idea of outsourcing a 
task that is traditionally performed by an employee to a large group 
of people in the form of an open call” [1]. 

1.3.State of the Art in Crowdsourcing 

There are several works that give survey of the current literature in 
the field of corowsoucing, such as [2] or [3] 

The most common method of crowdsourcing utilizes a market of 
micro-services. The Amazon Mechanical Turk platform offers a 
potential paradigm for engaging many users for low time and 
monetary costs [4]. 

The process of crowdsourcing is described as [3]: 

“The crowdsourcing site exhibits a list of available tasks, 
associating with reward and time period, that are presented by 
requesters; and during the period, workers compete to provide the 
best submission. Meanwhile, a worker selects a task from the task 
list and completes the task because the worker wants to earn the 
associated reward. At the end of the period, a subset of submissions 
are selected, and the corresponding workers are granted the reward 
by the requesters. In addition to monetary reward, a worker gains 
credibility when his task accepted by the requester. Sometimes, the 
task requester is obligated to pay every worker who has fulfilled the 
task according to the requirements. In some cases, workers are not 
motivated by rewards, but they work for fun or altruis. “ 
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These voting tasks require a crowdsourcing worker to select his 
answer from a number of choices. The answer that the majority 
selected is considered to be correct. Voting can be used as a tool to 
evaluate the correctness of an answer from the crowd [3]. 

Crowdsourcing is used as a source of annotated data for various 
tasks. Named entity annotation using Amazon Mechanical Turk is 
proposed in [5] Email annotation for NE is proposed in [6], work 
[7] designs a system for word sense disambiguation. 

2. Prerequisites for solving the problem 
Each crowdsourcing process consists of the following steps: 

1. Short survey form – gathers basic information about participant. 

2. Task form – displays partial task to the participant. 

The task form is displayed after new question item is requested 
from the participant. The task form has several states: 

1. Question requested. The application script requests question item 
from the database and displays it to the participant. 

2. Question displayed: The participant fills the required answer. 

3. Question submitted: The application script sends the answer back 
to the database. A new item can be requested by the participant. 

An important factor in crowdsourcing is motivation. A participant 
can be motivated by a good will, or money. Participation in speech 
and language resources annotation can be made a part of 
educational process and student assessment. 

Amazon Mechanical Turk is not suitable for our purposes. The first 
reason is that participation in Amazon Mechanical Turk market 
requires financing as a motivation. The second problem is that 
understanding the language is a prerequisite and there are not 
enough Slovak speaking people on Mechanical Turk. It was 
necessary to implement our own approach to crowdsourcing.  

3. Solution of the examined problem 

3.1 Our crowdsourcing system 

The crowdsourcing system consists of the following components: 

1. Database – Stores answers from the participants. 

2. Web Application – displays survey and task forms and serves 
supporting files 

3. Client-Side Application Script: Processes task forms, requests 
task data from the server and sends answers back. 

We have implemented the following crowdsourcing modules to 
gather annotated data for training models for a speech recognition 
system or natural language processing system. 

3.2 Crowdsourcing Modules 

The crowdsourcing system is divided into three parts, each part is 
focused on gathering a certain type of language or speech data. The 
gathered data types are summarized in the Table 1. 

 

 

Table 1: Modules Summary 

Module Name Type of the Gathered Data 
Dictionary Game Dictionary  

Spelling Experiment Text 

Your Voice Audio data 

 

Dictionary Game – purpose of the crowdsourcing is to create 
manually checked dictionary. Dictionary of good words is an 
important part of both acoustic and language model of a speech 
recognition system. A good dictionary helps to restrict a search 
space and increase a precision of the automatic speech recognition.  

The task of the Dictionary game is to assign one of possible classes 
to a word. Some possible classes for a word are: 

• Unable to Answer 

• Unknown word 

• Correct word 

• Spelling error 

• Foreign Word 

• Proper Name 

The participant selects one of the classes for the proposed word. 
The Class “Unable to Answer” is always pre-selected to filter out 
cases when participant marks the word without considering it. An 
example of a word category selection is in Fig. 1. 

Result of the game is a set of decisions by the participants. The 
voting is used to select a class for a word that has most decisions. 
Output of the game is a dictionary, where each word has the most 
probable class. 

Spelling Experiment – Purpose of this experiment is to observe 
common spelling errors. Language data from the internet that are 

Figure 1: Dictionary Game 
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part of the language model training are full of spelling errors. The 
annotation task is defined as follows: 

 

1. A short survey form is filled 

2. The spelling experiment plays a sentence read by artificial 
voice. 

3.  The participant writes the sentence in his smartphone and 
the application records key-presses. 

4. Results are sent to the server and a new sentence is 
proposed.  

A screenshot of the survey form for spelling experiment is in Fig. 2. 

Result of the spelling experiment is a set of manually transcribed 
sentences that can be used to create a model of spelling errors int 
the Slovak language. The modeling method was proposed in [8] 
and our research [9]. 

Your Voice – this experiment gathers audio data from recording of a 
mobile phone. The process is reverse as it is in the Spelling 
experiment. A sentence is displayed and the participant is requested 
to read it into his or hers mobile phone. The gathered data then can 
be used to train an acoustic model for recognition of voice in mobile 
phone. 

1. The user fills a survey form. This step is important to get 
information about acoustic environment where a sound is 
recorded. 

2. Then a sentence is shown on screen and a participant is 
requested to record it into the system. The sound is 
recorded in 16bit resolution using Recorder.js script and 
sent in an uncompressed form to the server. 

3. Result of the crowdsourcing process is a set of recordings 
with transcriptions that can be used to train or adapt an 
acoustic model of the speech recognition system. 

An example of a task form for Your Voice game is depicted in the 
Fig. 3. 

4. Results and discussion 
Results of crowdsourcing language resources should be applicable 
in the field of statistical language modeling in speech recognition. 
Our design of a system for quick annotation is applicable in the 
academic environment. Students are involved in the research by 
participating in creation and processing of language resources. 
Participating student becomes an integral part of research team and 
project. What we gathered from the application is summarized in 
the Table.2. 

Table 2: Results Summary 

Number of Gathered 
Items 

Number of participants 

8,079 123 
 

5. Conclusion 
The main task is split into small portions that are easily 
comprehensible even for a person without preliminary training, 
often in a form of a game. The web interface is accessible and an 
annotator does not need to install additional software. The process 
of annotation of language resources is easier, faster and has a low 
learning curve. This paper describes a design of a system for quick 
annotation of language resources for under-resourced languages by 
a group of volunteer annotators using crowdsourcing.  

In the case of the Slovak language, the natural language processing 
technologies are just in the beginning. This initiative aims to 
support cooperation and sharing research results by allowing to 
easily try the tools by other researchers, without the need to compile 
sources, train classifiers or gather textual data. On the website 
http:\\nlp.web.tuke.sk a set of natural language tools can be tried 
out, enables members of the scientific community to easily see 
capabilities of the proposed tools, compare it with their own results 
and discuss it. 

Figure 2: A Spelling Experiment Survey Form Figure 3: Your Voice Task Form 
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Abstract: The purpose of this article is to provide information on the study of deficits in the functioning of praxis in children diagnosed with 
Specific Language Impairment (SLI). The performance of three groups of language disordered  children, divided by age, and the respective 
control groups on tasks related to articulation, speech motor control and diadochokinesis are put on discussion.  
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1. Introduction:  

 Dyspraxia means dysfunction at the level of speech 
praxis. But dysfunctions occurring by the same mechanism 
appear in children diagnosed with Specific Language Impairment 
(SLI), too. For this reason, from historical and  contemporary 
points of view the fundamental question is whether the symptoms 
associated with impaired functioning of the higher cortical 
function praxis should be added to the symptom complex of 
Specific Language Impairment.  

 So far there is no study conducted in Bulgaria to reveal 
details on the functioning of verbal praxis mechanisms within the 
contingent of children diagnosed with Specific Language 
Impairment (SLI).  

2. Experimental stand: 

 The samples presented below are part of wider research 
aimed to provide some answers related to that fundamental issue. 

 The study covered a total of 170 children  - some 
diagnosed with "Specific Language Impairment" and a group 
with no language deficits at all. They were divided into three age 
groups as follows: 35 children aged between 4 and 5 years, 30 
children aged between 5 and 6 years and 20 preschool children 
(6-7 years). The three experimental groups (EG) were composed 
of children with proven language pathology identified by an 
expert speech therapist. In view of the precision,  prior 
acquaintance with individual records of each child, including 
details related to their personal history, were undertaken. The 
control groups (CG) mirrored the number and age of the children 
with language impairment. The research was conducted in three 
kindergardens in the country, two of which specialize in speech 
and language therapy in Sofia and Varna, and one non-
specialized kindergarten. The survey was conducted individually 
with each participant, after a  statement of consent was signed by 
the parents. 

 

  The folowing three diagnostic tasks were strictly 
connected  to the articulation praxis level of one syllable (type 
CV) and the articulation praxis level of the diadochokinesis. The 
main focus of the samples was to define the maximum speed and 
duration of delivery of one syllable type CV, and then a 
combination of two and three syllables that  each child must 
pronounce as many times as possible within 15 seconds.  The 

time of execution was measured. When the child does not utter 
anything, it scores 0 points. The maximum score is individual, 
according to the capabilities of each participant. 

It is important to clarify that articulation praxis is examined in its 
kinetic aspect.  

  The first task for each child is to utter the syllable 
“PA”   as many times as they can for 15 seconds. Every spoken 
syllable is scored 1 point. The sample represents the easiest level 
in the study of articulation praxis. It is known that the sound "P" 
is part of the speech sounds typical of the early articulation stage. 
In this sense, the combination of “P” with the wide open vowel 
"A" should not be an obstacle to the children tested. The 
instruction is: "Please, repeat “PA” as quickly as you can as 
many times as you can. I will give you a start!” The speech 
therapist demonstrates a task example. 
 The second task is upgraded in difficulty. Each child 
must pronounce two open syllables "PA-KA". Again  the time 
and number of syllables pronounced is measured. Any 
pronouncement of the combination gets 1 point. The instruction 
is analogous to that of the previous sample, but refers to a 
combination of two syllables. 
 The third task is related to the pronounciation of three 
open syllables (PA-TA-KA) and is a classical sample of 
diadochokinesis in which the articulation starts from the lips, 
then goes onto the tip of the tongue and after that ends at the back 
of the tongue.  The informative purpose of the sample consists in 
the different articulation posture during the pronunciation of the 
speech sounds “P”, “T” and “K”. Of all three tasks, this is the one 
with highest level of complexity.  The instruction is similar: 
"Please, pronounce PA-TA-KA as quickly as you can and as 
many times as you can!”.   
 Although being divided into three separate conditions, 
the described samples are interrelated. We are looking for 
information regarding the smoothness, successiveness, speed, 
switching on from the level of simple pronunciation of one 
syllable to pronunciation of a group of syllables. The aim is to 
find whether there are deficits in brain mechanisms that control 
planning of voluntary motor and speech skills. The samples 
described above possess a certain level of abstraction.  The child 
has no language support in terms of communication or images, 
which means complete exclusion of meaningful code. 
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 For the purposes of our research we formed two 
hypotheses : 

1. We expect that between children with Specific Language 
Impairment and children with normal language 
development there will be no significant difference in 
terms of verbal praxis. 

2.  We assume that in children with Specific Language 
Impairment,   the verbal praxis will improve in parallel 
with the age. 

 Comparing children with normal speech and those with 
Specific Language Impairment we were looking exactly for two 
things - a manifestation and development of speech praxis in 
three distinct ages. 

3. Results and discussion:  

 The following graph (Fig. 1) gives the results of both 
groups - EG and CG from the first task “Repetition of one 
syllable”.                   

 
Figure 1: Mean value of repetition of one syllable divided by age;  
 At the first task the children between 4 and 5 years of 
experimental group showed an average subgroup score of 31 
points. For the same task the result of children in the control 
group was 35 points. 
Obviously, for the respective sample there is no significant 
difference between the results of the control and experimental 
groups. This was confirmed statistically by the coefficient "t" 
expressing significant differences, in this case less than 0.01 (less 
than 1%). 
It could be concluded that the repetition of an open syllable, type 
"PA" for a specified time is equally difficult for 4-5 years old 
children which means that the assumption expressed at the first 
hypothesis is confirmed for that age. 

The same  task performed by 5-6 years olds shows subgroup 
average score of 48 points for EG and 50 points for CG. 
Obviously, for this sample at that age there is no statistically 
significant difference between the two groups, as shown by the 
ratio "t", which is less than 0.01 and again we can confirm the 
first hypothesis. 

An interesting twist is observed in the sample with preschool 
children (6-7 years). Here it clearly outlines statistically 
significant differences between the results of EG and CG. 
Children from EG subgroup have 41 points, while children from 
CG - 69 points.  The assumption embedded in the first hypothesis 
is not confirmed only for this age group. That means differences 
in articulation mechanisms at the level of praxis for serial naming 
of one syllable between children with normal speech and children 
with SLI, are established only in preschool. Brain mechanisms 
needed for the implementation of that sample are formed for the 
normally speaking children. But the same process of maturation 

is not performed in children with SLI, whose results remain close 
as a statistical value to these of the smaller ones (5 - 6 years). 
From the graph (Fig. 1) it can be seen, also, that the results of the 
6 years old children with SLI are lower than those of 5 years old 
with the same diagnosis. This suggests that the brain mechanisms 
at the level of naming of one syllable are not only entirely 
unformed in children with SLI, but there is also some decline 
concerning instrumental realization of the described level. How 
to explain this fact? Maybe it is worth mentioning here the main 
symptom associated with the concept of children's verbal 
dyspraxia, the ineffectiveness of the applied therapy, which 
might positively affect language development, but fails to support 
the maturation of praxis functions. On the other hand, the 
individual temp of formation of praxis skills in that period of age 
matters. 

 The results of the second task related to the repetition 
of a combination of two open syllables are graphically presented 
at Figure 2. 

 
Figure 2: Mean value of repetition of two syllables divided by age;   
 As mentioned above, the sample represents a second 
level of difficulty compared to the previous one. Besides standard 
naming, here we have a switching between the two articulation 
postures associated with phonation of two different consonants - 
P and K. The first articulated with lips and the other through the 
back of the tongue. There is also a smoothness of the 
performance. 
The task was harder for the children compared to the previous 
one. This was shown by the fact that some of them made an inert 
repetition of the syllable „PA“ from the previous sample, which 
required re-submission of the instruction. 
It is interesting that here we have again statistically significant 
differences between the results of the experimental and control 
groups only for 6-7 years old. The graph (Fig.2 above) clearly 
shows the recurring trend in which 6 years old children with SLI 
have lower scores compared with 5 years old children with the 
same diagnosis. In our opinion this should not be regarded as a 
decrease in the formation of verbal praxis, but rather as an 
individual specifics of the studied groups of children. The line of 
skills in children with normal language development of all three 
ages unfolds through a gradual rise in results, while that of 
children with language pathology is expressed with an unequal 
dynamics. 

 The results from the third, the most difficult task, are 
presented graphically in Figure 3. The sample has a high 
diagnostic value as praxis symptoms associated with impaired 
diadochokinesis (switching between three or more articulation 
postures) are considered main characteristic of the verbal 
dyspraxia.  
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Figure 3: Mean value of repetition of three syllables divided by 
age;   
 We can see that the first hypothesis is confirmed 
partially and is not valid only for 5-6 and 6-7 years old children. 
In the results of 4-5 years olds we can't observe reliable 
differences in the performance. The results of children with 
normal speech development rise gradually which speaks of a 
stabilization of the mechanisms of speech praxis. While in the 
results of children with SLI we can't see dynamics in serial 
repetition of syllables, because the points of 4-5 years olds are 
approximately  the same as those of 6-7 years old. We can 
conclude that we see an improvement of speech praxis skills and 
fine motor mechanisms connected with precise and fast switching 
between two or more articulation postures only in children with 
normal speech development. The same mechanisms practically 
do not develop in children with SLI at age period between 4 and 
7 years of life.   

 To define more clearly the connection between the 
improvement of speech praxis skills and the children’s age we 
made an Analysis Of Variance (ANOVA), disposed at the 
following tables.    

Table 1:  Mean Values of verbal praxis components in deferent 
age groups in children with Specific Language Impairment 
(SLI);  

Task Age Number 
of 

children 

Average Standard 
deviation 

F 

 

Repetition 
of one 
syllable 

4 years olds 35 31,11 22,37 4,49 

5 years olds 30 48,33 24,13  

6 years olds 20 41,05 23,35  

Total 85 39,53 24,18  

 

Repetition 
of two 
syllables 

4 years olds 35 16,71 12,29 1,98 

5 years olds 30 22,7 10,32  

6 years olds 20 20,7 14,89  

Total 85 19,76 12,46  

 

Repetition 
of three 
syllables 

4 years olds 35 6,46 7,59 0,22 

5 years olds 30 7,77 7,82  

6 years olds 20 6,65 10,24  

Total 85 6,96 8,28  

  

 The results demonstrate that a dependence between the 
advancing age and improvement of speech praxis skills in 
children diagnosed with SLI exists only for the   first task. Only 
at starting level of repetition of one syllable type CV we find a 
positive development in the praxis functioning. This conclusion 
is confirmed by index F = 4, 49, bigger than 0, 01.  

Table 2:  Mean Values of verbal praxis components in deferent 
age groups in children with normal speech development; 

Task Age Number 
of 

children 

Average Standard 
deviation 

F 

 

Repetition 
of one 
syllable 

4 years olds 35 35,57 20,63 19,94 

5 years olds 30 50,57 20,83  

6 years olds 20 69,3 12,6  

Total 85 48,8 23,06  

 

Repetition 
of two 
syllables 

4 years olds 35 19,03 13,72 24,93 

5 years olds 30 26,9 13,35  

6 years olds 20 45,15 12,11  

Total 85 27,95 16,58  

 

Repetition 
of three 
syllables 

4 years olds 35 8,34 7,46 40,8 

5 years olds 30 16,87 11,32  

6 years olds 20 31,4 7,89  

Total 85 16,78 12,7  

  
 Table 2 above represents the results of the control 
groups, the children with normal speech development. We can 
see that at all consecutive ages, we have statistically significant 
differences. This means that children's performance on each of 
the tasks has improved alongside with age.  

3. Conclusion:  

 Both the vowels and the consonants sounds differ in the 
different phonetic context in which they are located. In this sense, 
a fundamental element in studying the speech skills of children 
with doubts about dyspraxia should be the syllable. The three 
tasks presented begin at the level of one syllable and are graded 
by difficulty. The kinetic aspect of verbal praxis - serial naming, 
smooth passage and switching between two articulation postures,  
diadochokinesis - was observed. Establishing deficiencies in the 
functioning of these processes is important for the diagnosis of 
dysfunctions at the level of verbal praxis naturally involving the 
planning of the movements required for articulation and hence 
for communication.  

 The main goal of our research was to define clearly the 
exact symptoms of impaired praxis skills in children diagnosed 
with Specific Language Impairment. The results from the three 
tasks have shown clearly the existence of such difficulties in that 
particular contingent. Also we tried to specify the levels of 
manifestation throughout three different and consecutive ages of 
childhood.  

 At the praxis level for repetition of one syllable and 
repetition of two syllables we have statistically significant 
differences between EG and CG at the preschool age. We may 
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say that our first hypotheses doesn’t confirm only for that period 
of age. The results from the third sample, concerning 
diadochokinesis, show that the children with normal speech 
development have higher scores than the others with SLI at the 
age of 5 years. So the differences in articulation capabilities start 
at an earlier age. The CG have better performance than the EG. 
If we look separately at the scores of both groups, we see that 
praxis functions improve with age only for the control group. 
Practically voluntary fine motor mechanisms do not develop in 
children with SLI at age period between 4 and 7 years of life.   
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Abstract: The paper defining the notions of pedagogic innovational; traces history of the case-method, as well as some theoretical and 
methodological aspects of its implementation in teaching process; the pedagogic goals fulfilled by means of the given technology are listed 
along with its advantages compared to other methods. The case- method term, its structure and working algorithms are defined; the 
application examples relating to environmental education at different levels are given. 

  
Keywords: EDUCATIONAL TECHNOLOGY, PEDAGOGIC INNOVATIONS, CASE- METHOD, THE PROBLEM-SOLVIND 

TEACHING METHOD, ENVIRONMENTAL COMPETENCE               

 

1. Увод 
В настоящия момент на съвременният етап на развитие на 

обществото се поставят изисквания за съхранение и развиване 
на личностните качества на ученика, развиване на неговия 
творчески потенциал и интелект. В резултат на процесите на 
глобализация, интеграция, компютъризация, използване на 
интернет, дистанционно обучение и други се усеща остра 
потребност от нови подходи към теориата и практиката на 
образованието и възопитанието, към разработването и 
въвеждането на нови иновационни методи на обучение. 

Иновация - това са само тези новости и нововъвевдения, 
които значително повишават ефективността да действащата 
система.          

Методичеки иновации -  иновации в областта на методиката 
на обучението и възпитанието, в преподаването и ученето, в 
организацията на учебно- възпшитателния процес. 

Педагогически иновации - нововъдение в областта на 
педагогиката; целенасочено, прогресивно изменение, което 
внася стабилни елементи в образователната среда, които 
подобряват характеристиките както на отделните й 
компоненти, така и на самата образователна система като цяло. 

Иновационни образователни технилогии и програми- 
всички образователни технологии, които са резултат на 
иновационната дейност на педагога, който ги е създал и развил. 

Иновационно образование - това са само тези иновационни 
образователни технологии и програми, при които в резултат на 
иновационната дейност на преподавателя се генерират 
иновационни идеи у учащите се. 

Основните функии на иновационната дейност на 
преподавателя включват ефективни изменения на 
педагогическия процес и неговите компоненти: изменение на 
целите; изменение в съдържанието; нови средства на обучение; 
нови идеи на възпитание, нови начини и методи на обучение, 
развитие и възпитание на учащите се. 

В зависимост от областта, в която се извършват 
иновационните процеси, те могат да се разделят на 
иновационни процеси в: съдържанието на образованието, в 
технологиите, в организацията, в системата на управление, в 
образователната екология. 

Съвременнта концепция за иновации в образованието 
изисква формиране на универсални знания, умения и навици; 
усвояване на ключови компетенции и усъвършенстване 
самостоятелната дейност на обучаемите. На обществото са 
необходими млади специалисти, способни да анализират 
проблеми и трудни ситуации, възникващи в реалната 
професионална дейност; да предлагат алтернативни решения; 
да изработват критерии за тяхната правилност, както и 
ефективни технологии за трудова дейност. Основният проблем 
пред съвременните иновационни търсения е : Как с помощта на 

специални педагогически средства целенасочено да се развива 
интелекта на учащите се, тяхното творческо и критично  
мислене, да се формира научен светоглед и активна жизнена 
позиция. 

Такъв метод на обучение е case-study метода (анализ на 
конкретните ситуации)- един от най – ефективните методи за 
активизиране на мисловната дейност на учащите се. 

 
2. Резултати и дискусия 
2.1. Обща характеристика на case- study 
метода 
 Същността на метода се състои в това,  че на обучаемите 

се предлага да осмислят реална жизнена ситуация, която от 
една страна отразява някакъв практичен проблем, а от друга 
актуализира определен комплекс знания, които са необходими 
за решаването на даден проблем. При това тази реална 
ситуация няма еднозначно решение[7]. Той позволява научните 
теории да се преподават от гледна точка на реалните събития, 
спомага за активното усвояване на знания и навици за подбор, 
обработка и анализ на големи масиви от информация, 
описваща различните ситуации, води до повишаване на 
интереса на учащите се към изучавания предмет. Този метод 
дава възможност не само да се правият причинно- следствени 
връзки, но и да се създават готови резултати, насочени към 
бъдещето. При използването на кейс- метода съществено се 
изменят взаимоотношенията между обучаващия и обучаемите. 
Преподавателят става организатор на процеса на търсене на 
решение на проблема, насочва обсъждането, поощрява 
предложенията, направени от учащите се, както и на 
увереността им в себе си и отговорността им за собственото им 
обучение. Учащите се са поставени пред задачата да 
придобиват знанията сами, а не да ги получават в готов вид[7]. 

От методична гледна точка case-study метода може да се 
представи като сложна система, в която са интегрирани 
различни методи и форми на обучение- таблица1. 

 
Таблица 1: Структура на case-study метода.   

Метод, интегриран  в 
case-study 

Функции на метода в 
case-study метода 

моделиране изграждане модел на 
ситуацията 

системен анализ анализ на ситуацията 

мислен експеримент начин за получаване на 
знанията за ситуацията 

метод на описания описване на ситуацията 
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(Описателен метод) 

проблемен метод представяне на проблема 
лежащ в основата на 
ситуацията 

класификационен метод подреждане на 
изброените свойсва на 
елементите, създаващи 
ситуацията 

игрови метод представяне на варианти 
на поведение на участниците 
в ситуацията 

мозъчна атака генериране на идеи 
относно конкретната 
ситуация 

дискусия обсъждане на мнения за 
конкретния проблем и 
възможностите за неговото 
решаване 

 
Учебният кейс, това е описание на съвкупност от реално 

случили се събития в една или друга практическа дейност, 
свързани като цяло с определен проблем, предлагащи 
възможни варианти за решение. 

 
Работата с кейсовете помага за решаването на следните 

педагогически задачи: 
-  Представяне на определи концепции и методи; 
- Активизиране на наличните знания на учащите се за 

решаване на конкретна практическа ситуация; 
- Развиване на системно, критично мислене, формиране на 

умения за работа с информация (оценка, систематицания, анализ 
и приложение на информацията); 

- Придобиване на умения за практическо  приложение на 
общи знания при изучаване на конкретни ситуации; 

- Формиране на научен светоглед (анализиране на различни, 
противоречиви страни на дадено явление), умения за 
диагностициране на ситуацията, откриване на причините за 
нейната поява и прогнозиране на варианти за нейното 
развитие; 

- Развиване на умения за идентифициране на проблемите и 
тяхното структуриране; 

- Изграждане на комуникативни компетентности (умение за 
представяне на информация, умение да убеждават, дискутират, 
слушат, да уважават чуждото мнение); 

- Развиване на рационално и творческо мислене (умение за 
издигане и защитаване на хипотези, чрез прилагане на 
оригинални решения); 

- Формиране на умения за работа в екип. 
 
2.2. Етапи в учебния процесс при работа с 

кейсове 
 
- Обявябане на темата (запознаване с проблема)- анализ на 

практическата ситуания и на нейните осодености; 
- Презентация на ситуацията - представяния на различни 

членове от учебната группа, като се избира най - краткото, 
изчерпателно описание на ситуацията; 

-  Дискусия, организирана от преподавателя - обсъждане на 
темата от учащите се, преподавателят контролира и 
координира дискусията; 

- Търсене на начини за решаване на проблема - творческа 
работа в подгрупите, представяне на алтернативни начини за 
решаване на проблема, анализ на положителните и 
отрицателните страни, избор на оптимално решение; 

- Анализ на резултатите, оценяване работата на учащите 
се - преподавателят дава оценка на изводите, направени от 
отделните подгрупи, на хода на дискусията, коментира и 

формулира варианти, които не са били предложени от 
участниците, коментира грешките, ако са допуснати такива, 
избират се най- продуктивните решения. 

 
При съставянето на кейса трябва да се отчитат някои 

изисквания: 
- Кейсът трябва да е ориентиран за конкретна аудитория; 
- Ситуацията трябва да съответства на теоретичния курс и 

на професионалните потребности на обучаемите; 
- Ситуацията трябва да отразява реален, а не измислен 

сюжет (достоверност на фактите); 
- Ситуацията трябва да е проблемна, да съдържа 

необходимото и достатъчно количество информация; 
- Ситуацията трябва да е по силите на учащите се, но да не 

е много лесна; 
 - Ситуацията трябва да е описана интересно, на прост и 

достъпен език. 
- Кейсът трябва да  съдържа информация, насочваща към 

разрешаването на проблема, но не трябва да има подсказваща 
информация, както и пряк авторски коментар; 

- В кейса трябва да се представят примери на достатъчно 
добри решения на проблема, които могат да послужат като 
модел на учащите се; 

- Кейсът трябва да се съпровожда с ясни инструкции за 
работа с него. 

 
2.3.Основни класификации на кейсовете 
 
Класификацията на кейсовете може да се извърши по 

различни признаци. 
В зависимост  от целите и задачите на обучението те биват: 

обучаващи на анализ и оценка; обучаващи на решение на 
проблеми и вземане на решения; илюстриращи проблем, 
решение или концепцията като цяло. 

Според степента на въздействие на основния им източник 
кейсовете биват: практически кейсове - отразяват реални 
жизнени ситуации; обучаващи кесове - изпълняват на първо 
място учебни и възпитателни задачи, поради което ситуацията 
и проблемът тук не са реални, а такива , каквито могат да се 
срещнат в живота; научно- изследователски кесове - насочени 
са към включване на ученика в научно-изследователска 
дейност. 

При разработката на кейса се отчита нивото на сложност на 
ситуацията и се следи за съответствието между нивото на 
подготовката на учащите се и нивото на сложност на кейса. В 
зависимост от нивото на сложност те биват: 

- Първа степен на сложност -  съдържат  въпроси, близки 
до формулировките в учебника, на лице е  практическа 
ситуация и        съответно решение. Дали това решение е 
подходящо за ситуация, възможно ли е друго решение решават 
обучемите; 

- Втора степен на сложност - за дадена практическа 
ситуация учащите се сами трябва открият  и поставят 
проблемните въпроси; 

- Трета степен на сложност- за дадена практическа 
ситуация учащите се сами определят проблема и търсят начини 
за неговото решаване; 

- Четвърта степен на сложност- тя предполага учащите 
се да формулират концептуални предпоставки за развитието на 
дадено явление. Възможно е да липсва част от информацията 
за ситуацията. Откриването на необходимостта от такава 
информация и самото й намиране от учащите се е част от 
задачата. 

Успехът на реализацията на кейс- метода в занятието до 
голяма степен зависи от подготвителната работа, която трябва 
да извършат както преподавателят, така и учащите се. 

 
Организацията на учебния процес при използване на case-

study метода е показана в Талица 2. 
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Таблица 2. Подготовка и обучение при case-study метода 
(по Ваганова О.И.) 

Етап на 
работа 

Дейност на 
преподавателя 

Дейност на учащите 
се 

До 
занятието 

1. Избор на кейса                 
2. Определя основните и 
спомагателни материали 
за подготовка на 
учащите се                                  
3. Разработва сценария 
на занятието 

1. Получават кейса и 
списък с препоръчи-
телната литература 

2. Подготвят се самос-
тоятелно за занятието. 

По време 
на 
занятието 

1. Организира предвари-
телното обсъждане на 
кейса 

2. Разделя групата на 
подгрупи 

3. Ръководи обсъждане-
то на кейса в подгрупи, 
обезпечава ги с допъл-
нителни сведения 

1. Задават въпроси, 
задълбочаващи разби-
рането на кейса и 
проблема                                   
2. Разработва варианти 
за решение на пробле-
ма, слуша  какво 
говорят другите                           
3. Взема решение или 
участва във вземането 
на решение 

След 
занятието 

1. Оценява работата на 
учащите се                                  
2. Оценява взетите 
решения и поставените 
въпроси 

1. Изработва писмен 
отчет за занятието по 
дадената тема 

 
Както се вижда и от таблицата дейността на преподавателя 

по подготовка на занятието включва: овладяване на фактите и 
взаимоотношенията на лицата, действащи в ситуацията, 
предлагана в кейса; определяне и структуриране на учебната 
стратегия; обмисляне на етапите на дискусията; прогнозиране 
на възможните въпроси и аргументи, които могат да възникнат 
в хода на дискусията; определяне на задачата за учащите се 
при изучаването на кейса [7]. Подготвителната работа на 
учащите се започва със запознаването със ситуационната 
задача. По време на занятието задачата на преподавателя се 
свежда до провеждане на встъпителна беседа, формиране на 
малки групи, организиране на дискусия, стимулиране на 
творческо настроение, оценка за заслугите на всеки участник в 
решението и анализа на ситуацията. Успешната реализация на 
кейс метода зависи от предварително обмислените въпроси  в 
рамките на дискусията. 

 
2.4. В сравнение с другите технологии и 

активни методи на обучение case-study метода 
има редица предимства: 

- В него могат да се интегрират традиционни и 
иновационни методи на обучение, ефективно се използват 
идеите на проблемното и развиващото обучение и други 
съвременни педагогически подходи; 

- Той се явява обобщен вариант на редица съвременни 
интерактивни технологии: проектна дейност, различни видове 
моделиране, мислен експеримент, експериментални и  
изследователски работи, имитационни, ролеви, интелектуални 
и делови игри и много други; 

- Методът може на се прилага във всички степени на 
обучението; 

- В метода се предвиждат  различни форми на организация 
на дейността на учащите се: индивидуална самостоятелна 
работа, работа в малки групи, дискусии и конференции, 
презентации, представяне и обсъждане на проблеми и други; 

- Присъщи за метода са дейности като: осмисляне на 
проблеми, подбор на необходима информация, както и нейната 
систематизация и класификация, издигане на хипотези, 

доказателства, избор на оптимален вариант за решаване на 
проблема, изводи и заключения; 

- Особено важно е възпитателното значение на метода, 
неговата насоченост към обща и професионална социализация 
на учащите. 

Предвид на тези особености case-study метода е един 
ефективен метод за формиране на екологична грамотност и 
екологични компетенции. 

Явно е, че съвременните младежи се справят добре със 
финансовата сфера на битово ниво. Разкривайки връзката 
между физика, екология и икономика е възможно да се 
подбуди интереса на учащите към природните науки, да се 
реализират техните творчески способности. В съвременния 
свят физическите и икономическите закони са тясно свързани. 
Развитието на съвременните технологии е свързано с 
използването на различни природни ресурси, които са 
ограничени и доста скъпи. При това икономически изгодните 
производства не винаги са екологически съобразни. На 
практика най- често те са на противоположни полюси. При 
работата с кейсове учащите се, търсейки равновесието между 
„икономично” и „екологично” трябва да намерят оптимален 
вариант, ако не за решаването на проблема, то поне за 
намаляването му. 

 
2.6. Примери 
 
 КЕЙС : ”Преработка на използвана пластмаса, която 

намира приложение в бита”[4] 
Учебни цели : активизиране на система знания по различни 

дисциплини, необходими за решаваме на проблема; формиране 
на комуникативни, социални, информационни компетенции; 
формиране на предметни компетенции, определящи базиса на 
екологичната култура и определящи екосъобразно 
взаимодействие на учащите се със окръжаващата ги 
социоприродна среда; формиране на умения за проектиране на 
своята дейност в обкръжаващата среда, отчитайки 
екологическите последствия от нея; усвояване на умения и 
способности за прогнозиране и моделиране на екологични 
ситуации, както и предотвратяване на негативните последици 
от тях; изработване на навици  за ескосъобразни дейности. 

Възпитателни цели: възпитаване на личности качества, 
които отразяват екологичната култура на човека; формиране на 
дискусионна култура, умения за работа в екип, уважение на 
чуждото становище по проблема и принципно отстояване на 
собствената позиция. 

В зависимост от възрастовите възможности на учащите се в 
различните образователни степени се използват различни 
инструменти за постигане на поставените цели: различно 
съдържание на кейса, различни методи на работа. В началната 
образователна степен, където не достигат теоретичните знания 
е възможно да се използват театрални постановки, приказки, 
игрови сюжети, които съответстват на присъщата за децата 
емоционалност и образност. При учащите се от 
прогимназиалната  образователна степен, които са натрупали 
значителен запас от теоретични знания   по 
естественонаучните дисциплини, може да се направи по- 
задълбочено обсъждане на проблема, да се разработят учебни 
проекти, в които се предлагат различни начини за  изработване 
на полезни предмети от използваните вече пластмасови 
изделия за еднократна употреба. Значително по- сложни 
проекти, в които се разглеждат и проблемите свързани с 
промишлената преработка  на отпадъците, в които проектната 
дейност придобива професионална насоченост могат да се 
приложат гимназиална образователна степен. 

Работата по кейса включва следните елементи: 
Предварителна работа на преподавателя: формулиране на 

проблема, който трябва да бъде решен; разработване 
първичното съдържанието на кейса, в което трябва да има 
минимална информация за проблема; разработване сценария 
на занятието и система от задачи за самостоятелно решаване от 
учащите се. 
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Предварителна работа на учащите се: запознаване с 
съдържанието на кейса; изработване на реферати, доклади, 
представяния, в които се представят положителни и 
отрицателни страни на различни видове пластмасови изделия 
за еднократна употреба, както и начини за повторното им 
използване или вторична преработка. 

Работа по време на занятието: обсъждане на представените 
материали и запознаване със конкретната ситуация. 

В резултат  на колективното обсъждане се изработва 
съвместен текст, който разкрива същността на представения 
проблем. Той също включва плюсовете и минусите при 
използването на еднократните  пластмасови съдове и опаковки.  
Подчертава се, че вторичната преработка на пластмасовите 
отпадъци е екологически целесъобразна, тъй като позволява да 
се запази качеството на околната среда, но това е доста скъпо, 
а понякога  и икономически неизгодно.      Поставят се 
основните въпроси: Какво да се прави с вече  използваните 
пластмасови изделия? Как можем да използваме 
пластмасовите отпадъци? 

В хода на дискусията се очертава необходимостта  от 
намирането на оптимално решение на проблема „икономично- 
екологично”, който отразява реална, изключително важна за 
целия свят ситуация. 

При решаването на проблема могат  да се приложат 
различни евристични методи: мозъчна атака, анализ на битови 
проблеми или конкретни ситуации от ежедневието и личните 
наблюдения на учащите се. 

Както вече споменахме на различните образователни 
степени нивото на сложност на разглежданите проблеми ще 
бъде различно. Например в началната и прогимназиалната  
степен на образованието учащите се могат да се насочат към 
варианти за повторно използване на пластмасовите изделия ( 
хранилки за птиците през зимата, фунии за поливане, съдове за 
отглеждане на разсад и други полезни предмети). Тук трябва 
да се подчертае, че  по този начин само се продължава живота 
на пластмасовото изделие, но проблемът за нейното 
преработване остава. В гимназиалната степен  на образование 
може да се разработи комплексен проект за решаването на 
проблема, както  и да проследи следната верига: добив на 
природни ресурси, химическа преработка на сяра и получаване 
на пластмаса, синтетичните материали в съвременния живот и 
други. 

 
КЕЙС : „Проблеми на топлинните двигатели” 
Алгоритъмът от действия при работа с кейса, както и 

основните образователни и възпитателни цели  са аналогични с 
тези от предходния кейс. 

Анализирайки съдържанието на кейса учащите се се 
запознават с принципа на действие на топлинните двигатели, с 
положителните и отрицателни страни на тяхното използване в 
практиката. В изработеният съвместен текст са откроени 
основните проблем, свързани с ниската им ефективност и  
значението на КПД. Как се обяснява ниският КПД? Тук 
учащите се трябва да използват знания придобити  от 
изученото по физика в раздела „Топлинни явления”. 
Подчертава се  вредното  влияние на различните видове 
двигатели върху околната среда: замърсяването на 
атмосферата с различни химични съединения, част от които 
токсични, в резултат на непълното изгаряне на различните 
видове гориво; шумовото въздействие върху околната среда; 
ерозията на почвата, което се получава при движението на 
автомобилите по необработени земни повърхности. Учащите 
се трябва да дадат отговори на поставените въпроси: Какви 
алтернативни двигатели за автомобили съществуват? Да 
сравнят влиянието на различните видове двигатели върху 
околната среда в зависимост от различни фактори. Има ли сред 
известните двигатели екологически чисти и с висок КПД? Как 
да се намали отрицателното влияние на автомобилите върху 
околната среда? 

При провеждането на дискусията отново се подчертава 
необходимостта  от оптимално решение на проблема 

„икономично- екологично”, като най- реален вариант за 
намаляване на вредата от автомобилите (за сметка на 
намаляване на загубите на гориво). 

На учащите се могат да се поставят и следните въпроси: 
Какви начини за повишаване на ефективността на топлинните 
двигатели бихте предложили вие? Какво бихте направили за 
подобряване на екологичната обстановка в градовете? 

 
3. Заключение 
Използването на case- study метода в екологичното 

образование води до повишаване нивото на екологичната 
грамотност и  екологичната култура на учащите се, до 
усвояване на умения за прилагане на придобитите знания в 
практиката, активизиране желанието на учащите се 
самостоятелно да анализират, да правят изводи и обобщения 
при решаването на конкретни ситуации и задачи, което спомага 
за по-задълбоченото усвояване на изучавания материал и 
придобиването на необходимите компетенции. Чрез 
решаването на проблемите не само се поддържа  творческия 
процес на познанието, но се улеснява придобиването на нови 
знания. Сase-study методът може да се използва и като 
изследователски метод. Достойнствата на метода се проявяват  
в неговата  гъвкавост и вариативност, които помагат за 
развитието на креативност както у преподавателя, кака и у 
учащите се. 
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Abstract: Even before the conquest of the Balkan peninsula was completed by the end of the 15 century, the Ottoman Empire was faced with 
the need to increase the Muslim component of the local population so as to affirm Ottoman power in the new lands. The central authorities, 
the army and the clergy began to systematically implement a policy of Islamization. Colonization and migration were among the factors that 
led to the settlement of a numerous Muslim population. Conversion to Islam was linked to certain advantages, such as pardon for violations 
of law, the distribution of offices and positions, assistance for impoverished new Muslims, inclusion in Ottoman military organizations such 
as the spahi, the janissaries, the yaya (peasant infantry), the muslem (autonomous peasant cavalry), the akinji (advance cavalry), the yuruks, 
etc. There was a merging of ethnic and religious identity stemming from the way in which the Empire was organized and from the 
importance of religion for the exercise of power. Religious affiliation became an ethnonym of power, and power was in Muslim hands. 
Evidently, the causes and factors of the conversion to Islam of part of the Balkan population have not been definitively clarified and will 
remain debatable if the explanation is looked for in “coercion” alone or in “voluntary choice” alone. Perhaps the causes might be related to 
the internal political strategy of the Ottoman state with regard to the numerous population of the Balkans as well as to the medieval 
religiousness of the peasants and the incapacity of the Orthodox Church, in its subordinate position, to maintain their faith and provide them 
with material assistance.  

KEYWORDS:  ISLAM, BALKANS, IDENTITY, ETHNOS, RELIGION, ISLAMIZATION, COLONIZATION, MIGRATION                                       

During the period of Ottoman rule, a numerous Muslim 
population settled in the Bulgarian lands. The settlers included 
military contingents, administrative and religious officials, nomadic 
pastoral tribes, etc. The new migrants settled in cities and villages. 
Because of this migration, the Muslim population on the Balkan 
peninsula, including the Bulgarian lands, grew and in places 
become the majority. The spread of Islam in the Balkans led to 
changes mostly in the religious structure of the population rather 
than the ethnic. The statistical data, though limited, leave no doubt 
that the Muslim population was constantly growing in absolute 
numbers and in relative proportion. Various explanations have been 
offered for this growth. A considerable number of scholars from 
Bulgaria and other Balkan countries ascribed this trend – and some 
still do – to forced conversion to Islam. This was the official and 
dominant hypothesis at the time of the so-called Revival Process, 
when the policy of the Bulgarian Communist Party (BCP) required 
that historians emphasize, by all means, the coercive nature of the 
imposition of Islam. The shortage of source materials facilitated the 
assertion of this hypothesis. By contrast, the lack of first-hand 
testimony regarding mass-scale forced conversion pursued through 
a purposeful, specially prepared campaign, has led a number of 
authors to the conclusion that the spread of Islam may have partially 
occurred on a voluntary basis, and repeatedly over long periods of 
history. The Ottoman registers indicate that adherents of heretical 
religious movements were the first local residents to convert to 
Islam. The new religion also spread successfully among those who 
continued to be under the influence of paganism (Yalamov 2002). 
This view became dominant in the last decade of the 20th century. 
Based on new source materials, certain Bulgarian and foreign 
scholars have argued that Islam was embraced by the local 
population for a variety of reasons, including by personal choice of 
individuals, whole families, and groups of people in a village or 
town. The question as to the motives, however, remains disputed. 
More than a few historians attribute the change of religion only to 
the economic interests of individuals or entire social strata: 
specifically, the new converts could expect to share the privileged 
status enjoyed by Muslims in Ottoman society. Other researchers 
believe it would be mistaken to overemphasize the economic 
factors. “… The economic argument regarding conversion to Islam 
must be accepted with great reservation /…/ In any case, other 
factors were also involved. In the same context, we should not 
forget that, in the course of their crushing victories over the 
Christian armies of Europe, and especially after the fall of the then 
powerful Hungarian kingdom in 1526, the prestige of the Ottoman 
Empire grew very highly. Many must have thought that God was 
showing His favour towards Islam, and so it would be better to go 

over to the side of the more powerful. Moreover, in the 16th century, 
Islam was ‘fashionable’” (Kiel 1998: 76).  

Until the end of the 1980s, the “correct” theory prevailed 
among scholars, according to which Islamization in the Rhodope 
mountain region had been either imposed by force or came as the 
result of colonization directed by the Sultans (who brought over 
shepherds from Turkey, known as Yuruks, as well as slaves), as well 
as the emigration of Christian population. Although colonization was 
one method used by the Ottoman authorities to change the ethnic 
structure of the Balkans, the latest studies of sources show this factor 
was on too small a scale to be the chief cause of Islamization of the 
Balkans. Moreover, as Maria Todorova has pointed out, the 
settlement of population coming from Anatolia occurred chiefly 
between the 14th and 16th century, while the number of Muslims 
continued to grow after that time (Тоdorova 1987).  

The trend of adopting Islam by the local Rhodopes 
population, and its causes, are a difficult object of study; much 
remains unclear about it. According to Antonina Zhelyazkova, it 
began with individual cases of conversion as early as the 16th 
century, gradually grew during the whole of the 17th, becoming 
especially strong in the second half of that century, and continued 
into the 18th century. At present, scholars acknowledge that in some 
cases,  conversions to Islam were voluntary, being motivated by 
economic and social considerations: Muslims were exempt from tax 
burdens; moreover, conversion opened the way to social prosperity 
(Zhelyazkova 1990). Consequently, it would be more correct to 
refer to indirect coercion through economic pressure. Some forms 
of this pressure included: the slave trade in war captives, the forced 
recruitment of certain subordinate groups into the Ottoman Army, 
the well-known tithe, and the so-called devshirme (the practice of 
taking boys from the families of Christian residents of the Balkan 
provinces, for service in the so-called Janissary infantry units). But 
even these elements of Ottoman policy were not unequivocally 
perceived as negative by the population. Some families willingly 
gave their children to serve in the army, seeing in this an 
opportunity for rising in the social hierarchy.    

Economic incentives played an important role. During the first 
period, they were an influential factor mostly for the local upper 
class. Quite a few Bulgarian boyars converted to Islam, in order to 
preserve possession of their estates, and seeped into the ruling class 
of the Ottoman Empire. Among them was Alexander Shishman, son 
of the last Bulgarian tsar, Ivan Shishman. Under the name Suleiman 
Pasha, Alexander was appointed vali (governor) of the Aydin 
Province.  According to an unwritten rule, many offices and 
lucrative posts in the state hierarchy were assigned to aristocrats 
who had converted to Islam. During the 638 years of Ottoman rule, 
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there were, in all, 215 grand viziers (a position that corresponded to 
that of prime minister). Of these, only 78 were Turks; the other 137 
were Christians who had converted to Islam (Yalamov  2002). 

During the second period, however, a growing number of 
subjects converted for social-economic reasons. There was 
inequality among Muslims. The participation of non-Muslims in 
government was strongly restricted. Christians paid jizya, the 
annual per capita tax, and during a certain period, the devshirme 
(blood tax) as well. Conversion to Islam not only exempted people 
from additional taxes but also opened access to higher social ranks 
and a better economic status. The desire for a better life motivated 
quite a few local Christians to convert. Ottoman defterleri 
(registers) dating from 1679-1680 indicate that in the Odrin region 
alone, in just one year, 379 people converted to Islam. In many of 
the formal applications, passing over to Islam was grounded on the 
desire for appointments to official positions or recruitment in the 
Ottoman army (Yalamov 2002). Many such individual applications 
are preserved in the Ottoman archive collection of the Bulgarian 
National Library Saints Cyril and Methodius. For its part, the 
central government indirectly encouraged this trend, but in the 
period between the 14th and 17th century, it did not pursue a targeted 
policy of Islamization, because it was not in its economic interest to 
impose the religion on a mass scale.    

Here are some examples of the social-economic motivation 
underlying the voluntary conversion to Islam in the 17th – 19th 
century (Ottoman Sources… 1990): 

In a number of “applications”, the applicants request to be 
assigned some official state position, or to be included in a military 
unit as a reward for having entered the “true faith”. Neither the form 
nor the contents of these documents permit us to think they were 
written personally by the converts. Such applications were written 
by experienced scribes and schooled clerks from the chancelleries 
of the capital city, by the vizier divans or at least by the cadi offices. 
In the functional aspect, these documents are not exactly 
applications but rather serve as a start of a finance-related 
correspondence for justifying expenditures from the state treasury.  
They represent forms written according to certain rules, upon which 
the grand vizier and bash-defterdar (head-treasurer) had to pass a 
resolution in order to legalize the expenditure of state money.       

 
 Statement on acceptance into Islam on behalf of a boy 

from Yambol  
 Your Majesty, happy and magnanimous, my Sultan. May 

health be with you! 
I am a Bulgarian boy from Yambol. My two brothers 

converted to Islam. I came before   your fortunate person so that 
you may likewise award me, Your slave, with the honour of 
adopting Islam. Be so kind as to grant me clothes. The order is that 
of my Sultan.    

Your servant, the new Muslim. 
 New entries and resolutions on the document 
1. [Resolution of the grand vizier]: True! Clothes should be 

given to a young boy, a new Muslim, as is the custom. This is an 
order!...  

9 jemazi-yul evvel 1097 (3. ІV. 1686) 
 
Statement on acceptance into Islam on behalf of a boy from 

the Kaza of Ruse   
 Your Majesty, happy and blessed, my Sultan. May health 

be with you! 
 I, Your slave, am a poor man from the Kaza of Ruschuk. In 

my native place, the desire was born in me to become a Muslim, 
and that is why I came to You. My request is to be granted the 
honour to adopt Islam in the presence of You, the Sultan. Grant that 
a set of clothes be allotted to me, as well as a bit of livelihood. I beg 
for your decision. The order belongs to Your Majesty, my brilliant 
Sultan.   

Your slave, Abdullah. 
Additional entries and resolutions on the document  

1. [Resolution of the grand vizier]: True! The cost of the 
clothes is to be given to a boy awarded the honour of embracing 
Islam. Order!   

 16 muharrem 1124 (24. ІІ. 1712) г. 
2. [Resolution of the bash defterdar]: The receivable bill is 

to be issued! 
3.   [Note from the Chief Accountancy]: The receivable bill 

was issued on 16 muharrem 1124 (24. ІІ. 1712). 
 
Protocol from the session of the majlis of Vratsa, 

concerning the entry into Islam of a Bulgarian girl from the village 
of Tlachane 

Tsena, daughter of Kara Tsono, a resident of the village of 
Tlachane, kaza of Ivrazhda, voluntarily declared that she adopts 
Islam of her own will in order to marry at her own desire Suleiman, 
son of Mehme, from the same village. Questioned by the majlis in 
the presence of the notables, she confirmed that she would marry 
the above-mentioned, that she would obey him and, adopting the 
true faith, [henceforth] would be called Hatidje.   

On this occasion, we prepared and dared to bring to your 
knowledge a modest protocol. To be decided.   

5 djemazi-yul evvel [12]70 [3. VІІ. 1854]. 
 
Protocol from the session of the majlis of Vratsa, 

concerning the entry into Islam of a Bulgarian girl from the village 
of Malo Peshtene, kaza of Vratsa 

The twenty-year old Maria, daughter of Yole, resident of the 
village of Malo Peshtene, kaza of Ivrazhda, came to our humble 
majlis and stated that, glory be to Allah, she would take the 
righteous divine path. She was conferred the honour of the true 
faith, and adopting the name of Ayshe, was married to Podara 
Ibrahim, of the same village, who verbally expressed his consent 
[for this]. 

In composing this humble protocol, we dare to announce the 
event, as required by the high command on these matters. To be 
decided! 

27 djemzi-yul evvel 1270 [25. ХІІ. 1854] г. 
 
Protocol on the adoption of Islam by girls from the village 

of Ostrets, Lovech district, and from Troyan   
The 19-year old daughter of Denko, from the village of 

Ustorech, kaza of Lofcha, and the 20-year old daughter of Velichko, 
from the village of Toriyan in the same district, declared their desire to 
adopt Islam according to the Muslim rite. In fulfillment of the necessary 
formalities, the two girls were sent, together with their parents, to the 
district administration of Lovech. After questioning was conducted, it 
was established that the adoption of Islam occurred without the exercise 
of coercion. Despite the advice of the parents and the representatives of 
the metropolitan bishop that the two girls should not adopt Islam, the act 
of adoption of Islam was performed and the daughter of Denko received 
the Muslim name Hatidje, while Velichko’s girl, Fatma.  

14 djemazi-yul ahar [16. VІІ. 1876] г. 
 
Letter to the district administration of Tarnovo concerning 

the adoption of Islam by an under-age girl from Sevlievo 
To the district administration of Tarnova 
The girl Kira, resident of the kaza of Servi, wished to 

become a Muslim and for that reason, a letter was sent here, №797 
of 5 safer (12)92 (28. ІІІ. 1876). 

Since it became clear that she is still a child that has not 
reached mature age, the Administrative Council of the willayah 
announces and reminds that it is natural that such persons not adopt 
Islam. It is brought to your attention that [the girl] needs to be 
returned and to adopt the religion she desires when she has attained 
maturity. This time, due to the indicated reasons, she was sent back.  

[Note]: Written on 2 shaban 1293 [23. VІІІ. 1876] 
 
Instruction on cessation of infringement upon the property, 

life and honour of Christian subjects of the Ottoman Empire 
 Your Excellency! It is known that, in order to set 

European public opinion in opposition to Islam, our enemies are 
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daily, everywhere presenting to the world groundless, meaningless, 
and false communications about what Muslims have done, or will 
do, to Christians, and spread these throughout Europe in the 
newspapers. It is needless to explain how much the scoundrels who 
are not ashamed to say such pure lies would exaggerate the smallest 
dispute or brawl between Muslims and Christians, and if, by 
mishap, a Christian be killed in such a brawl, they would even 
provoke an international trial through exaggerations and fabricated 
stories. Since the times are complicated, and the conditions not 
particularly favourable, the situation of our state is difficult and 
hard, which is why it is necessary to seek new approaches. Thus, it 
is very important and necessary precisely at this moment, more than 
ever, that the Muslim population, and especially the Circassians, 
keep still. Ignorant Muslim youths and Circassians in towns and 
villages, who are unaware of their own situation or that of the state, 
should not perpetrate arbitrary violence against the Christian 
population, not infringe upon the property, life and honour of 
Christians! Muslims and Christians must live in mutual 
understanding! 

Foremost, the current situation should be very clearly 
explained to the district governors of the kazas, who in turn should 
explain to those who understand the situation of Islam and the 
reasonable notables in cities and villages, and through them, to the 
ignorant and thoughtless Muslims. The high-ranking persons must 
personally make the round of the kazas! Let them clarify with the 
most forceful words to the district governors, to the enlightened 
notables in the kazas, the police chiefs, that, at present, any small 
incident would draw upon the state and the Muslim nation the burden 
of great justifications and excuses.  [Let them be advised] to refrain 
from such things. The district governors should also make a round of 
Muslim villages in order to convince with the same forceful words the 
notables of the villages, so that, with their collaboration, some evil-
doers in the villages would not remain without supervision. The 
responsible and high-ranking persons are informed of the need that all 
this be done and the present order is delivered to them. It is the order 
of His Majesty.  

On 10 sheffal 1293 [16. Х. 1876]  
 
Undated, report on adoption of Islam by an indebted 

Bulgarian family  
Magnanimous, grand, powerful and great benefactor, my 

wise master! Long live Your happy imperial highness! 
Having first of all prayed to God, now I make bold to care about 

my well-being in addressing this plea to You. My husband – Your 
humble servant – some time ago joined the ranks of those who confess 
the true faith. That is why I too – Your humble slave – with God’s 
blessings want to achieve the same. I came, guided by the wish to 
become a Muslim, to pray You to explain the true faith to me as well. 
May I be illumined by the light that will cover me: may I stand in the 
ranks of those who have the privilege of the illumined; may I joint the 
submissive servants of the faith, granted with the honour of Islam, so that 
I too may benefit by it.  

My great and brave master, I, Your humble slave, am very 
poor and have no home. In addition to that, Your humble slave, my 
husband, as he receives no resources from anywhere, by God’s will 
has fallen in debt in the amount of 5-6 grosh. We seek a solution 
everywhere, but we will not be able to pay the debt soon and my 
husband will be imprisoned. No matter how urgent it is, neither I, 
Your humble slave, nor my husband, Your humble slave, will be able 
to pay our debt in any way. We are helpless and have not the slightest 
possibility of escaping from this situation, and may God forbid [that 
worst things await us]. This is why we seek compassion, and likewise 
shelter and protection, from God.  
             Mercy, all-merciful lord, mercy, gracious lords! I submit 
this plea for justice as an expression of our selfless devotion to the 
young, very attractive and life-loving prince, for the sake of his 
happiness. Our distressful situation must be resolved mercifully. For 
your saddened and desperate humble servants, there is no other 
recourse but Your favour. We offer our respects and wishes for 
happiness and merriment in Your fortunate days. We leave the 
issuing of the high order to Your decision,    

Your humble slave, Dimie. 
 
V. Dechov, author of a monograph on the history of 

Chepelare, has a different view on the question. According to him:   
• The Islamization of the population of the Central Rhodope 

region began with the conquest of the Rhodopes and ended in the 
late 18th century.  

• Even when the campaign of forced Islamization and the 
large-scale killing was stopped, none of those converted to Islam 
were allowed to return to Christianity.  

• Those Christians who had avoided the forced conversion 
were forbidden to live with their Islamized families and neighbours 
and were ordered to migrate elsewhere. 

• Many Christians converted to Islam from fear of their 
Muslim neighbours. It was under pressure from their neighbours 
that the residents of the village of Bogutevo converted to Islam.   

• Many families were Islamized by Janissaries, i.e., by their 
own children, who had been recruited at a young age in the 
Janissary units.  

• The Yuruks had sheltered Christians attempting to escape 
Islamization (Dechov 1987: 61-62).  

Acts of violence did of course take place during certain 
periods, but not on as massive a scale as claimed by our 19th century 
historians. The specific local conditions, the desire of the oppressed 
population to survive by adapting to the new rule, the desire of 
people to switch to a different social and economic category, the 
efforts of the Balkan aristocracy to preserve its privileges and 
property, were all preconditions for the native residents’ turning  to 
the dominant religion (Zhelyazkova 1990). Violent administrative 
measures were applied on concrete occasions: suppression of 
revolts of the Christian population, in time of war, and especially 
during clashes between the Ottoman and Russian empires.   

Conclusion: Various and complex causes determined the 
spread of Islam in the Balkans and the Bulgarian lands; the factors 
included colonization, resettlement, conversions to Islam, internal 
migration. Very probably, during the first period, the military 
successes of the Ottoman Empire struck respect in the local 
population. During the second period, economic incentives were 
foremost. Islamization did not in all cases lead to adoption of a 
Turkic identity. But it did create certain preconditions conducive to 
Turkization. The new converts to Islam lost the marks of their 
former ethnicity and, after a few generations, might merge 
completely with the Turks providing they lived in a Turkish 
linguistic and cultural environment. The history of the 
dissemination of Islam in the Bulgarian lands, and more generally 
in the Balkans, confirms this claim. The Ottoman government was 
interested not so much in ethnic as in religious assimilation. Islam, 
as many other religions, is not the faith a single nation and thus is 
open to all ethnic groups. The Ummah is a space of total identity 
not confined to a specific territory, language, ethnic group or 
nationality (Bosakov 2015).                                                                                                                                            
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Abstract: The article discusses the possible approaches to the development of foreign students’ communicative competence on the 
discipline “Russian as a foreign language” in the conditions of modern Belarusian University, describes the stages of work on the 
development of communicative competence, examines the different types of creative and heuristic tasks, describes the model of training on 
the discipline "Russian as a foreign language" on the basis of heuristic dialogue. The authors show that the use of different types of creative 
tasks, constructed in accordance with the structure of the heuristic dialogue, significantly increases the efficiency of development of 
communicative competence of students-foreigners at lessons of Russian language, develops the independence and creativity of students 
through the continuous opening of the new, the creation of "educational product". Organized that way the work is aimed at implementing the 
principle of chelovekoobraznoe learning. 

KEYWORDS: COMMUNICATIVE COMPETENCE, HEURISTIC DIALOGUE, EDUCATIONAL PRODUCT, "RUSSIAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE". 

Introduction 
Competence (competentia) means in Latin a range of 

issues in which a person is knowledgeable, has knowledge and 
experience, it is some pre-determined requirement for educational 
training, another meaning of competence is an accomplished 
personal quality, possession, possession of a person with the 
appropriate competence [10].   

Communicative competence differently is understood by 
modern scientists and methodologists: 

1. In foreign works, for example of M. Canale and of
Russian and Belarusian authors (E.S. Antonova, E.A. Bystrov, 
V.I. Kapinos, T.S. Kudryavtsev, A.Y. Kupalov, L.A. Murina and
etc.) it is indicated that communicative competence is the ability to
provide verbal behavior in the process of communication by speech
means, to create and perceive utterances in accordance with the
purpose and situation of communication, to establish contact with
interlocutors and actively join in speech activity.

2. Researcher S. Brumfit understands under 
communicative competence, "the ability to use the linguistic system 
in a consistent and effective manner" [11, p. 9].  

3. Communicative competence is interpreted in the
"Explanatory dictionary of terms of the methodology of teaching 
languages" as "the ability to realize linguistic competence in various 
conditions of speech communication, taking into account social 
norms of behavior and the communicative appropriateness of the 
utterance" [8, p. 43]. 

State educational standards of higher education of the new 
generation define the communicative competence is as one of the 
leading competencies in training specialists of various specialties 
and areas. All the more important is the development of 
communicative competence in the teaching of foreign students, 
since it is the communicative competence that is the most important 
component of the foreign student's language training in teaching 
and communicating in a non-native language, namely, the formation 
of communicative competence determines the effectiveness of 
teaching, success in selecting the following levels of education 
(magistracy, postgraduate study ), allows a foreign student to join 
the culture (subculture) of the country, which is chosen for 
education. 

Purpose of the study 
Methods and techniques used in the lessons play an 

important role in the development of the communicative 
competence of foreign students. Heuristic dialogue can be one of 
the effective methods for developing the communicative 
competence of foreign students, which is the goal of our study. 

This path for the student is the continuous opening of a 
new one, i.e. Heuristic (heuristics – from the Greek heurisko – to 
find, to open) [4, p. 15.]. 

Materials and methods of research 
The application of the heuristic dialogue increases the 

interest of foreign students in the study of the Russian language by 
developing of internal motivation by transferring the center of the 
learning process from the teacher to the student. The teacher gives 
an opportunity for every foreign student to learn the information in 
his own way, to build his own individual trajectory while studying 
subjects and topics common to all, when performing creative tasks. 
One of the key moments of the heuristic dialogue is the opportunity 
to ask questions. This is facilitated by the structure of the heuristic 
dialogue in the concept of heuristic learning, consisting of three 
questions: "What? How? Why?". This triad of issues determines the 
stages of work: 

1. 1. The model group of questions "What?" or the step of
secondary language personality forming. The model group of 
questions "What?" suggests that the student learns the investigated 
area of reality and describes the properties of the object. 

2. The model group of questions "How?" or the stage of
the bilingual person formation. Students compare their own 
educational product with the existing standard in this area and find 
links between the selected properties at this stage. The cultural-
historical standard is based on the study of the Sciences, Arts, 
Traditions, Technologies, or it is reflected in different educational 
fields, as well as concepts, laws, principles that are considered 
fundamental achievements of mankind [5, p. 13.]. 

3. The model group of questions "Why?" or the stage of
polycultural personality formation. This model, of the group of 
questions "Why?" means the transition to the creative level of 
processing of its own educational product after studying the 
benchmark in the educational field. The student receives a "general 
educational product" in the end. The student not only forms 
personal knowledge, which become deeper and wider, but also has 
more quality and experience and ability [5, p. 13.]. 

The results of the study and their discussion 
Educational product most often is text, when working on 

the subject "Russian as a foreign language". In the classroom we 
use a set of tasks that involve working with vocabularies according 
to the curriculum defined "Biography", "Family", "Studies and 
work", "Foreign languages in the modern world”, “Study of the 
Russian language"and other topics corresponding to the model 
curriculum. The construction of classes corresponds to the 
methodology of heuristic learning. The stages of work in the 
classroom are determined by the triad, concluded in the essence of 
the heuristic dialogue. 

1. Model group of questions "What?", or pre-text tasks. At
the first stage, the student learns the area of reality under 
investigation and describes the properties of the object [5, p. 
eleven]. The tasks of the "What?" group are aimed at predicting the 
content of the text and removing phonetic and lexical-grammatical 
difficulties. New words are introduced and fixed (in any topic a 
sufficient number of complex vocabulary can be found), functional 
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types of utterances used in the text are analyzed, and the previously 
studied lexical and grammatical material is checked. Particular 
attention is given to assigning tasks. It should be noted that this 
stage is completed by the creation of primary educational products 
by foreign students, for example, in the form of questions and 
dialogues asked by students. An example of such a task can be 
"Web–interview": My literary hero. It is known that the favorite 
literary hero is the person closest in character or the one who 
would like to imitate. Describe your favorite literary hero: what is 
his character, what does he look like to you, and how does this 
character act in different situations? Tell us what famous writers 
and women poets of your country you know? What famous Russian 
and Belarusian poetesses and writers do you know? What did you 
hear about Marina Tsvetaeva? Make at least 5 questions for an 
interview with Marina Tsvetaeva. In addition, at the first stage we 
propose to use the following types of tasks: "Task-dialogue", tasks 
for goal-setting and planning work, tasks for working with 
synonyms and antonyms, tasks for understanding new words and 
phrases from the text. Example of the "Tasks-Dialogue": What 
elements should be present in the biography and autobiography? 
Make a scheme for writing biography and autobiography. Write 10 
questions that you will ask to write a biography of your friend. 
Write a biography of your classmate (a neighbor on the school 
desk). Read it in the audience. Try to guess who is who. 

2. The model group of questions "How?", or the actual
text representing a specific topic of the model program. This stage 
is accompanied by active educational activity of students in 
working with the text. The following texts were offered at work 
(given an incomplete list) to foreign students: "National holidays of 
Belarus", "Slutsk belts", "Psychological test", "I am a geometric 
figure", "Marina Tsvetaeva's autobiography", "Rules of 
communication in the family", " Jules Verne: his discoveries and his 
family ","Telegram "(based on the story of K. Paustovsky), etc. 
Students read the text, actively working on its analysis, various 
types of retelling (special attention is paid to creative retelling) at 
this stage. 

Foreign students compare their initial idea of the text with 
the text itself with the help of an anticipation. It is also advisable to 
use the question-answer system, role-playing text (especially 
dialogues). The tasks of this group are aimed to developing skills of 
reproductive and reproductive-productive types of speech activity. 
All these activities involve active work with dictionaries. 

3. The model group of questions "Why?", or post-text
assignments. The transition to this stage means a transition to a 
creative level of processing of one's own educational product, after 
studying the standard in this educational area [5, p. 11]. Students 
summarize the information on the text read. The foreign student 
receives a "generalized educational product" as a result. At this 
stage, tasks for work on-line (on the forum) are used. Examples of 
such tasks can be tasks such as "Web-discussion" and "Web-essay." 
The prefix Web-means that tasks of this type should be performed 
on the forum. At the beginning of the work, foreign students 
perform assignments in the classroom, and place their "educational 
products" on the Internet as homework and discuss them on-line 
with other students. Examples of "Web-essay" tasks: 1. What place 
does the Internet occupy in your life? Do you consider yourself an 
Internet dependent person? Write your own story, consisting only of 
verbs, on the topic "Internet in our life". Publish the story on the 
forum. In the same place, discuss the stories of other students. 
Compare your opinion with their opinion on this issue. What was 
acceptable for you and what did not. 2. An unusual lexicographer. 
Take an explanatory dictionary and at random choose two random 
concepts. Just point your finger at any page. Match them, try to find 
something in common between them. Invent an unusual (magical) 
story, into which and place the relationship. This exercise perfectly 
trains the brain. 

Examples of “Web Discussion”: 1. Marina Tsvetaeva 
began to write poetry early. Her first book, The Evening Album, 
was published in 1910. She wrote these lines: "Poems grow like 
stars and like roses, Like beauty - unnecessary in the family. And on 
the crowns and apotheoses - One answer: - Where do I get this? ". 

Read the other verses of Marina Tsvetaeva. Which of the poems are 
closest to you? Tell me why. Post your answer on the forum. Choose 
the words selected in the verses for the antonyms. 2. 20% of the 
inhabitants of our country believe that the Internet is changing 
people's lives for the better, 14% are convinced: the Internet makes 
people worse. Another 8% find the Internet dangerous for Belarus. 
How many people - so many opinions. You can find many opinions 
in favor of the Internet and vice versa. Read them. Do you agree 
with the authors? Which statement, in your opinion, reflects the 
topic to the greatest extent? In the smallest? Compare your opinion 
with the opinions of other students. What was acceptable for you 
and what did not. Which of these statements is closer to you? Justify 
your answer. 

Foreign students also develop listening skills at this stage. 
A distinctive feature of the work on listening is the independence of 
its performance. A foreign student can listen to the text at any time 
convenient for him (the current level of development of the Internet 
allows it to be done) and all tasks after listening are performed on-
line. Example of the task "Web-listening": Watch the video on the 
official website of the Republic of Belarus "Victory Day in Belarus" 
and describe the feelings that you experienced. Ask at least 5 
questions to the Victory Parade participants. Formulate the 
questions that you have when looking at: a) the author of the video; 
B) to himself. Post them on the forum and discuss. Justify your
choice. Assignments of this type allow developing skills of
productive speech activity, contribute to the creation of both
collective and own educational products.

Conclusions 
As practice shows, the use of various types of creative 

tasks built in accordance with the structure of the heuristic dialogue 
significantly improves the development of the communicative 
competence of foreign students in classes in the Russian language, 
develops the independence and creative potential of students 
through the continuous opening of a new one, the creation of "their 
own educational product ". The work organized in this way is able 
to significantly increase the effectiveness of the teaching activity of 
the teacher, since it is aimed at implementing the principle of 
human-like learning, making the information offered more 
meaningful and memorable for foreign students. 
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