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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ 
 

Терзиев В.К.1, Димитрова, С.И.2 
Национален военен университет „Васил левски”- Велико Търново, България 

е-mail: terziev@skmat.com 
 
 

Резюме:  Настоящата статия е изходна основа на научните търсения по посока за оценка на ефективността на 
социалното програмиране, като се търси неговото обосноваване, оценка и контрол на национално, регионално и местно ниво. 
Разгледани са различни теоретични и практически възможности, като се търси тяхното обосноваване, характеризиране и 
оценка. 

Ключови думи: СОЦИАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ, СОЦИАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ, СОЦИАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ.   
 
Изходна основа на научните ни търсения в посока 

оценка на ефективността на социалното програмиране са 
целите и задачите на социалната дейност, чието дефиниране е в 
зависимост от нивото на нейното реализиране. Казано по друг 
начин, те могат да се определят на национално, на регионално 
ниво, на ниво населени места, на групово ниво или на ниво 
отделна личност. В съответствие с това се определят и 
критериите за оценка на ефективността от постигнатите цели 
на социалната дейност и свързаното с нея социално 
програмиране. 

Изследванията в тази посока ни позволяват да 
определим качествените характеристики на при 
приложимостта на системата от критерии за оценка на 
ефективност от социалната дейност. Става дума за следните: 
 да изразяват действеността на всички видове, форми и 

методи за социално обслужване на населението; 
 да покажат доколко е ефективна дейността на държавната 

администрация и в частност на социалните служби в 
съвременните български условия, свързани с 
провеждането на непрекъснати и сложни реформи;  

 да отразяват степента на действеност на ръководствата и 
управлението на целия процес от целенасочена и 
систематична социална работа с населението и отделните 
хора, нуждаещи се от професионална социална помощ. 

В съответствие с това, могат да се формулират 
няколко подхода за определяне на ефективността от 
реализираната конкретна социална дейност на национално и на 
местно ниво. 

Първият е свързан с максимално обективната оценка 
на съотношението между постигнатите резултати или ефекта, и 
свързаните с тях разходи. Ключов проблем в дадения случай 
става както измерването и описанието на резултатите (ефекта), 
така и на разходите. И доколкото те, разходите, могат да се 
предвиждат, планират, дотолкова и ефективността от 
социалното обслужване може да бъде предполагаема, 
планирана, фактическа, реално постигната. 

Според друг подход, фокусът е върху оценката на 
ефективността на социалната дейност от позицията на 
определяне степента на удовлетворяване на социалните 
потребности и очакванията на обслужваните клиенти, в 
качеството им на ползватели или бенефициенти на проекта или 
програмата. Тук определящо значение имат субективните 
методи за оценка, т.е. мнения, съждения, изказвания (за някого, 
за нещо повече или по-малко конкретно), конкретният субект, 
извършващ оценката за ефективността на социалната дейност. 
Поради това в дадения случай е особено важно да се определи 
и избере съответният информационен източник за оценка. А 
това по същество е субектът, носител на значима за оценката 
информация, в лицето на ръководители, специалисти, 
представители на контролни органи, ползватели и др. При това 
следва да се отчита, че оценъчната информация, произлизаща 
от конкретни хора, винаги е субективна. Колкото повече 
субекти участват в процеса на оценката, толкова в по-голяма 
степен при други равни условия, такава оценка се стреми към 
констатиране на обективната и достоверната картина за 
дейността на социалните служби и реализирането на 
конкретната социална програма (проект). 

Сложният характер на оценката предполага и 
целенасочена организация на процеса за разкриване на 
мненията, съжденията и умозаключенията, изказвани с 
помощта на определени форми и методи. В даденият случай 
имаме работа с процесуално-организационното значение на 
понятието „оценка за ефективността на социалното 
обслужване”. В стремежа ни да постигнем дадена цел или да 
оценим даден процес, или дадена личност, е необходимо да 
организираме процеса по оценката. За тази цел следва да 
осигурим и обработим достатъчна по количество оценъчна 
информация, да създадем и използваме определени процедури 
за оценка, които да включват и съответния инструментариум и 
сложни методи за верификация на оценките. 

Цялото многообразие на оценките, произлизащи от 
различните субекти, преминавайки през определени процедури 
и стадии в процеса на оценяване, се превръща в резултативни 
(крайни) оценки. По правило организационният процес по 
оценяване на крайната информация може да служи за основа на 
определени практически значими изводи, за осъществяване на 
съответни мероприятия и действия, разработване на програми 
за повишаване на ефективността. 

Преди началото на практическото измерване на 
ефективността от социалната дейност, пред изследователите 
неизбежно възникват редица въпроси, чиито отговори са 
свързани с дефинирането на оценъчния обект, предмета за 
оценка, субекта за оценка, наборът от критерии и показатели за 
оценка и т.н. 

И тъй като ефективността е обобщен, интегрален 
показател за качествата на системата, детерминирането му е 
както от средата, в която функционира системата, така и от 
вътрешните свойства на системата, (значенията на различните 
показатели, характеризиращи потенциала и ресурсите). Поради 
тази причина считаме, че по-коректно е да се говори не за 
ефективност въобще, а за ефективността от функциониране на 
системата при изпълнение на конкретни задачи в определени 
среда. Нещо повече, възниква възможност функционално да се 
свържат всички частни показатели за качество в общ 
интегрален показател- ефективност. Изследването на 
качеството в този вид позволява да се заобиколят много 
трудности, възникващи при анализа на сложни системи. 

Сред факторите, позволяващи да се формулират 
целите и задачите за оценка от ефективността на социалните 
служби, ние се спираме на следните: 
 аналитичните възможности на социалната служба по 

идентификацията и оценяването на „запитванията”;  
 ресурсите на социалната служба за оперативно 

удовлетворяване на „запитванията”;  
 потенциала на социалната служба (включвайки нивото на 

взаимодействие с правителствени, държавни, общински, 
неправителствени организации и фирми);  

 социално-икономическите условия в административната 
територия, където функционира социалната служба;  

 квалификацията на сътрудниците на социалната служба. 
Особено внимание при оценка на ефективността 

следва да се отделя на специалния проблем за оценка на 
качеството. 

Действително много въпроси се решават през 
призмата на качеството, като индикатори (експерти) се явяват 

3



както субектите за управление дейността на социалната 
служба, така и обектите на нейната дейност. Най-типична 
операция при оценка на качеството, се явява ранжирането. 
Обектите (явленията, процесите) са ранжирани, ако някое 
тяхно количествено измерение е в съответствие с определено 
качество, което те имат в различна степен. В практиката на 
различните социални служби ранжирането може да се 
употреби в различни ситуации. Най-характерните от тях са 
подреждането на обектите (процесите, явленията) от гледна 
точка на разполагането им в пространството и времето, в 
съответствие със степента на изразяване на някое качество, 
което не може да се измери по каквато и да е обективна скала, в 
съответствие с някои измерими или поддаващи се на отчитане 
качества (като правило степента на изразяване на качеството, 
според което се провежда ранжирането, винаги може да бъде 
практически измерена), в съответствие с някое качество, което 
по принцип е измеримо, обаче в дадения момент не може да 
бъде измерено по причини от практически или теоретичен 
характер. 

Характерен пример при използването на експертните 
оценки в управлението може да служи съставената матрица по 
зависимостта „цел-средство”. Клетките на тази матрица на 
края трябва да бъдат запълнени със сведения, получени от 
резултатите, дадени от експертните оценки. 

Методиките за оценка на ефективността в системата 
за социална защита са твърде разнообразни, което е обусловено 
преди всичко от предмета за оценка. Условно наричаме тези 
методики „първи ред”. Всеки предмет за оценка може да бъде 
повече детайлизиран и тогава, съответно се появят нови 
методики от „втори ред”. На всеки вид социално обслужване 
(социално-битови, социално-медицинско, социално-правно, 
социално-рехабилитационно, социално-психологическо, 
социално-консултативно, материална помощ), съответства 
отделна методика за оценка на ефективността. 

При анализирането на съществуващите концепции за 
ефективност на социалните служби, респективно националната 
социална политика, в теорията на организация и 
административно управление ефективното управление се 
определя като „отношение на чистите положителни резултати 
(превишаване желателните последствия над нежелателните) и 
допустимите разходи. Решението може да се нарече ефективно, 
ако най-добрият резултат, постигнат при зададените временни 
разходи или ако резултатът е получен при най-ниски разходи за 
избора. 

Съвременните западни общества преживяват криза на 
ефективността на традиционните системи за държавно 
управление. Можем да анализираме три ключови фактора, 
имащи влияние при формирането на кризисната ситуация: 
социално-политически, икономически и социокултурен. 
Преодоляването на кризата на съвременните демокрации и 
съответно решаването на проблема за ефективността на 
административно и държавно управление, непосредствено са 
свързани с изграждането на управленска парадигма, 
съответстваща на новата културна, социална и политическа 
ситуация, адекватна на предизвикателствата на постмодерната 
епоха. В качеството на управленска парадигма целесъобразна е 
синергетичната методология. Счита се, че теорията за 
съгласуване, отказала се от крайностите на детерминистките и 
атомистичните позиции по отношение на анализа на 
институционалните системи, предоставя в разположение на 
изследователите две ключови за концептуализацията на 
понятието „социална ефективност” категории: 
„интерпретативната рационалност” и „транзакционни 
разходи”. Именно тези категории допринасят за решаването на 
основната изследователска задача: търсенето на общ принцип, 
на основата на който да се интерпретира понятието 
управленско решение в контекста на различните 
институционални подсистеми, всяка от която притежава 
собствен специфичен набор от цели. 

Освен „икономическата” съставляваща на понятието 
ефективност (отношението между обемите, предоставени 

услуги към стойността или обема от ресурси, необходими за 
предоставянето на обема от услуги), можем да отбележим също 
и „техническата” или организационна съставляваща, 
определяна от позициите на целедостигането. Техническата 
ефективност изразява степента на съответствие на социалните 
служби на потребностите, желанията и ресурсите на техните 
клиенти. 

Понятието за социална ефективност се разглежда в 
контекста на новата следкласическа парадигма на държавно 
управление. Изследователите М.Димок, Аниселе Пор и Лейн 
при определяне на понятието за социална ефективност 
актуализират проблема за разпределение на ресурсите 
методически по-близо до политическа икономия или 
мениджмънта на организациите1,2. Социалната ефективност се 
определя като функция за минимизация на транзакционни 
разходи. Главното условие за ефективното в социално 
отношение държавно управление се явява наличието на 
ефективен механизъм за координация на социалните 
взаимодействия. Транзакционните разходи, най-характерни за 
системата на държавното управление, могат да бъдат от типа 
разходи за опортюнистично поведение, като „кръшкане”, 
„влияние”, „агентски разходи“, „изнудване”, разходи за 
политизация и др. 

Съвремието е показателно, че в условията на 
преходен период може да се говори за общосистемна криза, 
обхващаща всички сфери на обществото в продължение на 
дълъг период време. Успехът на икономическите реформи се 
обуславя от две групи условия: отчитане на интересите на 
субектите на реформите (предимно политическият елит на 
страната) и отчитане на потребността от обекти за 
реформиране (ръководствата и персонала на предприятията с 
всички форми на собственост, регионалните структури, 
населението). При това, отчитането на интересите трябва да се 
извършва както на „счетоводно” ниво, така и с помощта на 
изучаването на по-тънки мотивации, обхващащи 
многослойната структура от потребности. 

 Опитът от индустриалното и постиндустриално 
развитие на всички, без изключение държави в света, 
убедително демонстрира недостатъчността от чисто 
технократския подход към управлението. Новите технологии, 
информацията, тейлъризма, икономическите и 
математическите методи са много важни, но позволяват да се 
достигне истинска ефективност и конкурентоспособност само 
заедно с отчитането на социалната мотивация на заетите лица, 
със създаването на обмислена система за стимулиране. От тук е 
целесъобразно извеждането на критерии за оценка на 
социалната ефективност на системата за държавно управление. 
В тази връзка се обособяват две групи такива критерии: 
общосистемни, към които се отнасят балансираност, 
устойчивост, разнообразие, наличие на обратна връзка и т.н. и 
специфични социални, най-важните от които са осигуряване на 
социалната безопасност и социалната защита на населението. 

Проблемът за социалната ефективност тясно се 
преплита с проблема за безопасността на социалната система. 
В статистически аспект под безопасност на социалната система 
може да се разбира област в пространството, състоянието на 
тази система, параметрите на която се определят от 
исторически обусловен обществен интерес. За съвременното 
българско общество в частност, излизането извън границата на 
очертаната област означава приближаване на обществото към 
някаква друга разновидност. 

Голямо значение за настоящото изследване имат 
научните разработки, в които се разкрива проблемът за 
ефективността на отделните социални мероприятия или 
технологии. 

Социалната технология е метод за управление на 
социалните процеси, предоставяща на системата 

1Основьiсовременногосоциального управления М. 1999.  
2Основьiсовременногосоциального управления: теория и методология 
М. 2000. 
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последователни действия на личността, колектива, органите за 
управление на региона, областта, общината и населеното 
място. Моделът за „технологизация” на социалното 
пространство се изразява в подреждане чрез представените в 
него социални обекти и процеси по съвкупност от признаци, 
свойства, характеристики, природата на тяхното сформиране, 
проява и възпроизводство. По-правилно е да се оценяват 
технологиите от гледна точка на оптималността на способа за 
достигане до поставената цел и осигуряване на достигането на 
определени резултати.  

Ефективността от социалните технологии може да 
бъде оценена на основата на получилите в последно време и 
широко разпространени оценъчни изследвания. Оценъчното 
изследване може да бъде проведено както от разработчика, 
така и от поръчителя на дадената социална технология. При 
това е важно, че то може да бъде проведено и на стадия на 
разработка, и на стадия на реализиране на технологията. 

Практиката на оценъчните изследвания може да се 
ориентира не спрямо цялата технология, а само спрямо отделна 
нейна част. Следва да се отбележи, че при оценъчното 
изследване на процеса съществува ориентация спрямо 
вътрешните характеристики на технологията, позволяващи да 
се съди за нейните позитивни и негативни качества. 

В случая продуктивната и внедрителската стратегии 
на изследователската ориентация преминават в търсене и 
оценка на външните ефекти, или спрямо нейната 
продуктивност. 

Оценката на ефективността на технологията може да 
се проведе и посредством прилагането на различни модели- 
целеви и нецелеви. Целевият модел за оценъчно изследване е 
насочен за оценка на самите цели, съответствието на 
социалната технология на зададените в нея цели и за 
определяне степента за тяхната реализация. В този случай се 
оценяват качеството на декларирането и списъка на 
потенциалните цели, с които може да бъде свързана 
конкретната социална технология. В основата на такава оценка 
могат да бъдат приложени аналитични и експертни методи. 
Оценяват се и самите технологични процедури от гледна точка 
на тяхната адекватност спрямо издигнатите цели. 
Ефективността от технологията е толкова по-висока, колкото в 
по-голяма степен съответства на обозначените в нея цели. 

Нецелевото оценъчно изследване е насочено към 
разкриване на явни или латентни ефекти от социалната 
технология. Оценката на ефективността на социалната 
технология е свързана със сложността на отбора на самите 
очаквани ефекти: от една страна е налице полимодалност на 
реалните ефекти за обекта, субекта и самата социална 
технология като средство, а от друга- отсъства адекватен 
валиден документ за тяхното измерване.  

Ефективността от социалните технологии може да се 
измерва и чрез съпоставяне на възможните нива на дейност. 
Първото ниво свидетелства за това, че може да бъде достигнато 
при съществуващите ресурси и ограничения без внедряване на 
технологии. Второто ниво е свързано с внедряването на 
конкретни технологии при съществуващите ресурси и 
ограничения и потенциалното при развитие на използваните 
технологически средства, снемането на ограничения от 
различен род. При това може да се говори за границите на 
ръста на ефективност на социалната технология при наличието 
на ограничения в ресурсите за нейното осъществяване. 

Ефективността от социалната технология се определя 
както от субективни, така и от обективни фактори. Към 
числото на първите следва да се отнесат индивидуалните 
особености на хората, участвали при реализацията на дадената 
технология, нивото на тяхната професионална подготовка и 
състояние. Към обективните фактори се отнасят факторите за 
организация на дейността: обективните условия на 
обстановката, организацията на работното място, потокът от 
информация, контролът върху дейността. 

В теорията и практиката са направени редица опити за 
характеризиране на методиката за оценка на ефективността на 

социалните програми (проекти), представляващи комплексът 
от социални мероприятия, обединени от обща цел, на основата 
на които е приложимостта на социалните програми в нашата 
страна, насочени приоритетно към социалната защита на 
населението. 

Това, което е характерно за програмите за социална 
защита на населението, реализирани от социални служби в 
България, е че съществуващата днес система за социална 
защита на населението и социалното му обслужване основно е 
насочена към „процеса”3,4,5,6. Органите за управление на 
социалната защита, социалните служби, обикновено планират 
и оценяват своята работа изключително в такива понятия като 
количество на бенефициентите на помощи, количество оказани 
услуги и обем ресурси, изхарчени от бюджета или привлечени 
от извънбюджетни източници, като оперативни програми и т.н. 
Извън рамките на вниманието им се оказва резултатът от 
предоставените услуги (как са повлияли оказаните услуги на 
поведението, способностите и самоусещането на клиентската 
група и т.н.). Въпреки прехода към програмно-целевия метод за 
управление, въпросите за измерване на постигнатите резултати 
от тази или онази социална програма и тяхното съотнасяне към 
изразходваните ресурси, продължават да остават извън 
полезрението на органите за управление на социалната защита 
или финансите. 

Не е тайна, че в числото на най-острите проблеми на 
социалната сфера най-често се споменава проблемът за 
недостатъчното финансиране, както на наличните, така и на 
разработваните програми. При това се забравя, че въпреки 
актуалността на този проблем, финансирането е само ресурс, 
необходим за постигане на крайния резултат, а именно- 
снижаване на социалното напрежение в обществото, 
повишаване на благосъстоянието и т.н.  

Недостатъчната прозрачност на бюджетите и 
изключителното внимание към ресурсите може да се отнесе 
към най-сериозните фактори, влияещи върху ефективността на 
политическите решения и способността на държавата да 
подобри качеството на социалните услуги. Даже, ако 
фактическите резултати при обслужването или оказването на 
социална помощ са известни на социалната служба, социалният 
работник или служителя в съответната служба, органите за 
управление като правило, не изискват от тях отчет и 
следователно плащат не за резултат, а в най-добрия случай за 
процес или в най-лошия за демонстрация на процес. 
Едновременно с това отсъстват ефективни механизми за 
мотивация на доставчика на услуги или помощта за достигане 
на резултатите, а също така и обезпечаване на неговата 
отговорност за тяхното достигане.  

Един от достъпните инструменти за изменение на 
създалата се ситуация и прехвърляне на вниманието върху 
резултатността на бюджетните разходи, се явява оценката на 
социалните програми. Оценката не само привлича вниманието 
на държавните органи за управление към диагностиката на 
постигнатите резултати и получения ефект (както с 
количествени, така и с качествени методи), но и 
усъвършенства аналитичната база, повишава културата на 
социалните служби. Тя позволява да се задават правилни и 
своевременни въпроси, да се развиват аналитични подходи към 
решенията за изразходване на бюджетните и привлечените 
средства и при разработката или коригирането на социалната 
политика. По-конкретно става дума за следните въпроси: 
Достига ли програмата поставените цели? Социалната помощ 
предоставена ли е именно на тези, за които е предназначена? 
Осигурена ли е заетост на подходящите бенефициенти? 
Съществува ли изтичане на бюджетни средства към тези, които 
не се нуждаят от помощ или включване в програмата? Има ли 
административни бариери, препятстващи достъпа до 

3Белева И. и др. Пазарът на труда в България. С. : Горекспрес 1996.  
4Владимирова К. Икономика на труда. С. : Сиела 2009.  
5Владимирова К. Икономика на труда. С. : НБУ-ЦЦО 2002.  
6Владимирова К. Труд заетост и безработица. С. : 2000 

5



програмата? Как се съотнасят постигнатите резултати към 
изразходваните средства?  

Всички тези и други въпроси, формулирани в хода на 
оценката на социалната програма, очертават кръга от 
действително значими, ясни и поддаващи се на измерение 
задачи в рамките на промеждутъчното или дългосрочното 
развитие на системата за социална защита на населението. 

Бюджетните ограничения са само един от външните 
фактори, определящи необходимостта от оценка на 
ефективността от изразходването на бюджетните средства. 
Общественият натиск от страна на населението, явяващо се 
потенциални избиратели, е друг ключов фактор, стимулиращ 
внедряването на оценката. Всяка от разработваните социални 
програми отразява определени интереси на обществото, 
например да вижда по-малко бездомни по улиците, по-малко 
младежи, страдащи от наркомания, повече стари хора, 
запазващи социалната си активност в местното съобщество, по-
малко безработни лица от критичните и рисковите групи и т.н. 
Политическият натиск от страна на избирателите, от една 
страна, и бюджетните ограничения от друга, определят 
необходимостта от анализ на конкретните резултати от 
социалната програма, финансирана от националния бюджет, 
както и от привлечените средства. Оценката предоставя на 
представителите на националните и местните държавни власти 
пълна, осмислена, обективна информация за резултатите от 
програмата и ефективността от хода на нейната реализация. По 
такъв начин оценката се явява начин за обратна връзка между 
представителите на органите на властта, бенефициентите и 
програмата. Информацията, получена в хода на оценката, 
позволява също така да се популяризира конкретната програма 
в местното съобщество. 

Междинната оценка, поставяща си за една от своите 
цели анализ на бюджетните разходи и привлечените ресурси 
при реализацията на програмата, позволява да се разкрият 
причините за разминаването между прогнозираните и 
фактическите данни. Понякога грешката може да се крие в 
самите прогнози, неотчитащи редица външни фактори, 
влияещи върху разходната част на програмата. Оценката 
позволява навреме да се разкрият подобни фактори за 
въздействие, което позволява да се коригира прогнозата за 
разходите по програмата на основата на по-точни фактически 
данни. 

Оценката също служи като основа за приемане на 
претеглени икономически и политически рационални решения, 
отнасящи се до реализацията на програмата, а също така и 
нейното своевременно коригиране. Особено важна ни се струва 
възможността за сравнение на социалните програми с други 
форми на социална подкрепа при ситуация на бюджетни 
съкращения и необходимостта от приемането на решения, 
относно продължаване на финансирането. 

Много често в хода на реализацията на социалната 
програма се използват нови механизми за предоставяне на 
услуги- системи за търсене и подбор на клиенти, схеми за 
събиране на плащания, структури и графици за предоставяне 
на тази или онази услуга и т.н. Грамотно проведената оценка 
може да открие грешки в „дизайна” на програмата или 
възникнали в хода на реализирането й трудности, което 
позволява да се подобри механизма за предоставяне на услуги, 
постигайки тяхната по-голяма ефективност при по-малко 
разходи. Освен това, оценката позволява на ръководителите и 
специалистите на програмата по-ясно да си представят 
цялостната картина при реализацията на програмата, 
включително средствата за постигането им и крайните 
резултати. Възможностите за оценка по премахване на 
бариерите между бизнеса и местните власти, са детерминирани 
от резултатите от оценката, доколкото те позволяват да се 
разсее предубеждението в ефективността на държавното 
управление и контрол. Не само населението, но и бизнес 
структурите понякога имат твърде отдалечена представа за 
това, което правят местните власти за повишаване 
благосъстоянието на жителите на града или общината. 

Оценката заставя различните групи икономически агенти, в 
частност бизнеса, да се замисли за ефективността от 
социалните програми, възможните пътища за тяхното 
подобряване от гледна точка на местното население, 
възможностите за внасяне на собствен принос в решаване на 
местните проблеми. 

Какви са изискванията, предявявани към оценката? 
Оценката на ефективността на програмата трябва да се 
основава на точни критерии, своебразни ориентири, 
определящи ефективността на социалната програма с 
конкретни показатели. Дадените ориентири могат да 
представляват формални приети стандарти за социално 
обслужване, но могат и да се явяват параметри, разработени 
специално за тази програма, например минималните стандарти 
за качество на социалните услуги. В Англия са разработени от 
Министерството на здравеопазването и проверка 
съответствието на предоставяните услуги от тези стандарти 
постоянно се осъществява от такива служби на правителството 
като Инспекцията по социална служба /SSI/ и Одиторската 
комисия /AC/(SSI, 2001-2002)7,8. 

За да може оценката да е ефективна, тя не трябва да 
зависи само от мнението на ръководителите и управляващи 
програмата. С други думи, решението за провеждане или 
поръчката за оценка, трябва да се намират в компетенцията на 
хора, стоящи над ръководството на конкретната програма. 
Важно средство за съхраняване на обективността се явява 
привличането на независими специалисти, нямащи лична или 
професионална заинтересованост от резултатите от оценката. 
За да може оценката да има практическа ориентация и полезни 
резултати, тя трябва да отчита мнението на специалистите-
практици (например социалните работници или служители в 
съответните служби), а също така и на клиентите (ползватели) 
на програмата. Специалистите и ползвателите предоставят 
значима информация, относно различни аспекти в 
реализацията на програмата, възникващите трудности и 
пътищата за преодоляването им. 

За да бъде оценката надеждна, тя трябва да се 
провежда от специалисти, да се използват съответстващи 
съвременни стандарти за методология. При това информацията 
за резултатите от оценката трябва да бъде достъпна за 
основните заинтересувани страни и трябва да се обсъжда от 
колкото се може по-широк кръг специалисти, така или иначе 
съпричастни към реализацията, финансирането или 
разработката на социалната програма. По такъв начин 
основният метод, използван за определяне на ефективността от 
държавните програми за социална подкрепа на населението, са 
оценъчните изследвания на различните показатели за 
ефективност на всички стадии при осъществяване на 
програмата. По-конкретно става дума за следното: 
 на етап разработка: проектът за програма се оценява по 

качествени показатели на фиксираните в него основни 
ценностни ориентири (степени за съответствие на целите 
на създателите на програмата с целите на социално-
икономическо развитие на страната, декларираните 
законодателно норми и принципи, а също така и с 
очакванията на субектите на програмата); 

 на етап реализация: ефективността от програмата, 
изразявана в качествените показатели на 
организационната, правната и управленска съставна 
компонента при осъществяването на програмата (условие 
за ефективно в социално отношение държавно управление 
се явява наличието на ефективен механизъм за 
координация на социалните въздействия в държавната 
чрез своите социални служби- изпълнител на програмата); 

 на завършващия (оценъчен) етап: програмата се оценява 
по количествени показатели на икономическата съставна 

7Социално управление как система Проблемьiтеориии и практики 
управления 1997 №2.  
8Социальная философия истории- теория социального развития К. 
1996. 
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компонента на ефективността (съотнасяне обема на услуги 
и тяхната стойност в условията на ограничени човешки и 
материални ресурси) и по качествените показатели, които 
са установени от създателите на програмата (степента за 
съответствие на целите на ръководителите и 
организаторите на програмата с потребностите на 
субектите на програмата). 

В цялата многоаспектност на оценката на 
ефективността на социалното програмиране и на неговия 
продукт- социалната програма, в контекста на управлението по 
резултати, спазвайки принципа „какво-ако“, съобразно 
приоритетите в социалната дейност, произтичащи от 
динамичните промени в социалната среда, считаме за 
целесъобразно да предложим модел за оценка на 
ефективността, базиран на подхода на „организационната 
ефективност“9,10. 

В основата на един такъв модел е съвкупността от 
определени елементи11,12, каквито са система на придобиване 
на ресурси, избор на цели, оценка на въздействието на 
външната среда и избора на стратегия. В контекста на 
същността на социалното програмиране, според нас наличието 
на посочените елементи в максимална степен могат да 
удовлетворят изискванията за ефективност на дадена социална 
програма. А тя, социалната програма, като съвкупност от 
социални мероприятия (конкретни действия с конкретни 
срокове), осъществявани от органите и структурите за 
социални дейности, насочени към осъществяването на 
определена цел, за да се оцени като ефективна, следва да е 
ресурсно осигурена, да е с ясно дефинирана цел, като краен 
резултат, съобразен с динамичната социална среда, чието 
постигане да е на основата на избора на подходяща стратегия, 
допринасяща за достигане на крайния желан резултат. И 
всичко това е в зависимост от начина на трансформиране на 
ресурсите в необходимите социални способности в интерес на 
социалните политики. Тук следва да посочим, че под социална 
способност следва да разбираме възможността за изпълнение 
на определени действия за постигане на определена цел или 
желан краен резултат при определени условия и в съответствие 
с определени стандарти и социални политики. Тази е 
причината и за избора ни на подхода на „организационната 
ефективност“ за целите на предлагания от нас модел, доказан 
като добра управленска практика при реализацията на 
зависимостта „ресурси-способности-ползи (резултати)“13,14. 

При постановката на модела, насочваме своето 
внимание към входа на организацията (Министерствотона 
труда и социалната политика (МТСП), социалните служби на 
различни нива на управление). По същество това е сист емат а 
на придобиване на ресурси, които са необходими при 
реализацията на социалната програма, за да се реализира 
дадена социална политика като желан резултат. А това 
означава, че системата на придобиване на ресурси е в пряка 
зависимост от целите и потенциала на социалното ведомство и 
социалните служби. И тъй като за всеки конкретен ресурс 
потребителите във времето са различни, се обуславя и 
необходимостта от текущ контрол върху тях. 

От тук проявлението на системата на придобиване на 
ресурси, като първи елемент на предлагания от нас модел, е 
визуализирано с фиг. 1.1, от която е видно, че наличието на 
следните две групи връзки: ресурси-организация-цели и 
конкретни ресурси-потенциал-стратегия. 

Първата връзка, ресурси-организация-цели, изразява 
какви ресурси са необходими, за да се постигнат набелязаните 
цели в социалната област с дадена социална програма за 
социална защита. 

9Каменов К. Мениджмънт В. Т. 1999 с. 682-695.  
10Димитрова С. Мениджмънт на ресурсите... цит. изд. с. 66-70.  
11Griffin P. Management Boston 1990 p. 116. 
12Каменов К. цит. изд. 
13Семерджиев Ц. цит. изд. с. 162.  
14Димитрова С. Управление на ресурси... цит. изд. с. 13. 

Втората връзка, конкрет ни ресурси-пот енциал-
ст рат егия, е по-конкретна и изразява с конкретните ресурси 
на входа и с притежавания потенциал (способности) на 
държавата, в лицето на Министерството на труда и социалната 
политика, респективно социалните служби на различни нива на 
управление, каква стратегия/стратегии следва да се приложат, 
за да се постигнат задаените цели при реализацията на 
социалната политика. 

 

 
Фиг.1.1.Сист ема на придобиване на ресурси 

Вторият елемент на модела е свързан с избора на цел 
и е насочен към изхода, като определя степента на постигане на 
предварително поставената цел. А това означава по какъв 
начин да се трансформират ресурсите на входа, за да се 
постигне целта, което е видно от фиг.1.2. 

 

 
Фиг.1.2.Избор на цел 

Третият елемент в модела е оценка на външнот о 
влияние. Основен момент тук е свеждане на въздействието на 
външната среда до минимум и увеличаване на ползите от 
постигане на целите. Това означава, че е необходима точна 
оценка на влиянието на факторите на външната среда, която до 
голяма степен е пряко свързана с четвъртия елемент- избор на 
ст рат егия. За да бъде направен такъв избор следва да се 
определят приоритетите на социалната политика, като 
областите на влияние се подреждат по степен на важност, 
съобразно потенциала (способностите), взаимодействието с 
организационната среда, посоката и силата на външния натиск, 
приоритетните области на социалната политика в бъдеще.  

В съответствие с посоченото обобщеният модел за 
оценка на ефективността на социалното програмиране, базиран 
на подхода на организационната ефективност, е представен на 
фиг. 1.3. 

 

 
Фиг.1.3.Модел за оценка на ефект ивност т а на социалнот о 

програмиране, базиран на подхода на организационнат а 
ефект ивност  
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Фиг. 1.4. Зависимост  „ресурси - среда - пост игнат  резулт ат  (цел, 

ползи)“

 
Фиг.1.5.Зависимост „получен резултат- 

решение-нова цел“ 

Прави впечатление, че така представеният модел е 
цикличен процес, свързан с целевото управление. Казано по 
друг начин, целта се изследва като желано състояние, а 
резултатите- като реализирани цели. На тази основа 
зависимостите са:  
 ресурси- оценка на въздейст виет о на външнат а среда 
(фиг.1.4); 
 реализирана цел (пост игнат  резулт ат )- 
менидж ърско решение (съобразено с промянат а в социалнат а 
среда)- нова цел (фиг.1.5). 

Посочените две зависимости имат отношение към 
ползите (ефектите), а това означава, че практическата 
реализация на предложения модел е в оценка на степента на 
реализация на целите (резултатите), заложени със социалната 
програма, чийто израз е оценката на ефективността на 
социалното програмиране с отчитане на многоаспектността в 
динамична социална среда. 
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Abstract: The article reveals the essence of socio-pedagogical competence of the teacher of music in relation to their professional 
competence. In this context, analyze and display basic personality characteristics related and significance of music-pedagogical activity of 
the music educator. Citing vertical and horizontal levels of growth in the socio-pedagogical development educator. Identify characteristics 
and principles of social learning process in preparation for future music educators. 
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1. Увод 
Проблемът за формирането на социалната компетентност 

като част от професионалния облик на педагогическите 
специалисти е актуален, предвид динамиката на обществените 
процеси, условия и очаквания към групата на т. нар. 
„социални” професии (учители, лекари, социални работници, 
полицаи и др.). В условията на социално-икономически 
промени се модифицира и статусът на учителя, нарастват 
неговите социални функции. Променят се съответно и 
изискванията към неговите професионални компетентности. 
Важна функция се явява социалното развитие на обучаваните, 
възпитанието на тяхната личност.   

Статията представя теоретично изследване на същността на 
социално-педагогическата компетентност, включително по 
отношение и на учителя по музика. Разкриват се показатели, 
нива на формиране. Аргументират се компоненти и етапи на 
развитие, характеристики и принципи на обучение. 

2. Теоретични основи на проблема 
Контент-анализът на литературата позволява да се изведат 

различни трактовки на понятието компетентност, като: 
качество на личността; характеристика на поведение на човек и 
неговата квалификация; ниво на образованост; система от 
знания, умения, ценностни ориентации, мотиви, позиции; ниво 
на образование, опит в професионална област; съответстващо 
поведение на човек (А. Адолф, А. Маркова, Дж. Равен, Д. 
Маклеланд и др). Най-често се свързва с квалификацията на 
специалист с обширни знания, умения и опит. По такъв начин 
се детерминира понятието като сплав на знания, умения, 
навици, оптимално съответстващо на ситуацията поведение – 
т.е. продуктивно поведение в определена дейност, водещо до 
успешно решение на актуални задачи. От многобройните и 
нееднозначни съвременни определения за компетентността 
приемаме това на Ю. Татур: “Компетентността е интегрално 
свойство на личността, характеризиращо нейните стремежи и 
способност (готовност) да реализира своя потенциал (знания, 
умения, опит, личностни качества и др.) за успешна дейност в 
определена област” [11:5-7]. Структурата и компонентите на 
компетентността се разглеждат от изследователите в контекста 
на нейния сложен, интегративен характер. Един от вариантите 
на общ структурен поглед определя три вида компетентности: 
ключови, предметни, жизнени. Системните аналитически 
обобщения чрез компетентностния подход дават основание да 
се определят различни видове компетентност, компонентите на 
които са обусловени от различен аспект – социален, личностен, 
дейностен.  

Социално-педагогическата компетентност на учителя по 
музика се структурира, определя и разглежда като ключова 
компетентност от една страна и от друга – като 

професионално-педагогическа: научното изследване изисква 
разглеждането й във връзка с двата модуса – професионална 
компетентност, педагогическа компетентност.  

Всички изследователи я определят като вид професионална 
компетентност.  

Като професионална компетентност има пряко отношение 
към функционалните (служебните) аспекти на конкретното 
работно място, в определена професионална дейност. По 
своята същност е обща способност на човека да изпълнява 
определена дейност в съответствие с приети и наложени 
стандарти; мрежа от знания, сбор от способности и убеждения 
на личността, които се проявяват вариативно [5:62]. Тя е 
интегрална характеристика, определяща способността да се 
решават професионални проблеми и типични професионални 
задачи, възникващи в реални ситуации на професионална 
дейност, при използването на знания, професионален и жизнен 
опит, с определени ценности и мотивация.  Изследванията на 
професионалната компетентност дават възможност да се 
определят четири основни вида: специална или дейностна, 
социална, личностна, индивидуална.  

Още през 1958 г. Д. Маклеланд, наричан „баща“ на 
компетентностния подход, говори за необходимостта от 
специфични знания и умения, но и от мотиви и поведение, за 
които е доказано, че водят до високо професионално ниво на 
изпълнение на работата [16:331-339]. Предложената от него 
структура той нарича „айсберг“: 1. умения, сръчности, ловкост, 
вещина; 2. знания; 3. социална роля; 4. представа за себе си 
(Аз-образ); 5. характерни черти; 6. мотиви. Елементите под 
„водната линия“ (последните четири) са трудно измерими, но 
много важни, защото управляват изпълнението и са ключ към 
резултатите.  

Според К. Роджърс [9] компетентният педагог, фасилитатор 
на учебния процес, е длъжен: да създава психологически 
климат на доверие; да обезпечава сътрудничество в приемането 
на решения между всички участници в учебно-възпитателния 
процес; да активизира мотивационните ресурси за учебна 
дейност; да притежава личностни качества, адекватни на 
хуманистическото обучение; да помага на обучаваните в 
личностното развитие. Това са важни компоненти на 
професионалната компетентност на педагога, позволяващи да 
организира ефективна съвместна дейност с обучаваните.   

Педагогическата компетентност се разглежда от 
изследователите от гледна точка на педагогическото 
образование и педагогическата дейност като „съвкупност от 
професионално обусловени изисквания към учителя“ [8:149-
154]. Структурата на професионално-педагогическата 
компетентност включва [3]: специална и професионална 
компетентност в областта на преподаваната дисциплина; 
методическа компетентност; социално-психологическа; 
диференциално-психологическа; аутопсихологична – 
рефлексия на педагогическата дейност. 
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Социалната компетентност е една от осемте ключови 
компетентности, идентифицирани от Европейската комисия 
(под номер 6 – социална и гражданска); като един от 
ключовите показатели, за да се докаже просперитет и 
благосъстояние в страните членки на ЕС [14]; като 
задължителен елемент и в стратегията за учене през целия 
живот. Европейската комисия предоставя определение на 
социалните компетенции, което включва лични, 
междуличностни и междукултурни умения и обхваща всички 
форми на поведение, които могат хората да управляват 
ефективно и конструктивно в социалния и професионалния 
живот и за разрешаване на конфликти, където е необходимо. 
Социалните умения позволяват на хората да участват 
пълноценно в гражданския живот благодарение на владеенето 
на социални и политически понятия и структури, които 
предпоставят и ангажимент за активно и демократично 
участие. 

Многобройни научни изследвания определят социалната 
компетентност като сложен и многомерен конструкт, 
обединяващ когнитивни, афективни, мотивационно-
поведенчески компоненти (знания, умения, нагласи, 
отношения, ценности поведенчески модели), функциониращи в 
неделима цялост и насочени към пълноценно постигне на 
социално приемливи цели [4]. Някои изследователи отдават по-
голям приоритет на взаимоотношенията, други – на уменията и 
знанията, и резултатите от тях. Консенсусна е обаче 
постановката за възрастовата обусловеност на социалната 
компетентност. Друг общ момент засяга традиционното 
разбиране, че социалната компетентност е свързана с 
интерперсоналността, със способността на личността да 
създава и поддържа значими и пълноценни връзки и 
взаимоотношения с другите [15].  

Психологическият аспект на социалната компетентност се 
разглежда от Л. Виготски [2]. В съответствие с културно-
историческата му теория социалната компетентност на 
личността може да се определи като продукт на социалната 
ситуация на развитието – специфична система на отношения на 
средата и субекта, отразена в неговите преживявания и 
реализирана в съвместна дейност с други хора.  

М. Semrud-Cliceman [17] свързва социални, когнитивни, 
афективни умения с поведенчески актове като важни 
параметри от конструкта на социалната компетентност. Освен 
това се включват и мотивационни фактори (Аз-ефективността, 
необходима за социална адаптация). Авторката извежда 
определение на социалната компетентност като основа, върху 
която са построени очакванията за бъдещо взаимодействие с 
други хора и върху която индивидите развиват собственото си 
поведение.  

Много учени описват огромния интегративен потенциал на 
понятието, но трудно намират конкретни показатели, което 
представлява риск от недостатъчно ясна и конкретна 
дефиниция на това широко понятие. В повечето случаи са 
единодушни, че социалната компетентност има разнообразни 
променливи компоненти, които могат да варират според 
различни променливи фактори и показатели при социалното 
взаимодействие в различни контексти [19:2]. Arendt [12] 
определя социалните умения като способности, които дават 
възможност на индивидите "да живеят заедно в света". Schoon 
[пак там] обобщава в широк смисъл, че "социалните 
компетенции отразяват адаптация в семейството, училището, 
работата, в обществото като цяло, като за лица в напреднала 
възраст се изискват повече контекстуални и конструктивни 
специфични определения, както и фокус върху определени 
аспекти на социална компетентност като емпатия, 
самоконтрол, доверие, уважение към другите, както и 
гражданска ангажираност".  

В рамките на това теоретично изследване се приема 
определението на Румен Стаматов, а именно: социалната 
компетентност е система от социални и творчески умения, 
които осигуряват ефективно социално взаимодействие и 

съвместно решаване на проблеми, развиване на чувствителност 
към другите и поддържане на положителен образ [18].  

Социалната компетентност се идентифицира по следните 
показатели [13]: 

• Самоувереност – вяра в собствените способности; 
• Самооценка – положителна ориентация към себе си, 

цялостна оценка за себе си като ценен и достоен човек; 
• Moтивация – интерес, ангажираност, усилия, постоянство, 

професионална етика; 
• Aз-ефективност – вярата в способността да се справяш 

успешно в дадена ситуация; 
• Междуличностни способности – способност за 

взаимодействие по подходящ начин с други хора, без излишни 
конфликти или дискомфорт; 

• Комуникативни способности – ефективно обменяне на 
информация, което осигурява разбиране; използване на 
подходяща вербална и невербална комуникация с колеги, 
мениджъри или клиенти; 

• Работа в екип – способност да се работи в сътрудничество 
с другите; 

• Отстояване на себе си – способност уверено да се изразява 
собственото мнение или нужди, без агресия, господство или 
неоснователно покорство към другите; 

• Самоконтрол – способност да се управляват собствените 
емоции и поведение, особено в трудни ситуации; 

• Надеждност – присъствие, управление на времето 
(спазване на срокове), последователност; 

• Положителна нагласа – нагласа да се работи, да се учи, да 
се приема обратна връзка и да се поема отговорност; 

• Представяне/себепредставяне – постоянно поддържане на 
спретнат вид и подходящо облекло, с любезно и 
професионално държане; 

• Планиране – способност да се планират задачи и да се 
наблюдава изпълнението им; 

• Решаване на проблеми – способност да се идентифицират 
проблемите и да се намират решения; 
• Приоритизиране – Способност да се идентифицират и да се 
съсредоточат върху приоритетните задачи. 

Жизнената дейност е неразривно свързана с общуването 
(човек – човек, човек – общност, общност – общност), с 
взаимодействието, с взаиморазбирането между хората. От тази 
гледна точка следва да се говори за социално-психологическа, 
социално-перцептивна, социално-комуникативна 
компетентност, като често тези термини се използват с еднакъв 
семантичен смисъл. Обусловено е от разбирането, че в 
общуването могат да се установят три свързани аспекта: 
перцептивен – представляващ взаимното възприемане на 
общуващите и установяване на взаимно разбиране, нивото на 
влизане във взаимодействие; комуникативен – процес на 
обмяна на информация между общуващите страни; 
интерактивен – отнасящ се до организацията на 
взаимодействието между общуващите индивиди, т.е. до обмен 
на въздействия.  

По мнението на А. Бодалев, социално-перцептивната 
компетентност може да се проявява на различни нива: на 
макрониво – в сферата на политиката, дейности на „високите“ 
етажи на властта; на средно ниво – в сферата на социалните 
институции и общности; на микрониво – в междуличностното 
общуване [1]. Освен това, той говори и за житейска и 
професионална социално-перцептивна компетентност. 
Житейската е резултат от социализация, т.е. адаптация към 
конкретни условия. Проявява се в семейството, в ежедневието, 
в сферата на услугите, в обществените и национални 
отношения. Професионалната социално-перцептивна 
компетентност се формира от научната картина на света и 
знанията в областта на общуването. Има изключително 
значение за определени професии, свързани с междуличностни 
взаимоотношения, в това число – и за педагога-музикант.  

Традиционно за социално-перцептивната компетентност се 
определят следните моменти: 
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• комуникативна компетентност (психологически 
контакт, доверие в общуването, предаване и обмен на 
информация); 

• перцептивна компетентност – точност на 
възпроизвеждане на себе си, другите, социалните 
явления; 

• интерактивна компетентност – взаимодействие с 
обкръжаващите, способност да се влияе на хората.  

А. Суслова и Н. Ершова [10: 77-88] аргументират четири 
основни компонента на социалната перцепция в 
професионалната дейност на педагога: 1. когнитивен – ниво на 
рефлексивно-перцептивни знания; 2. емоционален – ниво на 
самоотношение, самооценка, самоприемане, самообладание, 
емпатия; 3. операционално-дейностен – ниво на владеене на 
рефлексивно-перцептивни умения и навици; 4. мотивационен.  

3. Резултати и дискусия 
Теоретичните изследвания и основни подходи в 

анализиране на проблематиката дават основание да се разкрият 
следните основни характеристики на социалната 
компетентност на музикалния педагог: 

 Хуманистическа насоченост на личността на 
музикалния педагог като устойчива система от ценности, 
мотиви и смисли, включващи в себе си стремеж за 
самоактуализация (А. Маслоу); потребност от общуване, 
безусловна любов към децата (А. Атанасова, Л. Митина); ясно 
определена педагогическа позиция (А. Бодалев); съвкупност от 
ценности (отношение към всяко дете и ученик като към висша 
ценност, приемане на всяко дете и ученик); свобода на 
личностен избор и личностна отговорност за последствията на 
избора (К. Роджърс); личностен смисъл в педагогическата 
дейност; 

 Индивидуални особености на личността на 
музикалния педагог, психическо състояние, способност да 
възприема околните; 

 Професионална „Аз-концепция“ – относително 
устойчива, в по-голяма или по-малка степен осъзната, 
преживявана като неповторима система на представа на 
педагога сам за себе си като професионалист, на основата на 
която се строи взаимодействието с колегите и с обучаваните; 

 Рефлексивно-перцептивни знания, умения, навици, 
включващи: умение да познаваш своите собствени 
индивидуално-психологически особености; умение да 
оценяваш своето състояние и поведение; умение да 
осъществяваш разностранно възприемане и адекватно 
разбиране на обучаваните;  

 Психолого-педагогически знания, умения и навици: 
комуникативни – позволяващи да общуваш; за определяне на 
особеностите на психическото развитие на обучаваните, на 
основата на които се формират отношения; за организация на 
дидактическия процес и дидактическите отношения. 

Това дава основание социално-педагогическата 
компетентност на музикалния педагог да се определи като: 
съвкупност от социална зрелост, социална насоченост, 
социална адаптивност, социална активност, социална 
мобилност, социална успешност, социална креативност; сплав 
от професионални знания, умения, опит за самопознание, за 
познаване на особеностите на поведението и емоционалното 
състояние на децата и обучаваните; способност да се 
структурират тези знания, умения и опит за адекватно 
разбиране на обучаваните; способност да се приемат верни 
решения и изработване на линии на поведение в общуването с 
децата с цел тяхното развитие.  

Изхождайки от тези характеристики, се определят следните 
компоненти на социално-педагогическата компетентност:  

 когнитивен – свидетелства за развитието на 
социалния интелект на учителя по музика, за развитие на 
познавателната сфера, необходима за взаимодействие, за 
взаимоотношения; способност да се усещат и улавят сложните 
отношения и зависимости в социалната сфера, да се анализира 

поведението на учениците и колегите; самопознание с цел 
разбиране и управление на собственото си поведение; активна 
насоченост, интерес към Другите – колеги, ученици; социална 
памет, въображение, мислене, интуиция; 

 емоционално-волеви – вътрешен план на 
педагогическото общуване: възпитаност на емоционалната 
сфера на педагога (умение за съпреживяване); емпатия; ниво на 
самоотношение, на самооценка; на самоприемане, 
самообладание; волеви качества – инициативност, разуумност, 
целенасоченост, мобилизация за интензивна дейност; 

 операционално-дейностен – умения и система от 
навици, позволяващи на педагога: да познават собствените си 
индивидуални особености; да оценяват психологическото си 
състояние; да осъществяват разностранно възприемане и 
адекватно познание на обучаваните; да организират 
взаимодействие, общуване съобразно индивидуалните 
психологически особености на обучаваните; да използва 
подходящи методи; 

 ценносто-мотивационен – смислов компонент; 
осъзнаване на своите възможности, способности и дълг; 
разгръщане на себе си в модуса възможности – способности – 
дълг. 

Тези компоненти могат да се разглеждат и като нива в 
развитието на социалната компетентност на педагога, 
своеобразно вертикално израстване в професионалната дейност 
в аспекта на проблематиката, потенциална възможност за 
достигане на високи резултати в професионалната дейност. 

Своеобразният хоризонтал в това израстване определя пет 
етапа във формирането на социалната компетентност на 
музикалния педагог: 

1. осъзнаване на социокултурната насоченост на 
професионалната дейност; 

2. усвояване на социокултурните принципи на 
професионалната дейност; 

3. присвояване на социокултурните началà; 
4. реализация на усвоените и присвоени социално-

значими качества и свойства в собствената 
професионална дейност; 

5. социално-педагогическо творчество. 
Осъзнаването и усвояването като начални етапи се 

характеризират основно с когнитивост – усвояване на знания в 
областта на социално-педагогическата практика. 
Присвояването и реализацията на социално-педагогическите 
началà е натрупване на индивидуален, личен опит, изработване 
на свое отношение към социално-педагогическата реалност, 
към различните роли и позиции, формиране на личностни 
норми и убеждения, система от смисли и значения. 
Едновременното преминаване и по вертикала, и по хоризонтала 
може да се охарактеризира като социално развитие на 
личността на педагога в неговото професионално установяване 
и професионална дейност. Социалното развитие е особен вид 
индивидуално развитие на човек. То се съотнася сложно и с 
интелектуалното развитие, и с особеностите на психическите 
свойства и способности, и с нравственото, морално, културно 
развитие, и с формирането на отделни социални и социално-
психологически свойства и качества на личността на учителя 
[6:12].  

За формирането на социална компетентност на музикалния 
педагог е необходим съответстващ образователен процес. 
Системообразуващ фактор, детерминиращ целенасочеността 
във формирането и функционирането на елементите на 
социално-педагогическата компетентност се явяват различните 
музикално-педагогически дейности (изпълнителска, 
диригентска, композиторска, педагогическа, музиковедческа и 
др.) и активността на подготвяните специалисти. 
Образователният процес на подготовка на музикалните 
педагози трябва да носи комуникативен, дейностен, 
интерактивен характер. Такъв процес може да се нарече 
социално-образователен [7:15]. Отличителните му принципи 
са: 
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 Активност, дейност на всички субекти в 
образователния процес; създаване на условия, способстващи 
формирането и развитието на изследователски позиции, 
включването на всеки в интензивна интерактивна дейност и 
взаимодействие; 

 Диалогизация – организиране на такова 
междуличностно общуване по време на занятията, което 
обезпечава диалог, доверие, различни позиции и ситуации, 
уважение и способност да приемеш друго мнение; 

 Съотнасяне на учебни ситуации с реална 
професионална дейност и личен опит;  

 Събитийност – педагогическа ситуация: използване на 
специални методи, средства, създаващи емоционално наситена 
среда на дидактическия процес; 

 Взаимодопълване и взаиморазвитие – съвместна, 
колективна дейност, за взаимообогатяване в процеса на 
общуването; 

 Разширяване на сферите на дейност и общуване; 
 Увеличаване на механизмите за социално развитие – 

разширяване на ролевия репертоар, на сферите на общуване, 
средствата и механизмите за социализация; 

 Индивидуален подход – отчитане на интересите на 
студентите, на конкретния индивид, а не на абстрактен студент. 

Социално-образователният процес на професионална 
подготовка на учителя по музика се разглежда от две страни: 
усвояване от студентите на предметни знания, умения и 
компетентности; формиране на съответстващи психологически 
и социално-психологически свойства и способности; усвояване 
от бъдещите музикални педагози на социален опит в 
социалните условия на образователния процес; овладяване на 
социални отношения, роли, норми, мотиви. 

4. Заключение 
Управлението на дейността на обучаваните бъдещи 

музикални педагози трябва да се мени оперативно, отразявайки 
процеса на повишаване на социално-педагогическата 
компетентност на студентите и степента на формираност у тях 
на механизми за саморегулация на поведението. Само така 
висшето образование ще отговори на нарасналите потребности 
на обществото от компетентни професионалисти – музикални 
педагози.  
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1. Увод 
Статията разкрива същността и основните характеристики 

на една от най-популярните в световен мащаб музикално-
педагогическа система "Ямаха", поддържана в продължение на 
повече от половин век от едноименната корпорация; 
философията и политиката на фондация Yamaha, насочени към 
запазване и развитие на музикалното образование и обучение, 
основани на разбирането, че музиката е един от най-
естествените артистични форми на човешкото себеизразяване. 

2. Същност на изследваната проблематика и 
дискусия 

Началото на корпорацията Yamaha [5] в Япония е през 
далечната 1887 г. Тогава часовникарят Torakusu Yamaha 
създава и поставя началото на производство на reed organ – 
хармониум [3]. Започнала през 1897 г. под името Nippon Gakki 
Co., Ltd, днес корпорацията е най-крупен производител на 
всички видове музикални инструменти (водеща e и в много 
други производства). Освен това, Yamaha притежава и 
управлява уникални зони за почивка. Предоставя места за 
занятия с музика, дава възможност за презентация на музика, 
създава инфраструктура за носещите удоволствие музикални 
експерименти, организирани от нея. 

Системата за музикално възпитание Yamaha [6] се заражда 
в средата на 50-те години на XX век. Възниква под 
непосредственото ръководство на тогавашния президент на 
корпорацията Геничи Каваками. На 29 август 1966 г. се 
учредява фонд Yamaha Music Foundation, с одобрението на 
Министерството на образованието, който води и до днес 
активна дейност, свързана с музиката и музикалното 
образование и възпитание. Включва музикални школи Yamaha 
и провеждането на фестивал Junior Original Concert. 
Корпорацията и фондът разбират като основно свое 
задължение популяризирането на музиката, развитието и 
пoддръжането на музикалното образование и възпитание. 
Политиката в тази насока е намерила отражение през 2014 г. в 
корпоративния слоган-философия „Passion and Performance“, 
който въплъщава същността на Yamaha във всеки произведен 
продукт, насочен към всички ценители на музиката. Passion 
(страст) определя непримиримото желание и решимост за 
достигане на целта да се донесе радост на всички клиенти и да 
се помогне за промяната на музикалния свят.  Performance 
(изпълнение) олицетворява емоциите и чувствата на 
музикантите, свирещи на инструментите Yamaha, направени за 
тях с любов.  

Тази корпоративна политика за поддържане на музикалното 
образование има своите корени в традициите на музикалното 
възпитание в Япония. Япония винаги се е отличавала със 
своето умение да съчетава традиционните ценности с 
изискванията на съвременното развитие; с умението 

внимателно да пазят традициите, естествено вписвайки ги в 
съвременния социокултурен контекст. Една от главните 
ценности на японското национално съзнание – вярност на 
традициите, не се оказва в антагонистично противоречие с 
необходимостта да се приемат нови идеи и ценности. 
Многообразното японско масово музикално образование 
позволява не само да се приобщят подрастващите към 
образците на народната, класическата и съвременната музика 
от класическото и „масовото“ направление, но и да им се 
помогне да проникнат дълбоко в заложените в тази музика 
социален, естетически, етичен и духовен опит. В Япония 
всички деца свирят и пеят в обществените институции за 
възпитание и образование, но и музицират в много други 
форми на допълнителни занимания. [1;2;4] 

В основата на системата Yamaha e заложено разбирането, 
че музиката е една от най-естествените и художествени форми 
на човешко самоизразяване още от най-ранна възраст. Всяко 
дете проявява повишен интерес към музиката още в първите 
няколко години от живота си, отзивчиво реагира още на звука 
на обикновените дрънкалки и приспивни песни на майката. 
Това природно любопитство и особеностите на възприемане на 
звука следва правилно да се използват, за да се възпита 
отношение и любов към музиката. Разбира се, трябва да се 
действа внимателно и с повишено внимание, защото 
прекомерните усилия на родителите, които се опитват да 
направят от 5-годишното си дете вундеркинд, научавайки го не 
само да чете и смята, но и да свири на някакъв музикален 
инструмент, може да доведе до съвършено противоположен 
резултат. Вместо любов и разбиране на музиката, натрапена на 
детето, е възможно тя да предизвика у него раздразнение и 
неприязън, защото се асоциира с насилие и ограничение на 
вътрешната му свобода. Именно за избягване на подобен род 
грешки е създадена системата за музикално възпитание 
Yamaha.  

Освен това философията на програмата отчита и 
значението на музиката за хора в най-различна възраст. В нея е 
заложена идеята, че е необходимо да се мотивира и подпомага 
стремежа за общуване с музика независимо от културни и 
национални граници, възраст; да се увеличи емоционалността, 
която позволява на хората свободно да изразяват себе си чрез 
музика.  

В устава на фонда се декларира, че той е за широкото 
участие в музикалното образование и популяризиране в полза 
на обществения интерес, с дълготрайна перспектива. Целта е да 
се изследват основните въпроси, свързани с образователни 
дейности, отнасящи се до музиката, която да послужи като 
основа да се култивират богати чувства за човечеството при 
малките деца, младежите и възрастните хора; да се продължи 
да се работи за популяризирането на музиката и да се 
допринесе значително за насърчаване на социалното 
образование; да подпомага стремежа за подобряване на 
музикалната култура на Япония и всички страни. За да се 
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изпълни тази цел от обществен интерес, Yamaha Music 
Foundation от нейното създаване е непрекъснато ангажирана с 
творчески проекти и широкообхватна дейност за благото на 
обществото. Така всъщност тази програма си поставя и 
преследва, вече десетилетия наред, високата цел да развива и 
насърчава масовото музикално възпитание и образование, да 
съдейства за международната популяризация на музикалните 
дейности. Практически задачи на фонда са да развива и 
разширява мрежата на музикалните школи Yamaha, да 
провежда многочислени психолого-педагогически изследвания 
в областта на музикалното възпитание и развитие на децата, 
разработването на нови съвременни методи на обучение.  

Музикално-педагогическата система Yamaha реализира 
целите и задачите на фонда Yamaha. Тя е система за 
преподаване на музика, която позволява на всеки, от малкото 
дете до възрастния, да изучава музика по един последователен 
уникален метод. Уникалността се състои в това, че целите се 
реализират в глобален мащаб, независимо от национални и 
държавни граници. Обучаваните развиват своите музикални 
способности в собствената си среда и култура. Системата е 
призвана да вдъхва любов към музиката, да способства за 
активното творческо самоизразяване през целия живот на 
човек, използвайки разнообразни форми на музициране. 
Концепцията на системата се основава всъщност на 
насърчаване на развитието на музикалността и на радостта от 
споделяне на радостта от „правенето“ на музика. Обучението 
се провежда в/чрез три основни вида творческа работа: 
изпълнение, импровизация, композиция. В методическата 
система, привляклa вниманието на много професионални 
музиканти, успешни педагози и милиони любители на 
музиката, присъстват три основни позиции: съвременно 
музикално обучение, групови занятия, акцент върху развитието 
на творческия потенциал на обучаваните.  

Разбирането, че ангажиментът с музика и активното 
музициране трябва да бъде фиксиран компонент на модерното 
общество; че свиренето и наслаждаването на музиката имат 
трайно положително влияние върху начина на живот в 
съвременното общество определят системата като актуална и 
съвременна. Съвременно музикално обучение системата 
детерминира и като съответствие на учебната програма на 
нивото и степента на физическо, интелектуално и емоционално 
развитие на детето/обучавания, за да може участниците в 
процеса да получават удоволствие от занятията с музика, както 
и да разбират и възприемат учебния материал.  

Груповите занятия са централен компонент на системата – 
обучаваните са в групи от 4-10. Имат много специфични 
преимущества пред индивидуалните. Позволяват на децата да 
се насладят на богатия музикален опит в общуването с 
приятели чрез музициране. Участието в ансамбли способства за 
бързо и дълбоко „разбиране“ на музиката. Съвместното 
възприемане на музика и разнообразните форми на музикални 
дейности развиват интереса към музицирането. Обучавани с 
различен произход, различни нива на предварителни познания 
и навици се насърчават да работят заедно, въпреки че също 
получават индивидуална подкрепа. Развиват се и социални 
способности за отборна игра, да се помогне на другия и да се 
мотивира всеки от групата.  

Акцентът върху творческото начало в обучението е също с 
централно значение в системата. Импровизация, аранжимент и 
други креативни техники се използват заедно със стандартните. 
Прието е, че различни музикални стилове и жанрове са с 
еднаква стойност. Специално създадени учебни материали, 
възрастово детерминирани, помагат на обучаваните да се 
насладят да практикуват още от самото начало. Целите и 
задачите се постигат по един забавен и спокоен начин. 
Принципът "Ученето е забавление и развлечение" е този, който 
задава тона на школите Yamaha. 

Широкият възрастов диапазон (от 2 години до старост), 
разнообразният художествен материал, ориентацията към 
творчески методи на работа правят системата оригинална, 
харесвана, използвана и успешна в цял свят.  

Системата включва курсове за деца и за възрастни. 
Образователната система се състои от систематична учебна 

програма за седем години, за деца от предучилищна и 
училищна възраст. Курсовете за деца са разпределени в три 
групи: за най-малките – от 2 до 3 години, за 4 и 5-годишни 
деца, за 6-годишните и нагоре (и за напреднали). Основна 
задача е насърчаване на музикалните способности в 
благоприятна среда. 

При най-малките развитието се  основава на наслаждаване 
на музиката, в топла приятелска атмосфера, където родители и 
учители си взаимодействат. В/чрез музиката се овладяват 
социални и комуникативни умения.  

Junior Music Course (за 4 и 5-годишни деца) e основата на 
цялата система, тъй като това е периодът, когато музикалните 
способности на децата се развиват най-забележително. Групите 
се състоят от 6-10 деца. Овладяват, в различни форми на работа 
и чрез различни дейности, трите основни елемента на музиката: 
ритъм, мелодия и хармония. Курсът предоставя възможност 
обучаваните да се насладят на музиката по един лесен и 
свободен начин с помощта на клавишни електронни 
инструменти като инструменти за ученe. Целта е да се даде 
възможност на децата да пеят това, което чуват; да свирят това, 
което пеят; да бъдат част от своята музика, да се изразяват 
музикално чрез използване на клавиатурата. 

Junior Extension & Advanced Courses (за 6-годишните и за 
по-големи, за напреднали) е за деца в училищна възраст, когато 
те имат вече координация на ръката и познавателната 
способност да се получи по-пълно музикалното изпълнение и 
изживяване. Yamaha предлага широка гама от курсове за тази 
следваща стъпка, които отговарят на нуждите на развитието на 
децата за цялостна подготовка за изпълнение на музика. 
Засилва се работата за развитие на творческите способности на 
децата. Те усвояват интерпретационни похвати, композират 
собствена музика. В допълнение към груповите занимания 
участват в индивидуални уроци по пиано/електронен 
инструмент. Това помага за усъвършенстване на способностите 
им за музициране, от една страна, като в същото време 
позволява на преподавателя целенасочено индивидуално да 
развива и творческите способности на обучаваните. 

Yamaha Music Lessons за възрастни са курсове, достъпни и 
за възрастни, и за 
начинаещи, и за напреднали, интересуващи се да свирят на 
музикален инструмент като хоби; освен това и за тези, които се 
стремят да подобрят уменията си. В момента се обучават около 
140 000 възрастни в 2300 школи по цял свят.  

Всички курсове предлагат голямо разнообразие от избор на 
музикален инструмент, включително и ансамблово 
музициране, в най-различни нива. Системата предлага 
оригинални помагала и учебни програми, култивирани през 
много години опит. Репертоарът е изключително богат, 
разнообразен като жанрове, предлагащ широка гама от 
музикални преживявания. Съвременните помагала включват 
изключително разнообразие – ноти, CD, видео-уроци. 
Провеждат се и web-курсове. Всички преподаватели в школите 
са преминали обучение, притежават сертификат – гаранция, че 
могат да предложат приятни и стойностни уроци.  

Музикално-педагогическата система Yamaha има стандарти 
за оценяване и система за проверка на постиженията, в девет 
степени. Изпитната система датира още от 1967 г., с цел да 
предостави възможност на всеки, който учи музика, да подобри 
своите музикални умения чрез добре планирани действия, 
основани на проверка способностите и знанията. Изпитната 
система е насочена към три групи: обучавани, преподаватели, 
професионални артисти. Нива 9-6 са за обучавани, 5-3 – за 
преподаватели, а 2-1 – за професионалисти-артисти. 
Обучаваните се изследват с обективна оценка на постигнатия 
напредък в изучаването на музика, докато оценките на 
преподавателя удостоверяват способността му за 
„производителност“ в процеса на музикално възпитание и 
обучение. Повече от 9,5 милиона души са взели тези изпити 
през последните 40 години, а тази система е широко приети в 
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Япония и в повече от 40 държави като стандарт за оценка на 
музикални способности и умения.  

Отговорността за реализиране на системата лежи върху 
преподавателите. Провеждат се квалификационни изпити, 
непрекъснати консултации, инструктажи, квалификационни 
курсове за обучение, за израстване в кариерата. Освен това се 
предлагат курсове за всички учители по музика, а не само за 
тези в школите. Организират се и научни конференции.  

Проследяването на основните исторически 
организационно-значими събития, свързани с развитието на 
системата на масово музикално възпитание Yamaha, 
недвусмислено показват, че тя придобива все по-голям размах. 
Днес съществуват около 6500 музикални школи по тази 
система, в повече от 40 държави, с около 20 000 преподаватели. 
В целия свят психолого-педагогическите и методическите 
подходи, философската и нравствената основа, декларирана в 
системата, непременно се съгласуват с местните култури и 
национални традиции, с условията и характера на живот на 
хората.  

Освен това, фондът поддържа редица значителни 
международни творчески мероприятия. Престижният 
International  Junior  Original  Concert (от 1972 г. до сега, около 
35 000 предложения за участие всяка година) през тази година 
има своето 42-ро издание в Япония, 24-то – в Азия, 7-мо – в 
Европа.  В тези концерти деца представят свои композиции на 
ниво школа, училище, регион, държава, континент, в световен 
мащаб. В тях са намерили международно признание както 
бъдещи професионални музиканти, така и много деца с друга 
последвала кариера.  

Друга международна творческа работилница е конкурсът 
Yamaha Band – за млади музикални групи, във възрастова 
граница 16-30 г. Освен като група, участниците могат да се 
борят и в номинациите за китарист, клавирист, бас-китарист, 
вокалист, барабанист. Победителите от различните държави 
продължават на финал в Япония.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Заключение 
Във всичко това са заложени възможностите за все по-

голямо разширяване и разпространяване на системата, доказала 
своята „компетентност“  и успехи вече десетилетия в целия 
свят. В България липсва официално представяне и лицензирани 
школи. Но благодарение на информационните технологии 
много от методическите разработки и от помагалата на 
системата са достъпни и предоставят на съвременните 
музикални педагози огромно поле за работа. 
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1. Увод 
В статията са разгледани информационните процеси, 

използвани в аудио-технологията за създаване на дигитален 
аранжимент, на базата на които са обосновани функционалните 
модули на тази технология и тяхната йерархическа структура. 

2. Същност на изследваната проблематика 

Информационни процеси, свързани с аудио- 
технологията за създаване на дигитален аранжимент 

За синтезиране на музикалана аудио-технология е 
необходим подход, който позволява определянето на нужните 
функционални модули (компоненти) и тяхната строга 
последователност. В следващото изложение се обосновава 
такъв подход, базиран на изпълняваните музикално-
информационни процеси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Фиг.1. Декомпозиране на информационна технология 
   
От фиг.1. се вижда, че информационната технология, 

каквато е аудио-технологията, може да се декомпозира на 
информационни процеси и информационни дейности на човека 
(създателя на технологията). Основополагащ компонент на 
същите е музикално-информационният процес. Това означава, 
че последователността на изпълнението на технологията е 
детерминирана от последователността на тяхното подреждане. 
Последното е една от трудните задачи, която трябва да реши 
всеки проектиращ дадена технология, в случая – технология за 
дигитален аранжимент.  

На основата на определението на Х. Тужаров за 
информационните процеси [1], музикално-информационният 

процес  се определя като съвкупност от последователни 
действия (операции), извършвани с данните, отнасящи се до: 

• първичната информация, свързана с двата вида въвеждане 
на MIDI информация (от външна MIDI-клавиатура и с мишката 
на компютърната система)  и изискванията за създаване на 
отделните партии на аранжимента, подчинени на основната 
музикална идея; 

• вторична информация, свързана с баланса, 
панорамизацията, редактирането, добавянето на модели на 
акустична среда; 

• съхранение на информацията, готова за многократно 
използване по предназначение. 

Информационните процеси, осъществявани по определена 
информационна технология и в организационна среда, са база 
за извършване на информационна дейност от човека. 

Например, балансът като процес на обработка на аудио 
данни, осъществен чрез аудио-технологията в нейната 
организационна среда, е информационна дейност на човека, 
регламентираща силата на звука на всяка музикална партия 
съобразно ролята и функцията й в музикалната творба. 

Избирането на музикално-информационните процеси, 
определени по-горе и тяхната подредба позволяват да се 
синтезира йерархична структура на логичен модел, който е база 
за създаване на аудио-технологията. 

 
Логичен модел на аудио технологията 

 
  Преди да се синтезира логичният модел на аудио 

технологията, се определят функционалните й модули 
(компоненти). Според изложеното по-горе, тази  технология се 
изгражда на база на функционални модули, специализирани 
спрямо информационните процеси, които управлява. 
Управлението на информационните процеси се извършва с 
назначени процедури и произтичащите от това информационни 
дейности. От правилното им определяне зависи ефективното 
функциониране на технологията. 

Задълбоченият анализ, експеримент и литературни  
източници, дават основание да се предложат и аргументират 
функционални модули.  

Направена е интерпретация на приложението на 
дефинираните  информационни процеси (Таблица 1). 

Те служат като база при синтезирането на аудио-
технологията. 
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Таблица 1: Функционални модули (компоненти) на аудио- 
технологията 

 
Въвеждане на аудио- данни: 
• в реално време; 
• чрез семпли и лупове; 
• чрез конвертиране. 
Обработка на аудио-информация: 
• Баланс; 
• Панорамизация; 
• Честотно редактиране; 
• Амплитудно редактиране; 
• Добавяне на реверберация; 
• Обработка на сигнала в Master-шината – Мастеринг 
Съхраняване на аудио-данни 
 
В следващото изложение са представени трите способа за 

въвеждане на аудио-данни. Извършена е интерпретация на 
приложението на дефинираните  информационни процеси  в 
това число и  за обработката на общия сигнал. 

Първият модул – въвеждането на аудио данни –  
представлява цифров запис на аналогов сигнал и се реализира с 
помощта на три различни способа в зависимост от функцията 
на дадена музикална партия в творбата и основната музикална 
идея.  

Въвеждането на аудио-данните в реално време е способ, 
който съхранява живото, реално изпълнение на дадената 
партия, като по този начин се доближава максимално до 
основната музикална идея. 

Въвеждането на аудио-данни чрез семпли и лупове 
позволява използване на модели на музикални партии или 
части от тях, характерни за определен музикален жанр и стил. 
Казано по друг начин, това са бази от данни, натрупани за 
опредени жанрове и стилове в музикалната практика. 

При въвеждането на аудио-данни чрез конвертиране, 
прилагайки софтуерните синтезатори, се използват бази от 
данни, свързани с модели или семпли за определени музикални 
инструменти, утвърдени в музикалната практика, благодарение 
на съгласие между музикантите за тяхното приложение. 

Музикално-информационните процеси за обработка на 
аудио-данните са  състоят от 6 независими като изпълнение 
модули, обусловени от начина на реализацията на музикалната 
творба, подчинена на предварително зададената музикална 
идея. 

Балансът като информационен процес на обработка на 
аудио данни регламентира силата на звука на всяка 
музикална партия съобразно ролята и функцията й в 
музикалната творба. 

Панорамизацията като информационен процес на 
обработка на аудио-данни дефинира мястото на всяка партия 
в условията на стереофония, съобразно функцията й в 
музикалната творба. 

Информационният процес на обработка на аудио-
данните, свързан с честотното редактиране определя 
тембъра на дадена музикална партия, съобразно ролята и 
функцията й в музикална творбата.  

Амплитудното редактиране като процес на обработка на 
аудио-данни дефинира динамиката на дадена музикална 
партия съобразно ролята и функцията й в творбата.  

Добавянето на реверберация като процес на обработка на 
аудио-данни определя акустичното поле на дадена музикална 
партия съобразно ролята и функцията на тази партия в 
творбата, като се извършва итеративно за всички партии. 

Последната фаза  на обработка на аудио-данните е свързана 
с обработката на общия сигнал или едновременно звучащите 
музикални партии, които оформят звученето на цялата творба. 
При тази фаза на практика се повтарят всички фази от 
обработката на аудио-данните. 

Съхраняването на аудио-данни е последен модул. 
 

Музикално-информационните процеси свързани с 
въвеждане на аудио данни, баланс, панорамизация, честотно 
редактиране, амплитудно редактиране, добавяне на 
реверберация, мастеринг са итеративни и се отнасят за всяка 
партия. 

 
Структура на логичния модел на аудио-технологията 

 
Структурата на логичния модел на аудио-технологията се 

базира върху функционалните модули (компоненти) на същата, 
обосновани по-горе.. Под структура се разбира организация, 
осигуряваща взаимовръзката между съставляващите 
технологията компоненти. Тя е основана върху строго 
дефинираната последователност на функционалните модули 
,както и на логичното доказателство, направено по-долу  в 
изложението. На фиг. 2. е показана структурата на логичния 
модел на аудио-технологията. 

 

 
 

Фиг. 2. Структура на логичния модел на аудио-технологията 
 
Регламентираната йерархия в структурата на модела се 

определя от зависимостта на отделните й модули. 
Първият модул – въвеждането на аудио-данни – е основен 

поради факта, че липсата на аудио-данни за партиите в 
творбата обезсмисля целия процес.  

Вторият модул – обработката на аудио данните – има 
подчинена роля в структурата на модела спрямо първата фаза, 
тъй като липсата на въвеждане на данни обезсмисля липсата на 
обработка им. Процесите, свързани с обработка на данните, 
също са зависими един от друг:  

• балансът и панорамизацията като процеси  създават 
първоначалната звукова картина на музикалната творба, 
определяйки мястото и ролята на всяка партия в тази творба, 
съобразно основната музикална идея; 

• процесът на редактиране на АЧХ на сигналите, 
свързани с отделните партии, определя тембъра и динамиката 
на всяка партия в резултат на определените от баланса и 
панорамизацията отношения, роли на всяка партия в творбата; 

• процесът на добавяне на реверберация доуточнява 
ролята на всяка партия в творбата в резултат на извършените 
преди това действия, свързани с информационните процеси на 
балансиране, панорамизация и  редактиране; 

• информационният процес на обработка на общия 
сигнал е следствие на обработката на сигналите в отделните 
партии, чрез който се прецизират всички вменени роли на 
всяка партия в резултат от обработката на аудио-данните. 

Баланс 

Панорамизация 

Честотно редактиране 

Амплитудно редактиране 

Добавяне на реверберация 

Мастеринг 

Съхраняване на аудио-информация 

Въвеждане на аудио-данни 
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Третият модул на модела – съхраняването на аудио-
данните, е процес, който е следствие, резултат от предните 
два – въвеждането и обработката на аудио-данни.   

3. Заключение 
Така аргументираните функционални модули и логичен 

модел за реализиране на аудио-технология при дигиталния 
аранжимент са основа за разработването на ефективна 
специализирана педагогическа технология при обучението по 
дисциплината „Аудио и MIDI-технологии в музиката“ на 
студентите – бъдещи учители по музика. Така провежданият 
учебен процес от една страна реализира технологическата, 
алгоритмичната страна на реализирането на дигитален 
аранжимент, а от друга – добива характер на личностно-
съдържателен, на творчески процес, изразен в самостоятелното 
решение при прилагане на овладените знания, умения и 
компетентности за създаване на аранжимент от студента. 
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Abstract 
The degradation of education has been confidently diagnosed as a worldwide trend during the 1980’s. First of all, this trendmanifestesas an 
inefficiency of capital investments in the education system. Additionally, the growth of functional illiteracy and the gap between the minimal 
requirements of the professional environment and the educational establishments continues to grow. Consequently, in the most developed 
countries of the world, there is an increasing shortage of highly-skilled personnel in all operational spheres which is becoming an acute 
problem. One possible solution is to increase the quality of the educators. 
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1. Introduction 
It turned out that many states are not able to develop a 

strategy of converting education into development. Education 
always has to help a person to make the correct decisions by means 
of knowledge, perfection and formation of such rules of its behavior 
which would provide safety and efficiency of his actions.But now 
the degradation of education confidently diagnosed, as a universal 
tendency. This trend is seeing in an inefficiency of capital 
investments in the education, in growth of professional illiteracy. 
Higher education has ceased to exist, as vocational training 
institute. In Russia, for example, less than half of the graduates of 
high schools connect the following life with the received specialty. 
High schools is idle from the point of view of the state, pumping up 
students with knowledge which will be never used. But at the same 
time the human capital raises. The problem of more profound 
understanding of a role of the person and the accumulated results of 
his intellectual activity on rates and quality of  a society and 
economy development. 

The main condition of the further development of mankind 
is a creation of conditions for a development of a person himself. 
Each person should solve strategic problems in his life, that means 
to formulate before himself  aims and to find ways of their 
achievements by means of the correct use of available resources, 
that usually are not sufficient.«Personal» strategy can be scenario, 
designed or "frame". It is difficult for a person to form the scenario 
of the behavior, basing on his previous experience only, he has to 
learn to estimate himself in the context of a universal history, to feel 
himself as a member of the Universe. It is easier for a man to 
project his behavior  basing on his own experience and his own 
abilities, but for all that he has to have reflective and active forms of 
thinking. The majority of personal strategies have a frame character 
-   the decision in unclear situations is reached from a set of some 
established rules. In practice people are guided by stranger "frame" 
formulas - public arrangements. Following them, the person 
achieves "average" success. But if the social order is in the 
condition of sharp social changes public opinion can not be used for 
achievement of the purposes. 

The American economists, Nobel prize winners Teodor 
Schultz, Gary Bekker and the native of Russia Simeon Kuznets, 
were the first who introduced this term. They understood by itonly 
as a set of  investments into the person,– education and professional 
skills that heighten his ability to work. Now the human capital is 
defined, as the set of the knowledge, abilities and skills used for 
satisfaction of diverse requirements of a person and a society as a 
whole. The human capital includes his innate talent, education and 
the obtained qualification. The core of the human capital was and 
will be a person, but this is the person well-educated, creative, 
initiative, qualified professional. 

Now the efficiency of undertaken measures for optimization 
of the person activity and professional training  in separate 

professional spheres is not so high, and the administrative and 
organizational decisions connected with them, are not so successful. 
A great number of  facts indicate  that special efforts should be 
made for quality changes of the man’s characteristics, otherwise 
there will be no way to demand something from a person or to make 
something useful for him, or the price of such activity will be too 
much. 

To influence on the man’s characteristics it is necessary to 
know „laws of his behavior” and to define which factors are the 
main in safety and efficiency of man’s activity. In this connection, it 
is necessary to take into account some results of spent studies and 
modeling of human behavior which show that safety of human 
activity is predetermined by his will and two more "base" factors of 
human behavior – morals and interest(Fig.. 1). 

The knowledge, psychological training, the state and 
abilities of a person, are "the active" factors, but they do not 
influence unambiguously on the person and vary depending on his 
current state and  conditions in which he stays. 

Such basic factors as wisdom, will and activity are the chief 
for successful work. The conventional concept "wisdom" here 
includes such  notions as morality, knowledge, experience, culture, 
faith, and activity is expressed in the dynamics of realization of his 
interests (depends on abilities). 

The triad «morality – will – interest» is in unity and 
interrelation: 

- If there is no morality – the will and interest lead to unsafe 
results; 

- If there is no will – moral and interests can not be realized; 
- If there is no interest – the will and morality can not give 

fruitful results. 
The morality is the fundamental factor both for safety of 

human behavior, and for his final productivity. It is an original 
framework in which all other factors of successfulness and safety 
are deviled in unity and interrelation. Investigating essence of 
morality, one notices that the morality arise from social requirement 
for the coordination of the individual behavior with interests of the 
whole society, in overcoming of contradictions between interests of 
an individual and a society. The morality acts as standard 
comprehension of such contradictions, as the answer on this social 
requirement. 

 The wisdom changes into a competence without the 
morality. Therefore one of the fundamental errors of present-day 
educational systems is misunderstanding of that any primary 
development only some of the specified components results to 
distortion of human behavior.  

For example, now we often can see how strong will, good 
professional training and activity of some people leads to an 
effective realization of various immoral interests. But immoral 
actions became unsafe sooner or later both for the person, and for 
the society and the nature. 
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Fig.. 1 Criteria for evaluating the professional conduct of 

professional 
 

At that reason many "moral" intentions without the will, the 
necessary knowledge and activity do not give desirable results.  

The moral development of f person is considered as the 
process, by means of which the moral standards of good and evil 
are formed beginning from the childhood. The problem is in that 
moral standards and moral criteria are subjective and are based on 
religious, class, ideological directives connected with the existing 
social order or with the status of the individual. The morality has 
the laws and the rules, but they specify only the general direction of 
human will, giving to moral sense of each individual to define 
details and to select a degree of moral dictates execution. 

Stating the precept of love to the nearby, the morality does 
not define precisely ways and the sizes of display of this love. All of 
this is defined by our moral freedom. From this it follows 
permanent and quite admissible fluctuations in the moral law 
performing. One could only feebly admit its demands, the other– 
could give up all forces and resources for service to the moral aims. 
To declare here any exact requirements means to pervert the 
essence of the morality which necessary assumes a freedom of 
everyone in the performance of the moral law. Of course, it does not 
mean, that in moral area there were not general norms of behavior: 
each person can not have his own morals and special code of 
rules.It means only that moral precepts should not limit a freedom 
of the person by petty and detailed definitions of his actions, 
especially they should not be imposed byt means of compulsion and 
violence. They should supervise only over his free activity and give 
him strong points for his own decisions. Basic moral precepts 
should keep their unconditional value for ever and for all, but in 
their realization full freedom should be given to a person 

Sometimes the personal moral consciousness refuses to 
follow authority of public opinion and declares claims on freedom 
of moral actions. With gradual complication of public relations by 

itself collision possibility between the moral principals of separate 
persons and belief of environment to which they belong is opened. 
If the society considers social ethical requirements as the standards 
in cases of such collisions which have to be compulsory realized, it 
should cause protests and counteraction from the persons who do 
not agree t with these requirements. To act in compliance with the 
general norms, but contrary to the own moral principals for the 
moral  developed person is such intolerable internal contradiction 
that sooner or later he should demand and win for his freedom . 
Thus, we should understand all complexities in an estimation of 
morality or immorality of those or other actions of the person. 

Demanding from us service to people, performance of the 
law of love, the morality do not define in detail neither forms, nor 
scope of this service, giving to ourselves to find in each separate 
case a corresponding way of performance of moral precepts. For 
achievement of moral perfection there are not and cannot to be, any  
established in advance scopes. This is an area of a constant effort to 
the good, when the highest goal lies out of any private personal 
considerations and benefits. The morality defines not only the 
borders of external freedom, but also demands internal self-
determination of the person. From this point of view the morality is 
an informal determinant of freedom. 

There are various scientific currents in the field of ethics, 
but finally many researchers come to a conclusion that the moral 
values of various cultures of the world, by the nature almost same. 
Then, it is the most correctly to search for "original" moral values in 
the nature, and criterias for a fair moral evaluation need to be taken 
from existing principles of  the Universe "organization". Such 
principles can be, for example - principles of unity and coherence of 
all existing, creation and creativity, harmony, evolution, 
informativety, hierarchy, succession, dynamism, free will, etc. 

One sees that  it is impossible to speak only about morality, 
because morality inseparably linked, both with human "free" will to 
choose and to work, and with various human interests that stimulate 
the many aspects of his essence development. 

Especially one must not  talk about «moral education» (as 
about the process of purposeful, systematic pressure on the person) 
because it contradicts to the nature of the morality, namely human 
rights on natural belief what is the good and the evil. The practice 
has already shown low efficiency or ruin of many forms of  society 
moralization such, as precepts, morals, moral codes, slogans, 
censures, threats etc. Therein lies a complexity of the  morality 
forming as a bases of secure behavior of a person. 

The single possibility to optimize human behavior and to 
reach higher securety and successfulness of human activity is the 
integrated development of human consciousness based on knowing 
the greatness of laws of the nature and the society, their beauty, 
interdependency of nature and a man.  Fundamental  naturalistic 
and scientific knowledge and  strong belief in the moral values 
which followed from them should be the basis for the development 
of a human consciousness. The process of  human consciousness 
expansion can be carried out within the frame of the existing 
teaching and educational process, supplementing it with  wider 
familiarization with achievements of a world science, philosophy 
and culture and changing the accent of its organization on 
purposeful harmonious development of all "basic" components of 
successfulness and safety. From this it follows that the fundamental 
character of the education becomes the main thing . 

The concept of the all-round development of consciousness 
argues the necessity of a high-quality changing of  a person, as an 
main condition for his further safety and successful development. 
However, such changes cannot be realized outside of the system of 
the general and professional training. 

First of all it is necessary to consider in the educational 
system that there are powerful strong behavioral characteristics 
which do not depend on current state of the person, concrete 
conditions and operation time. In normal and in extremal conditions 
the fundamental factors predetermining the behavior of a person as 
a whole, are the morality, the will and the interest. 

Development of the "Mechanisms of a moral evaluation of a 
human behavior” is especially important for effective realization of 
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the moral –volitional strategy of a human development  both in 
professional work and in vocational training spheres. 

The goal of "the Mechanism of an individual moral 
evaluation of a human behavior» consists in providing a discrete 
and safe conditions, both for each individual, and for a society,  to 
express the opinion, disagreement and criticism; 

 “The mechanism of an "independent" moral evaluation of 
a human behavior” is aimed on intended for a creation of the 
conditions for the objective analysis and public condemnation of 
immoral actions of people, irrespective of their status. 

 Thea question arises:  «Is it possible to create a correct 
system of evaluation and checking up of  the morality  of a human 
behavior at the morden stage of a society development?”  

 The answer  this question inseparably linked with a 
problem which some authors name „a moral evaluation paradox” 

The moral evaluation paradox is connected with a question  
who has the right to take out moral decision?”. It would be logical 
to assume that this function could perform people allocated from the 
lump on moral characteristics, just as it occurs in all other areas of 
knowledge and practice where  an expert has a key the decision. 
However, the  higher moral characteristics of a person are, the more 
critical he thinks of himself. So the really moral person usually does 
not consider himself as worthy of someone to judge.  

The system of a moral evaluation should be organized in 
such way that could form mainly an ability to a self-estimation at 
the pupil. The moral court should be the court of a person over 
himself. In this it differs from the legal court and supplements the 
last one. 

Such approach takes place, but it is completely realizable 
only in conditions when consciousness of people already is at high 
enough level of development. With insufficiently developed public 
consciousnesses, „the moral court” cannot be based only on a self-
estimation principle. A Society has to regulate norms of morals 
together with norms of the right, but this regulation should be 
carried out only by methods of spiritual pressure (public evaluation, 
group approval or condemnation, etc.). 

The next question arises „What is necessary to estimate in a 
person – wishes, intentions, motives, actions, results, or all 
together?” 

The moral estimation should be directed to results of man’s 
activity (expected and realized) and should be based on a maximum 
objective system of universal (for the person and the nature) moral 
values. 

On the basis of a system of universal natural moral values, it 
is necessary to develop the general principles and criteria for 
evaluation of the human activity results and to make  subsequent 
concrete definition for each  professional sphere.  

The preliminary analysis of possible criteria for the moral 
evaluation of human activity, shows that they will be numerous, 
general, nonspecific and only few from these criteria could be 
suitable for an expert opinion.  

The estimation by similar criteria will be very difficult, 
subjective and finally, incorrect. 

To exit from this impasse, criteria of the moral evaluation 
can  be subordinated to two global moral principles covering all 
factors of safety (successfulness) of human behavior - to the 
principle of the Natureconformity (evaluation of human activity 
results for the nature) and to the humanity principle (evaluation of 
human activity results for people);  

The Natureconformity could be expressed as absence of the 
opposition between a person and the nature, and as a balance of 
pragmatic and not pragmatic wildlife management. 

The nature conformable thinking means a deliberate choice 
directed to the love to the nature, comprehension of his place in the 
nature and at last, co-authorship of a person and the nature (in 
difference from an egoistical position «I am a tsar of the nature”).  

Humanity (lat. “humanus” - philanthropy), in a general 
sense means the system of moral and social installations assuming 
the necessity of sympathy to people, rendering assistance and not 
causing of sufferings. 

Such approach considerably simplify the problem of the   
morality evaluation of human achievements, but subjectivity of an 
expert moral estimation remains. It is possible to compensate 
subjectivity of an expert estimation only by its opposition to a 
public evaluation of morality of human results (evaluationsof 
collective, group, crew and etc.) – a principle of "morality public 
control”. This principle assumes using  one more group of criteria – 
criteria that express  a public estimation of human activity morality. 

The offered principles and criteria can be a basis for the 
creation of an easily realized system of the evaluation of morality of 
human achievements, common for all professional areas and 
vocational training. 

the A big role in an education system should be taken to 
such part of the philosophy as ethics which give to people necessary 
knowledge of good and evil, promoting self-improvement of the 
person and development of his own strategy  to the "correct life" 

Small attention during the education is given to methods of 
the will formation. The will can and  has to be a subject of pride 
much more,  than a talent.  The talent is a development of natural 
propensities but the firm will is every minute  victory over own 
instincts and inclinations. A person can always process the 
character, bring up the will, and surely one can say that  when 
somebody wishes to reach a high degree of the power over our self 
the time and knowledge of a human nature will help him. . Thus, 
with time and using all mental resources, each of us can reach the 
power over  himself. As this high aim is achievable, it should 
become the main purpose of our aspirations. Our happiness is in the 
will development, because only the strong will helps to control 
emotions, to formulate new aims and to solve them, to become 
successful in work and in the life.  

It is necessary to point out in conclusion that forming only 
professional  knowledge and skills can not guarantee the safety 
(successfulness) of man’s being. The main goal of the education is 
the formation of the creative, all-round educated person. At the 
same time it is necessary to remember that the happiness is the 
sense and the destination of the human life, the single  aim of 
human being. To help in that is our task.  
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Абстракт: Съвременните проекти за подобряване качеството на обучение се характеризират с голям брой задачи, много 
участници и разнородна целева група от студенти. Това поставя въпроса за ефективността на управление на многообразието 
от дейности през целия период на проекта. Докладът е посветен на проект по приоритетна ос „Подобряване качеството на 
образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на 
знанието” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз. 

Ключпви думи: ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБЕН ПЛАН, УЧЕБНА ПРОГРАМА, АКТУАЛИЗАЦИЯ, ТУ-СОФИЯ 

 

1. Въведение 
През 2013 г. във Факултет по Електронна Техника и 

Технологии (ФЕТТ) на ТУ-София стартира проект 
BG051PO001-3.1.07-0048 – „Актуализиране на учебните 
планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и 
МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна 
магистърска специалност в съответствие с потребностите 
на пазара на труда” [1]. Той е по приоритетна ос 
„Подобряване качеството на образованието и обучението в 
съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане 
на икономика, основана на знанието” в рамките на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския 
съюз [2]. Срокът за изпълнение е 25 месеца и 12 дни, като 
започна на 18.05.2013 г. и ще завърши на 30.06.2015 г. 
Партньори по проекта са Вистеон Електроникс България (ВЕБ), 
Фондация „Клъстер Информационни и Комуникационни 
технологии” (ИКТ Клъстер) и Българска стопанска камара - 
Съюз на българския бизнес (БСК). Целевата група по проекта е 
съставена от повече от триста студенти от трите факултета в 
Техническия университет – София.  

Въз основа на проучване на изискванията на пазара на 
труда в сферата на електронната техника и технологии, 
комуникационната техника и технологии и индустриалните 
технологии и проучване на добрите практики във водещи 
университети, в периода 2013-2014г. са създадени нови и 
актуализирани учебни планове и програми за бакалавърските и 
магистърски курсове на обучение във Факултета по електронна 
техника и технологии (ФЕТТ), Машинно-технологичния 
факултет (МТФ) и Факултета по телекомуникации (ФТК) на 
ТУ – София. Акцентирано е върху обновяването на 
съдържанието на курсовете, прилагане на нови методи и форми 
на обучение, създаване на връзки между бизнеса и учебната 
среда. Обучението по създадените учебни планове и програми, 
се провежда от началото на учебната 2014 г. 

В доклада е представена структурата и системата за 
управление на проекта, осигуряващи успешното изпълнение на 
поставените цели. 

2. Общи и специфични цели на проекта. 
Целева група 

При подготовката на проекта бяха дефинирани неговите 
общи и специфични цели.  

Общите цели се отнасят до:  

1. Дефиниране изискванията на пазара на труда в сферата 
на електронната техника и технологии, комуникационната 
техника и технологии и индустриалните технологии и в 
съответствие с тях актуализиране на учебните планове и 

програми за бакалавърските и магистърски курсове на 
обучение във ФЕТТ, МТФ и ФТК на ТУ – София. 

2. Създаване на нова съвместна магистърска специалност в 
областта на микротехнологиите и наноинженеринга в 
съответствие с потребностите на пазара на труда. 

Специфичните цели на проекта са свързани с: 

1. Създаване на пряка връзка между ръководствата и 
факултетните съвети на ФЕТТ, МТФ и ФТК, представители на 
работодателите (ВЕБ и ИКТ Клъстер) и браншовите 
организации (БСК) за формиране и утвърждаване на 
изискванията за необходимите знания и компетенции на 
професионалисти в сферата на електронната техника и 
технологии, комуникационната техника и технологии и 
индустриалните технологии.  

2. Чрез предефиниране и актуализиране на образователните 
програми според потребностите на пазара на труда да се 
повишат възможностите за реализация на нови 
професионалисти в сферата на електронната техника и 
технологии, комуникационната техника и технологии и 
индустриалните технологии. 

Апробацията на актуализираните учебни планове и 
програми се осъществява със студенти по специалностите 
„Електроника“, „Телекомуникации“, „Индустриални 
технологии“ и „Компютърно проектиране и технологии в 
машиностроенето“, обучавани в ОКС „бакалавър” и ОКС 
„магистър”. Обучението по актуализираните учебни планове и 
програми, както и по новата специалност за ОКС „магистър” в 
областта на микротехнологиите и наноинженеринга започна от 
началото на академичната 2014/2015 учебна година [3]. 

3. Проучване и експертен анализ на 
потребностите на пазара на труда 

Работата стартира с дефиниране на изискванията на пазара 
на труда – проучване на потребностите на индустрията по 
отношение на заетостта и качеството на обучение. След 
събиране на необходимата информация беше направен анализ.  

Събирането на необходимата начална информация 
включваше: Проучване на статистическа информация за 
фирмите от съответния сектор; Изготвяне на анкети за 
проучване на потребностите на работодателите и браншовите 
организации; Анкетиране на фирмите от съответните сектори 
на националното стопанство, чрез разговори и интервюта (F2F) 
с мениджъри, проектанти, представители на отдел човешки 
ресурси, както и чрез попълване на анкети в различни отдели 
на една и съща фирма; Анализ на резултатите от анкетите и 
изготвяне на препоръки по актуализиране на учебните планове 
и програми; 
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Бяха разработени два вида анкети за проучване на 
потребностите на работодателите и браншовите организации, 
които касаят обучението по ОКС “бакалавър” и ОКС 
“магистър”. 

За анализ на резултатите от провежданите проучвания сред 
работодателите във ФЕТТ, ФТК и МТФ бяха създадени  
експертни групи.  

Бяха обобщени резултатите от анкетите на повече от 100 
фирми, работещи в сферата на електронните, 
комуникационните и индустриалните технологии. Бяха 
анализирани предложенията на фирмите - работодатели за 
създаване на нови специалности, за включване на конкретни 
теми по някои от основните дисциплини в учебния план.  

БСК като партньор по проекта анализира тенденциите на 
пазара на труда на ниво сектор „Производство на компютърна 
и комуникационна техника, електронни и опрични продукти“ и 
изисквания към компетенциите на работната сила 

На фиг. 1 е представена квалификационната структура на 
заетите в сектора според класовете на заеманите длъжности по 
националната класификация на професиите и длъжностите.  

 
Фиг. 1 Квалификационна структура на заетите в сектора според 
класовете на заеманите длъжности по националната класификация на 
професиите и длъжностите.  

 

Допълнително беше организирано независимо анкетиране 
на завършилите млади специалисти с основна цел да се 
изследва мнението им за теоретичната и практическата 
подготовка в процеса на обучение, връзката между получените 
знания и изискванията към тях от бизнеса. В края на анкетата 
беше дадена възможност да се получат препоръки за 
подобряване на процеса на обучение за по-добра реализация  
на младите инженери на пазара на труда. Като резултат е 
изготвен доклад, отчитащ степента на реализация на 
завършилите студенти и оценката на младите инженери за 
ползата от придобитите практически умения и компетенции по 
време на следването им. На фиг. 2 са показани отделните 
компетенции, които за необходими за успешната реализация на 
младите инженери. 

 
Фиг. 2 Необходимите знания и умения, които трябва да притежават 
младите инженери.  

На фиг. 3 е показана оценката на работодателите за 
подготовката на специалисти, завършили технически университет 
в България. 

 
Фиг. 3 Мнение за възпитаниците на техническите университети от 
страна на работодателите. 

 

4. Проучване и анализ на учебни планове и 
програми 

За да се сравни нивото на обучение в Техническия 
университет - София и да се определят предимствата и 
недостатъците на учебните планове и програми беше 
направено проучване на обучението по сродни специалности 
във водещи университети в чужбина. Бяха посетени 
университети и организации, предлагащи обучение в областта.  

Бяха разработени два вида анкети за проучване на учебни 
програми и учебни планове в чуждестранни университети със 
сродни специалности, които касаят обучението по ОКС 
“бакалавър” и ОКС “магистър”. В проучването бяха включени 
всички задължителни и задължително избираеми дисциплини 
от бакалавърския и магистърския курс на ФЕТТ, ФТК и МТФ. 

В резултат беше извършено проучване на учебните планове 
по специалности „Електроника“, „Телекомуникации“, и 
„Индустриални технологии“ във водещи чуждестранни 
университети.  

Във ФЕТТ, ФТК и МТФ бяха създадени три Работни групи 
с председател – декана на съответния факултет и членове – 
координатора за съответния факултет, зам. декана по учебната 
дейност и членовете на учебната комисия. Основните задачи на 
Работните групи бяха свързани с проучване и анализ на сродни 
учебни планове и дефиниране на препоръки за актуализация на 
действащите учебни планове. За подпомогане на работата бяха 
сформирани работни групи от партньорите по проекта – ВЕБ, 
„ИКТ Клъстер” и БСК. 

Бяха проучени и анализирани сродни учебни планове в 
повече от 95 чуждестранни университета от 26 държави.  

Работните групи във всеки факултет обобщиха направените 
препоръки и изготвиха доклад с предложения за актуализиране 
на действащите учебни планове. Докладите бяха обсъдени на 
катедрени съвети и на експертен съвет, съставен от 
преподаватели от факултетите, представители на партньорите и 
от мениджъри и специалисти от бизнеса. След уточняване на 
детайлите по актуализацията новите учебни планове бяха 
приети на факултетен и академичен съвет.  

Всеки преподавател от дисциплините по новия учебен план 
направи проучване и анализ на минимум 3 сродни учебни 
програми от водещи чуждестранни университети.  

Във ФЕТТ бяха обхванати общо 57 учебни програми. От 
тях 40 учебни програми от учебен план за ОКС „бакалавър” по 
специалност „Електроника” и 17 учебни програми от ОКС 
„магистър” по специалност „Електроника”.  

Във ФТК бяха проучени и анализирани 59 учебни програми 
– 40 учебни програми от учебен план за ОКС „бакалавър” по 
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специалност „Телекомуникации” и 19 учебни програми от ОКС 
„магистър” по специалност „Телекомуникации”.  

В МТФ бяха обхванати общо 73 учебни програми, с 
предложение за актуализация на 42 учебни програми, както 
следва: 4 учебни програми с до 10 % актуализация; 11 учебни 
програми с до 20 % актуализация; 21 учебни програми с до 
30% актуализация; 4 учебни програми – за пълно преработване 
(над 50% актуализация) и 2 нови учебни програми.  

При актуализирането на учебните програми беше взет 
предвид Академичния стандарт за университетска учебна 
дисциплина в Технически университет – София.  

В изпълнение на етапа „Посещения на университети и 
организации, предлагащи обучение в областта” бяха посетени 
Технически университет – Дармщадт, Германия и Технически 
университет – Виена, Австрия. Тези посещения спомогнаха при 
изпълнението на дейноста от проекта.  

5. Организация, управление и изпълнение на 
проекта 

Финансовото и административно управление на проекта се 
водеше от Екип за организация и управление на проекта 
(ЕОУП). Той беше съставен от ръководител, двама заместници, 
по един координатор от всеки факултет и партньор, един 
координатор за новата магистърска специалност, счетоводител 
и технически сътрудник. За обсъждане на напредъка по 
проекта и за вземане на решения се провеждаха регулярни 
заседания. Те протичаха в дух на разбирателство и 
конструктивност, като решенията се вземаха с консенсус. 

Дейността по проекта стартира с подписване на Декларация 
за партньорство между Бенефициента и всеки от Партньорите и 
Общо споразумение между Бенефициента и Партньорите. В 
тях се дефинираха взаимоотношенията между участниците в 
проекта и разпределението на финансовите средства между 
тях. 

За ефективното управление на проекта бяха разработени 
вътрешни правила за изпълнение на проекта. Те 
регламентираха структурата и организацията на управлението 
на проекта, формирането на целевата група по проекта, правата 
и задълженията на членовете на целевата група, реда за участие 
в конференции, реда за публикуване в специализирани 
издания, системата за отчитане на индикаторите за изпълнение 
на проекта, плана за управление на риска и планът за 
финансово управление на проекта, системата за контрол и 
гарантиране на устойчивост [3].  

Своевременно беше създаден план за обществени поръчки 
и съпътстващата документация за доставка на техническото 
обзавеждане и обезпечаване на услугите за информираност и 
публичност на проекта. 

6. Дейности по осигуряване и информираност 
и публичност на проекта 

За осигуряване на публичността и популяризиране на 
резултатите от дейностите беше създаден сайт на проекта, в 
които се публикуваха всички важни документи и се 
представяха резултатите от напредъка.  

В рамките на университета бяха проведени осем кръгли 
маси за обсъждане на резултатите от отделните етапи. Бяха 
проведени и две пресконференции пред представители на 
медиите и студентите, които бяха отразени от печатните и 
електронните медии.  

В началото и в края на проекта се проведоха две 
информационни събития – за запознаване на преподавателите и 
студентите с целта и задачите на проекта и за обощаване на 
постигнатите резултати.  

Бяха подготвени и разпространени брошури, рекламни 
материали и сборник за добри практики. В пресата бяха 
публикувани съобщения за работата по проекта. 

7. Обучение на студенти по актуализираните 
учебни планове и програми 

Работата по тази дейност беше фокусирана в следните 
направления: 

- Обучение на студентите по новоприетите учебни 
дисциплини и програми с оглед проверка на ефективността им.  

- Проучване и прилагане на съвременни методи за 
обучение. 

- Създаване на връзка на бизнеса с учебната среда – 
посещения на студенти във фирми, специализации на 
преподаватели във фирми, студентски стажове във фирми, 
почасова работа на студенти във фирми, покана на експерти от 
фирми за изнасяне на лекции, подготовка на учебни материали 
и др.  

През учебната 2014/2015 г. в трите факултета започна 
обучението на новоприетите студенти за ОКС „бакалавър“ и 
ОКС „магистър“ по актуализираните учебни планове и новата 
специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“.  

В обучението на новоприетите първокурсници в 
специалност „Електроника“ беше включена нова дисциплина 
„Практикум по програмиране на платформи с отворен код“. За 
пръв път в 50-годишната история на обучението по 
електроника в България студенти-първокурсници изучаваха 
практически структурата и основните принципи 
функциониране на електронните елементи и модули, 
управлявани по програмен път. На направеното обсъждане на 
ФС на ФЕТТ бе констатирано, че благодарение на посочената 
дисциплина, студентите се ориентират в бъдещата си професия 
и виждат по-ясно връзката между теорията и практиката на 
инженерните науки. Това ги мотивира за по-задълбочено 
изучаване на общообразователните и фундаментални 
дисциплини като математика, физика, електротехника и 
програмиране.  

От месец октомври 2014 г. започна обучението по новата 
магистърска специалност „Микротехнологии и 
наноинженеринг“. През първия семестър се изучаваха четири 
специални и една хуманитарна дисциплина – „Наноматериали“, 
„Технологии за микро- и нано-системи“, „Основни принципи и 
приложения на микро- и наносистеми“, „Нанокомуникационни 
устройства и мрежи“ и „Управление на проекти“. Вторият 
семестър студентите се ориентираха към една от три възможни 
магистърски програми – „Моделиране на микро- и 
наносистеми“, „Технологични основи на микро- и 
наносистемите“ и „Изпитвания на микро- и наносистеми“. 
Богатата лабораторна база по всяка от дисциплините осигурява 
провеждането на проектно-ориентирано обучение с превес на 
лабораторните и семинарни упражнения над лекциите. 

За апробация на актуализираните учебни програми по 
редица дисциплини бяха подготвени и представени нови теми, 
които да разширят областта на преподаваните знания. 
Преподавателите проследиха доколко новите знания 
съответстват на възможностите на студентите за 
възприемането им, за трудностите при усвояването им, за 
мнението на студентите. Бяха направени корекции с оглед 
подобряване на учебния процес.  

Във връзка с проучването и прилагането на съвременни 
методи за обучение, всички водещи преподаватели от МТФ и 
техните екипи се включиха в подготовката на учебни 
материали по приетите от ФС на МТФ актуализирани учебни 
програми. В голяма част от дисциплините са предвидени нови 
софтуерни продукти, за които се подготвиха методични 
указания за провеждане на упражненията. В актуализираната 
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учебна програма по дисциплината „Технология на леярското 
производство” за ОКС „Бакалавър”, специалност 
„Индустриални технологии” са въведени нови теми, свързани с 
използването на програмния продукт ProCast за моделиране 
процесите на запълване на леярската форма. Във връзка с това 
са разработени и са в процес на разработване допълнителни 
методични материали за провеждане на упражненията по 
дисциплината.  

Нова организация на обучението беше апробирана при 
провеждане на лабораторните упражнения по 
„Полупроводникови елементи“. За целта бе даден акцент върху 
самостоятелната подготовка на студентите преди провеждане 
на упражнението – запознаване с основните теоретични 
постановки, предварителни изчисления, решаване на 
електронен тест за самооценка и изготвяне на пред-протокол. В 
процеса на самоподготовка всеки студент може да влезе във 
връзка и да се консултира с преподавателя, чрез глобалната 
мрежа. От получените резултати може да се направи извода, че 
използваният подход подобрява качеството на подготовка и 
повишава мотивацията на студентите.  

Апробация на теми за упражненията, включени в 
актуализираните учебни програми за дисциплини от учебения 
план за ОКС „бакалавър“, специалност Компютърно 
проектиране и технологии в машиностроенето (КПТМ) е 
извършена със студенти от 3 курс на същата специалност. Тя се 
осъществи по време на летния стаж, проведен в компютърните 
зали на Лаборатория CAD/CAM/CAE и в Лабораторията по 
Виртуално инженерство на ТУ-София. Бяха изучени CAD 
системите SolidWorks, ProEngeenier и специализираните 
модули към тях.  

През 2014 г са проведени летни стажове на студенти, 
завършили 2 и 3 курс, спец. Електроника по теми: „Практикум 
по програмиране на платформи с отворен код“, „Практикум по 
програмиране на микроконтролери“ и „Практикум по 
конструиране на електронна апаратура“. „Автоматизирани 
методи за проектиране на електронни схеми и системи“, 
„Основни технологични процеси за реализиране на печатни 
платки, насищане с компоненти, оживяване и измерване на 
електронни устройства“. Създадени са ръководства за 
практическа работа по някои от темите. Студентите работеха 
по индивидуални задания, като в края на стажа презентираха 
получените резултати. Този начин за провеждане на 
обучението и оценката на знанията бяха приети с ентусиазъм 
от студентите. 

Предварителната проверка, с цел установяване на ефекта от 
въвеждане на новите теми в упражненията, оценката на 
студентите за подготвените материали и времето, необходимо 
за усвояване на програмния продукт ProCast, беше реализирана 
по време на летния стаж на студенти от първи курс, 
специалност КПТМ. Анализът на получените резултати от 
попълнените анкетни карти, от разговори със студентите и 
изпълнението на поставените им задачи, съгласно заданието за 
провеждане на летния стаж, дават основание да се твърди, че 
методичните материали за провеждане на упражненията се 
възприемат лесно от студентите, разбираеми са и са подготвени 
добре. След указания и демонстративно изпълнение от страна 
на преподавателите по дисциплината, студентите се справят с 
лекота с продукта ProCast.  

Осъществени са контакти с ръководството на фирма 
“Чугунолеене” АД - гр. Ихтиман за посещение на студенти от 
МТФ, специалност „Индустриални технологии” и 
запознаването им с машините и съоръженията в работни 
условия. При разговорите с ръководството на фирма 
“Чугунолеене” АД - гр. Ихтиман беше презентирана и 
преработената учебна програма по „Машини и съоръжения в 
леярското производство” за ОКС „Бакалавър” в МТФ за 
специалността „Индустриални технологии”, в която са 

въведени нови теми в лекционния материал, свързани с 
изучаване на машини за леене под налягане.  

С цел създаване на връзки с бизнеса във фирма „Датекс“ 
беше проведен летен стаж на студенти, завършили 3 курс, спец. 
Електроника, на тема: „Практикум по конструиране, 
програмиране и производство на устройства с 
микроконтролери“. Студентите се запознаха с процесите на 
конструиране, програмиране и производство на устройства с 
микроконтролери от гамата на продуктите, произвеждани от 
фирма „Датекс“.  

Водещи специалисти от фирма „Вистеон Електроникс 
България“ изнесоха две лекции на съвременна тематика на 
студентите от четвърти курс. Бяха представени специфични 
знания и техники, при проектиране на електронни системи за 
автомобилостроенето. Установено беше добро сътрудничество 
с инженерния състав на фирмата, което ще доведе до нови 
възможности за обучение и реализация на студентите. 

Постигнатите резултати от апробацията са обсъждани и 
анализирани в рамките на трите факултета и проекта. 
Направени са предложения за подобряване на учебния процес.  

Пълната апробация на всички нови и актуализирани 
курсове за ОКС „бакалавър“ ще бъде завършена до 2018 г., 
заедно с дипломирането на студентите приети през 2014 г. 
Всички магистърски курсове ще бъдат апробирани до месец 
февруари 2016 г. 

8. Заключение 
В доклада е представена структурата и системата за 

управление на проект за актуализиране на учебните планове и 
програми в ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на 
нова магистърска специалност по микротехнологии и 
наноинженеринг.  

Дефинирани са общите и специфичните цели на проекта и е 
описана целевата група. 

Представени са подход и резултати от проучването и 
експертен анализ на потребностите на пазара на труда в 
областта на електронните, комуникационните и 
индустриалните технологии. 

Описана е технологията за актуализиране на учебните 
планове и програми. 

Представена е дейността по организация и управление на 
проекта. 

Дадени са примери за успешна апробация на новите 
планове и програми в учебния процес. 

В резултат от проекта в трите факултета и партньорските 
организации се натрупа значителен опит и знания по 
съвременните методи и подходи за обучение, възможности за 
критичен анализ и подобряване на организацията на учебния 
процес и изграждане на трайни връзки между академичната 
среда и бизнеса. 
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Abstract: The implementation of three dimensional (3D) online simulations in the field of e-learning in different branches and objects of 
education gradually becomes an irreplaceable modern and effective auxiliary method for education of students in high schools and 
universities. Still, such online systems are quite few and joyfully, Bulgaria is among the leading countries in the world offering 3D online 
systems for education with free access (www.ialms.net/sim). 

With the help of the represented 3D online stereoscopic simulations one visualizes the free and non-free rigid body rotation. This process 
corresponds to the behaviour of satellites. The satellite motion is described by the laws of mechanics. Furthermore, the simulations depict 
planets and natural satellites of the solar system in motion under action of gravity forces (online 3D stereoscopic planetarium). 

 

Резюме: Използването на триизмерни онлайн симулации в областта на електронното обучение в различни направления на 
образованието се превръща постепенно в незаменим модерен и ефективен спомагателен метод за обучение както на учениците, 
така и на студентите във висшите училища. Все още такива онлайн системи са малко на брой и за гордост на България една от 
водещите 3D онлайн системи в света е създадена от български изследовател (www.ialms.net/sim). 

С помощта на демонстрираните 3D онлайн стереометрични симулации се визуализира свободното и принуденото въртене на 
твърдо тяло в безтегловност. Този процес кореспондира с поведението на изкуствените спътници на Земята, които се 
подчиняват на физичните закони на механиката. Симулациите още изобразяват движението на небесните тела (планети и 
естествени спътници) под въздействие на гравитацията. 

 

Keywords: MODERN E-LEARNING SYSTEMS, 3D STEREOSCOPIC ONLINE SIMULATIONS 

 

1. Introduction 
The education of students and pupils in physics gradually has 

become a hard task in the past few years due to children's and 
youth's continuous detachment from the physics topic and from the 
educational process as a whole. The fight to draw students back to 
school using modern attractive techniques has been recognized by 
the authors of the current material as a solution to the problem. The 
implementation of 3D visualizations, based on computer 
simulations was advised. Furthermore, comparison between 
astronautic and space studies and research on one hand, and the 
physics education on the other, enriches the classic education 
methodology with fresh and live examples of phenomena exhibiting 
physics laws in mechanics, electromagnetism, light, etc. 

 
Fig. 1 Rigid body simulation in the general case. Stereoscopic view mode is 

on. Use red-cyan anaglyph glasses . 
 

Authors have examined a number of online educational systems 
in physics and have identified one of the best online 3D e-learning 
system freely available as a good means of complementary and 
blended learning approach, disclosing the opportunity for how to 
return the students and pupils to school desks and university lecture 
theatres, willingly and with excitement. 

2. What simulations are available for free and 
online? 

Targeting the broadest auditorium possible, a free access e-
learning system is required. The 3D simulations in physics and 
space studies available online are quite few. The more so as 
stereoscopic simulations are in view, examples are almost absent. 
The following examples represent some of the top-line simulations 
present in the world concerning physics and mechanics: 

1. The first example drawn is a relevant 3D-simulations are 
the Massachusetts Institute of Technology (MIT) 3D-physics 
simulations. This example does not concern free rigid body rotation, 
but the motion of molecules. Visualization is 3D and online and 
access from any part of the world through Internet is assured by 
opening the simulation in a web browser. There is a lack 
stereoscopic vision. Further, there is no detailed analysis of the 
simulated process using vectors and trajectories in real time. Also, 
the simulation is not free of friction (it is dumped) thus its 
realization complexity and educational value are reduced - 
conservative force fields are not presented. 
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2. The second example is the software product 
ThreeDimSim. It has free test version and offers initial conditions 
for various mechanical settings to be chosen y the observer, but it 
does not offer observation in real-time of simulation variables and 
vectors as arrows and trajectories or printed values. It lacks 
stereoscopic vision too. This software is system dependant desktop 
application and may not be viewed in Internet environment, which 
is a significant shortcoming. ThreeDimSim software, again, does 
not conserve certain parameters of the simulated process and hence, 
potential fields are presented erronously. Or example the process of 
visaulization quickly accumulates errors even in the simple 
pendulum setting (the total energy gradually increases). 

3. The third example is the NewtonPlayGround. It has a free 
test version. The performance of NewtonPlayGround is similar to 
ThreeDimSim - again, the energy is not conserved in potential 
fields and the software does not show values and vectors while in 
simulation. Just like ThreeDimSim, NewtonPlayGround is a 
platform dependant software application that can hardly be used for 
teaching and learning mechanics. Similarly to the prevois examples 
stereoscopic view is not present. 

The current paper seeks to introduce a novel simulation of free 
rigid body motion aimed at teaching physics to students in schools 
and universities by drawing parallel between space research and the 
physics educational process. The simulation is intended to be 
accurate against certain physics laws by preserving invariant values 
such as conserved energy and moment of momentum. 

Authors would like to express their belief that no simulation is 
capable being accurate and substitute reality. Nevertheless, making 
a simulation agree with the mathematical model formalizing rigid 
body mechanics and at the same time conserver certain variable is a 
needed quality of each respected high-end educational simulation. 

3. Phenomena presented  
The motion of satellites is a fruitful source of learning 

mechanics. It turns out that the motion of a rigid body in the 
absence of gravity is not possible to be observed and studied on 
earth. Furthermore, satellites are attractive examples to students 
with their high technological background and function of earth 
observation, data gathering, space research tasks, 
telecommunications and media broadcasting applications. 

The linear rigid body motion is trivial to observe, but its 
rotational motion is very complex and all features of the rotation of 
rigid bodies is found in satellites. Even some phenomena were first 
observed in satellites such as internal friction. All these attributes 
and behaviours can be simulated and studied using the presented 
simulations. 

 
Fig. 2 Free precession of a rigid body. Stereoscopic view mode is on. Use 
red-cyan anaglyph glasses . 

 

Rigid body rotation is subdivided into two modes: free rotation 
that happens when no external forces are acting on the rigid body, 
and non-free motion: when there are external forces acting. External 
forces may or may not be conservative. All modes of rotation are 
simulated and they are described in the following paragraphs. 

Free rigid body rotation is inherent to satellites when no 
thrusters are acting. Such a motion is shown on Fig.1 where the 
famous Poinsot construction is visualized in 3D stereoscopic view 
mode. The invariable plane, invariable ellipsoid herpolhode and 
polhode are demonstrated. The simulation conserves the kinetic 
energy of rotational motion and angular momentum. These two 
invariants are defining the free rigid body rotation and correct 
simulations should keep them constant. It should be noted that the 
presented simulation system is the only one in the world to visualize 
in an online 3D stereoscopic environment the Poinsot construction. 
The latter construction is an invaluable means of studying the free 
rigid body motion and has been a corner stone in the textbooks of 
theoretical mechanics for decades. With the  help of the described e-
learning system now students around the world may freely view this 
construction on their laptops and mobile devices such as tablets and 
smartphones. 

  
Fig. 3 Rigid body simulation in the general case. Stereoscopic view mode is 
on. Use red-cyan anaglyph glasses . 

 

Another aspect of free rigid body rotation is the free precession 
shown on Fig.2. The visualized 3D curve  is drawn by the Z' axis of 
the body reference frame. 

As mentioned earlier the simulation is capable of demonstrating 
internal friction. This phenomenon would tend to lower the kinetic 
energy of the rigid body by transforming it to heat inside the body. 
As a result the kinetic energy would fall to its minimum value 
where the body would rotate along its principal axis of with the 
largest moment of inertia. 

 

Fig. 4 Rigid body simulation in the general case. Stereoscopic view mode is 
on. Use red-cyan anaglyph glasses . 
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When the satellite thrusters are engaged the motion is non-free 
as reactive forces are creating moments of force against the rigid 
body. Fig.3. demonstrates the rotation of symmetric top (a cylinder) 
under torque action. The expected precession and nutation 
processes are well visible.  

There are different modes of nutation. The nutation depth is 
varied upon changing the torque magnitude. 

When the same moment of force is applied to the rigid body in 
the general case (see Fig.4.), i.e. when the body is not a symmetric 
top and all three moments of inertia along the principal centre axes 
of are different, the precession and nutation tend to be chaotic 
motions. In Fig.3 and Fig. 4 the visualized 3D curves are drown by 
the moment of force arm. The force applied in the latter two 
examples is conservative. 

The simulation system is also capable of applying non-
conservative external forces such as external friction. 

Another aspect for teaching mechanics through space scenery 
and space related objects is the planetarium. The simulations offer 
visualization of planets in 3D and their motion according to gravity 
forces between them. This simulation is shown on Fig. 5. 

 

4. Value to students 
The so described simulations are valuable to students when they 

are taught certain school and university lessons in physics, 
specifically in mechanics and theoretical mechanics. The aspects of 
utilization of the simulations may be summarized in the following 
list: 

1. The equation related to external moment of force and the 
angular momentum time derivative. In the absence of external 
torque (free motion) angular momentum vector remains constant, 
thus showing the angular momentum conservation law. When 
torque is not zero, angular momentum vector changes over time. 

2. The relation between angular velocity and angular 
momentum vectors through the moment of inertia tensor is also 
visualized. When the rotation is along a principal axis of inertia 
these two vectors are collinear. In this case the difference between 
angular momentum and angular velocity is only in its magnitude. 
When the motion is free angular momentum is constant. Students 
may observe that angular velocity is not constant when the rotation 
is not along a principal axis of inertia. Both vectors become 
constant when the rotation is free along a principal axis and they 
remain collinear. 

3. Visual representation of tensor values. The moment of 
inertia tensor is shown through the means of the inertial ellipsoid. 
Changing body dimensions and shape yields different inertial 
ellipsoids. Symmetric tops (disks and cylinders), are associated with 
axially symmetric ellipsoids, while three axis symmetric bodies 
(spheres and cubes) have inertial ellipsoids with their three semi-
axis having equal length (inertial sphere). 

4. Visualization of precession and nutation. 

5. Demonstration of unstable free rotation along the 
intermediate principle axis of inertia. When rotating along this axis 
under the body tends to turns over slight perturbations, This 
turnover has long periods depending on the magnitude of the 
perturbations.  

6. Demonstration of unstable free rotation along the minor 
principle axis of inertia, under the action of internal friction. The 
rotation axis is gradually moved towards the principle axis of inertia 
with the largest inertial value (the major principal axis of inertia), 
where, under the conserved angular momentum, the kinetic energy 
of rotation is least. 

7. Rotation of a sleeping top under the action of external 
torque. Applying external friction awakens the sleeping top when 

the gradual loss of kinetic energy of rotation eventually drops below 
the critical value. 

8. Demonstrating gravitation interaction between more than 
two bodies. 

 
Fig. 5 Gravity forces and behaviour of bodies in space is demonstrated with 
the help of the simulation system. The famous three body problem is 
visualized based on a factious positioning of otherwise real planets and 
natural satellites, it case planet earth, Mars and the moon are presented and 
their motion is observed. 

 

5. Conclusions 
The 3D visualization in stereoscopic view mode using the 

presented interactive simulations proves to be a fruitful method of 
teaching mechanics to students in school and universities using a 
personal computer, either a desktop computer, a laptop, smartphone 
or a tablet. Such an e-learning approach is independent from the 
hardware and software platform, place of the student on earth or the 
time of the day. The described project utilizes modern computer 
technologies so as to deliver stereoscopic visualization to the 
Internet e-learning environment. 

The demonstrated simulations disclose details of the mechanical 
phenomena that are the hardly understandable by students. Thus the 
boundary of e-learning physics in school and universities is 
expanded. 
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Abstract:  As a result of lecturer experience, researching inquiries and trends into marine education the analysis will be presented 
of new challenges and new tasks which are faced against marine instructors and lecturers. 
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I.Introduction  
   The technical progress creates circumstances for new didactic 
resources and methods of marine engineering education. Nowadays 
the marine trainees have different preparation and expectations than 
their colleagues before 15-20 years. Electronic devices like tablets, 
smart-phones, laptops, etc. are constant part from student’s daily 
round. The communication, information exchange and presentation 
devices are developing yearly. All these issues require continuously 
actualization of teaching methods and syllabuses. 
   The aim of current paper is to clarify some modern features related 
with university marine engineering education.  
 
 II. Experimental data and comments 
   Engineering preparation requires both theoretical knowledge and 
practical skills. The trainee syllabuses are approved with government 
norms for bachelor degree and International Marine Organization 
(IMO) standards with corresponding model courses. 
   The research has done with last-year students specialties “Ship 
power plants” and “Marine Engineering” where they got a feedback 
regard to educational system. Here are the comments for some of their 
opinions. 
   The statement for insufficient or poor practice is more than 
obviously. On board practice conducted with different companies and 
occasional ship staff cannot be compared with the old one carried out 
on training vessel ”N.Vaptsarov” before 20 years. The participation of 
lecturers – engineers rises up the practice value, learning methodology 
and the syllabus. There is not only one case when the cadets leave the 
ship and can’t make difference between engine and generator. 
   The practical skills for separate subjects during the term also are 
evaluated like poor. The age of laboratory technics is more than years 
old. There is the equipment from 1967. Only a few are the modern 
units and drivetrains. In order to be education more competitive and 
attractive for better students, the equipment must be upgraded as soon 
as possible. 
   We have pay attention and don’t mix the new computer-based 
simulators with real operating technique. It is obviously that the 
simulators simulate or make things similar, but they are unavailable to 
replace the noise, the vibrations, the heat and the risks from real 
engines operation. 
This is unacceptable when the trainees see firs time base systems and 
mechanisms with the first on board practice because they only “listen” 
for them during four-year theoretical education.   
   The other student opinion appears like insufficient technical 
textbooks in Bulgarian language for separate subjects. Nowadays for 
each subject is generating a large quantity megabytes of information 
like company presentations, didactic videos and another type of 
software and files.  The preparation of lectures includes parts from 
these materials which requires a lot of time for selection and learning 
sequence. The foreign languages are also an obstacle for their proper 
understanding and application.  
  The combination “field specialist - lecturer” is the best for each 
University.  Unfortunately, for the marine specialists, this rule is not 
well applicable.  The company contracts for engineers and university 
career seems like two parallel lines without point of crossing.  It is a 
good idea to be tolerated the companies which offer adapted contracts 

for marine lecturers. Perhaps somewhere around is the solution for 
hiring of young specialists during generation changeover.   
   The weak interest at the opened academic assistant positions also is 
a result from above issues and it sounds too worry.  
   Growing up of student attention to training process passes through 
creative and modern lecturer decisions. The stereotype “lectures, 
exercises, tests and exam” already is in the history at some West-
Europe Universities. New challenges faced lecturers are the execution 
of new communication forms, engagements and common projects 
with the students.  These engagements include: development of 
thematic projects, over syllabus activities, taking part in self-made 
projects and solutions, participation in conferences, technical 
exhibitions, competitions and so on. The price for all these activities is 
dedication, competence, understanding and an aspiration for 
improvement at each lecturer.  
   
 
The next question is preparation, presentation and technical devices 
for showing the learning themes; tests quality and evaluation manner.  
A positive trend here is properly equipped halls and the well-
organized presentations are not surprise, they are often seen. The 
escaping from one-way speech model lecturer-audience is an idea for 
increasing of study efficiency.  Making dialogues and feedback 
receiving are very suitable for current level assessment. It is appears 
that some students, for example, which never asking because they feel 
scarred from irrelevant questions.  Others are respected from the 
lecturer and also keep silence. And for third ones the interest is 
definitely not into the hall. 
   Some European Universities the web-based tests are frequently 
used. The same practice could be seen and in Bulgaria but only here 
and there so far.  The inquiry answers show this assessment form is 
preferred from trainees thanks to its relevance, objectivism and 
impartiality. 
   By means of individual passwords and i-net connectivity one test 
could be performed faster and more accurate like final evaluation.   
For that reason the site development is needed and each lecturer will 
be able to upload tests with related subject.  Of course, there are a lot 
self-made or private sites, but let’s pay attention that the education is 
not private its government depended. 
  Well impressed are the results for job opportunities related to “SPP” 
students. The market for marine engineers from Eastern Europe has 
old traditions. The ship crews manning companies are “hungry” for 
the young engine cadets. It is also good indicator for the quality of our 
marine education.  The situation for “ME” students is more realistic 
according to weak possibilities of marine offshore projects and/or new 
vessels construction. 
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  Experimental data  
 
1. Evaluate the practical part from your education – numbers of hours 
and way of performance ? 
 

 
 
2. Share your opinion about practical bases and equipment – test 
stands, laboratories and techniques? 

 
 
3. Evaluate all didactic books and manuals – type, quality and 
topicality? 

 
 
4. Evaluate the way of teaching – style, topicality and quality?   

 
5. Evaluate your career opportunities after graduation ? 

  
 
 
  IV. Conclusion 
From analysis made follows a few questions for discussion because 
the theme will be continued. 
• Engineering practice  –  equipment, ship; where and with who ? 
• Textbooks and manuals – to be upgraded. 
• Lecturers  – new challenges. 
• Preparation and presentation manners, tests and final exams – 
modernization. 
• Job opportunities – practically no jobless marine engineers(SPP), but 
it’s  not true for the project engineers (ME). 
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Abstract: The question how we understand the other’s intentions, is central to the social psychology. There are three main theoretical 
approaches to this question: According to the Theory of Mind Theory, we use memorized knowledge representations of various desires, 
goals, and intentions that are related to different types of behaviour. According to the Simulation Theory, we use our own cognitive system to 
pretend we are in the role of the others and to simulate other’s behaviour. Finally, according to the Direct Theory, the information, 
necessary for understanding other’s intentions, is available in the other’s actions and facial expressions. All these theories explain 
successfully some empirical phenomena but in the same time all they face seemingly irresolvable problems. 

We propose that applying the knowledge of the analogy-making science to the field of social cognition may shed light to the question of 
how we understand other’s intentions. There is theoretical and empirical support for the usability of linking them. 

Keywords: INTENTIONS, ANALOGY-MAKING 

 

1. Introduction 
It is undoubtable that social interactions among people are 

crucial for people’s life. All the time we interact with our family 
members, friends, colleagues, personnel, strangers. However, there 
is a lack of knowledge about the cognitive mechanisms that underlie 
the process of understanding other’s intentions, goals, and desires. 

Summarizing, the cognitive theories about how do we 
understand other’s mind, we can separate three types of theories 
(see Apperly, 2012 for a review): 

The Theory Theories (or sometimes called Theory of Mind 
Theories, or just Theory of Mind, ToM) (Gopnik & Wellman, 1994; 
Nichols & Stich, 2003; Perner, 1991) stress to the importance of the 
general knowledge. People have memorized schemas, rules, 
stereotypes, etc. and they infer the hidden, unobservable intentions 
of the others on the basis of this general knowledge. Seeming 
natural on the first glance, these theories rarely propose more 
detailed and elaborated mechanisms for this process. As a result, 
they often failed, or at least, it is very difficult for them to explain 
the context dependency of the human’s decisions. The situations 
differ each other on something and it is very difficult to imagine 
that all necessary knowledge for certain decision can be coded in 
advance in the memory. As well, it is known that often a single past 
episode may influence our understanding of other’s intentions and 
again, this phenomena is difficult to be explained from the point of 
view of Theory Theories. 

As an alternative, some researchers propose the so-called 
Simulation Theories (Harris, 1992; Goldman, 2006; Gordon, 2008). 
According to them, we use our own cognitive system to pretend to 
be “in the shoes” of the other person, thus mentally simulating what 
she will do. However, in order to use such type of mechanism, we 
need to assume that people have identical experiences. People often 
fall in similar situations but rarely in identical ones. In addition, 
these theories, being radically opposite to the Theory Theories, have 
symmetrically opposite disadvantages. They cannot easily account 
for the situations, in which obviously the inferences are based on 
generalized schemas. 

There are researchers that try to explore third alternative 
(Gallagher 2008; Newtson, 1973; Newtson & Engquist 1976). They 
deny that intentions of others are unobservable and propose that 
maybe the necessary information for understanding other’s 
intentions is available in the environment. The movements of 
other’s bodies, the expressions of other’s faces etc. are sources of 
information, hardly underestimated by the other theories. Maybe we 
perceive other’s desires, believes, etc. directly, without any support 

from the memory and knowledge system. This approach seems 
courageous and it has some empirical support. However, even the 
authors that explore this line of research, admit that it cannot 
explain the behavior of people in ambiguous and complex 
situations. The role of knowledge and memory seems undisputable. 

Summarizing, it seems that the memorized schemas, 
stereotypes, etc., are of huge importance for understanding other’s 
intentions but at the same time, maybe there is a lot of additional 
information in the environment, often underestimated by the 
theorists. One possible way to go beyond information directly given 
to the perceptual system is to use the relational knowledge 
embedded in the episode, so that this structure can be used to 
understand intentions in similar but not identical situations. While 
the role of relational knowledge has not been explored 
systematically in the literature, preliminary evidence suggests that it 
plays a role (Shahbazyan, Petkov & Gurova, 2014). Such approach 
seems promising also for proposing common mechanisms that may 
account both to the situations in which obviously general 
knowledge should be used and to situations in which people make 
their decision influenced by a single episode in the past. 

 

2. The Role of Schemas and Stereotypes in 
Understanding Others’ Intentions 

According to the Theory Theories (Gopnik & Wellman, 1994; 
Nichols & Stich, 2003; Perner, 1991), we rely on our generalized 
schematic knowledge in order to interpret the complex social 
situations we are involved. As Nichols & Stich (2003) note, in order 
to understand other’s mental states, we use “a rich set of mental 
representations containing substantial amounts of information (or, 
sometimes, misinformation) about mental states and their 
interactions with environmental stimuli, with behavior, and with 
each other.” (p.102). Consistently, Huesmann (1998), Heusmann & 
Eron, (1984) argued that attributing benign or hostile intentions to 
others’ actions in ambiguous situations depends on how elaborated 
and easily accessed are the hostile and the benign scenarios 
(schemas) in memory about such types of situations. 

The stereotypes were also found to impact inferences that 
people make about other’s intentions. Duncan (1976) demonstrated 
that an ambiguous shove is interpreted differently if it comes from 
an Afro-American or from a Caucasian person. In the first case it is 
more likely to be perceived as hostile than in the latter case. In a 
similar vein, Devine (1989) activated negative racial stereotypes in 
the participants just by presenting neutral words that are associated 
with that stereotype (like as jazz, slavery, Harlem) and as a result, 
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participants increased their tendency to infer hostile attributions in 
ambiguous situations. 

However, stereotypes are more than a bundle of attributes; they 
are hold together by relational structures including causal 
assumptions (Wittenbrink, Gist & Hilton, 1997; Halford et al., 
2010). 

 

3. The Role of Structural Similarity in 
Understanding Intentions 

In a series of experiments Yeager, Miu, Powers & Dweck, 
(2013) explored how people interpret differently someone’s 
ambiguous action depending on whether they tend to attribute 
other’s good or bad behavior to enduring traits or to concrete 
contextual circumstances. So, it seems that our ability to attribute 
specific intentions, goals, and desires and to think about them as 
reasons for particular behaviors, depends not just on some concrete 
memorized attributes, propositions, or associations, but also on 
complex, relationally structured theories. 

For example, Wittenbrink and colleagues (1997) demonstrated 
that racial stereotypes affect people’s verdict in a trait but do this in 
a different way depending on the specific relational structure of the 
stereotype they have. More specifically, the perpetrator 
stereotypical model implies that Afro-Americans are to blame for 
their socio economic status, whereas the victim model implies that 
Afro-Americans are victims of the majority. Participants, who have 
such different types of cause-effect assumptions in their stereotypes, 
tend to verdict in a trial differently. Wittenbrink and colleagues 
(1997) made a step further and demonstrated that people with the 
two models differ even when they interpret non-social and even 
non-human actions. Participants who have a perpetrator 
stereotypical model interpret a series of movements of an animated 
fish on the screen as caused by the individual fish itself, whereas the 
participants who have a victim model interpret the same movement 
as caused by a group of fishes. 

Number of researchers have argues that relational knowledge 
plays a role in understanding intentions (Penn et.al., 2008, Baldwin 
& Baird, 2001, Barnes and Thagard, 1997). Penn and Povinelli 
(2007) also make the specific connection between the sophisticated 
mentalizing abilities of humans and our ability to represent and 
manipulate relational structures in analogical processing. Also, 
Bach (2011) proposes a theoretical model, which relies on the 
Gentner’s (1983) structure-mapping theory for analogy-making, and 
tries to explain how people learn schemas over their experience. 
Day and Gentner (2007) demonstrated in an experiment that 
people’s decisions about other’s internal intentions may be based on 
analogy with a story, which people had previously read. 
Shahbazyan and colleagues (2014) performed a set of experiments 
differentiating systematically the relational from the superficial 
similarity and demonstrated the importance of the relational 
similarity between two episodes on people’s decisions. They 
presented to the participants a story featuring a character, whose 
action is ambiguous. Namely, it can be motivated by at least three 
different intentions: positive, negative and neutral. After reading the 
story, participants evaluated the plausibility of each of these 
possible intentions on a scale. However, this, so-called ‘target story’ 
had been preceded by another one, so-called ‘base story’. The base 
stories, chosen on the base of a pre-test, varied across conditions of 
the experiment in two dimensions. According to the first factor, 
‘similarity’, the base was either structurally similar to the target 
(shared the same relations), or superficially similar (shared the same 
objects) to it. According to the second factor, ‘ending’, the ending 
of the base stories was positive, negative, or neutral. The results of 
the experiment confirmed the author’s claim that if the two stories 
were structurally similar, then the base story has higher impact on 
the disambiguation of the character’s intention in the target story 
than if the stories are superficially similar. 

4. Main Principles and Mechanisms of Analogy-
Making 

Thus, surprisingly on a first glance, on the basis of many 
empirical evidences, one new hypothesis emerged. Maybe there are 
a lot of connections between two seeming till now unrelated 
cognitive processes – understanding other’s minds in social 
situations and analogy-making. 

The basis and the very essence of analogy-making process is the 
ability to manipulate relations. Why are the relations so important? 
First of all, they allow us to re-present the sensory stream in terms 
of non-obvious relations such as cause, prevent, execute, promise 
and also want, feel and intend. Relations allow us to express ideas 
such as causations, chains of implications, contrafactuals and 
others, which will not be possible otherwise (Gentner, 2003). Thus, 
they enable us to think analytically beyond what is given in the 
situation (Halford et al., 2010). For instance, relational language 
allows abstraction – extracting a pattern of relation between object 
and use it in different context with other objects (Gentner, 2003). 
But probably the most important characteristic of relational 
knowledge is the role it plays in analogical inference – inferring 
unknown properties of the current situation based on relational 
similarity to prior episode or schema (Markman & Laux, 2008; 
Gentner & Smith, 2013; Holyoak, 2005). 

The empirical study of analogy making has led to better 
understanding of a number of other cognitive processes, which are 
considered inferential such as high-level vision (Chalmers, French, 
& Hofstadter, 1992; Petkov & Shahbazyan, 2007), language 
comprehension (Day & Gentner, 2007; Popov & Hristova, 2014), 
problem solving (Gick & Holyoak, 1980; 1983), scientific 
discovery (Nersessian, 1988) and others. This motivate a number of 
researchers to suggest further that besides being a unique human 
characteristic, analogy making underlies any aspect of higher level 
human cognition (Hofstadter, 2001; Halford et al., 2010). 

The following main stages are suggested to be involved in 
analogical processing: representation (i.e. encoding of the current 
situation), retrieval (i.e. memorizing similar episodes and/or 
schemas that are similar to the current situation according to some 
encoded elements), mapping (i.e. establishing a structural 
correspondence – correspondence of the important relations – 
between the current and the memorized situations), inference (i.e. 
transfer of the solution of the problem from the memorized to the 
current situation), evaluation (i.e. critical re-thinking of the 
transferred solution in the current context and adapting it 
appropriately) and learning (i.e., encoding new memory traces that 
may be retrieved and used further on) (Kokinov & French, 2003). 

One important aspect of the theories for analogy making is that 
they suggest that episodic memory (concrete examples) and 
semantic memory (generalized knowledge) both take part in 
analogy making (Kokinov & Petrov, 2000). For instance, the source 
episode might be retrieved from semantic (Spellman , Holyoak, & 
Morrison, 2001) or episodic memory (Schunn &  Dunbar, 1996; 
Day and Goldstone; 2011; Reber, Luechinger, Boesiger, & Henke1, 
2014). Furthermore, when people encounter a situation, the coding 
of this situation activates the representations of the concepts of the 
involved objects, attributes and relations, which leads to retrieval of 
their instances that can be used as source knowledge for analogy 
(Holyoak & Thagard, 1989; Falkenhainer, Forbus, & Gentner, 
1989).  Kokinov and Petrov (2000) suggested that the two types of 
knowledge interact and both are activated simultaneously when a 
person encounters a situation. If the most appropriate source to 
generate inferences is a concrete episode, this seems like an 
example of analogy making. On the other hand, if inferences are 
generated from a schema, it seems like a deduction, but the 
underlying mechanism is the same (Kokinov, 1994). In most cases, 
both types of knowledge seem to interact to produce the generated 
inferences providing mutual constraints on what is perceived 
relevant in the target situation (Kokinov & Petrov, 2000). 
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5. Linking Analogy Making and Understanding 
Mental States 

Thus, many researchers understand the process of analogy-
making not just as an isolated human ability but as one of the 
fundamental for the intelligent behavior requirement. Analogy-
making is a perfect demonstration of some of the typical properties 
of the human thinking. By analogy-making, one can compare 
incoming information with the stored one and to adjust them both 
until they fit consistently. 

As mentioned above, one issue in front of the social researchers 
is the following: one part of the theories (The Theory Theories) fit 
well with empirical phenomena that demonstrate the usage of 
general knowledge but fall to give natural explanation of the 
evidences for the influence of concrete past episodes on people’s 
decisions. Vice versa, other part of the theories has exactly the 
opposite properties – the Simulation theories may account to the 
role of individual past episodes but it is difficult for them to deal 
with the impact of the generalized knowledge. Thus, analogy-
making mechanisms propose natural and simple solutions for this 
controversy. 

At the same time, together with the theoretical evidences for the 
role of analogy-making for the process of understanding other’s 
intentions, an increasingly number of empirical support for this idea 
emerged last years. Some of them were mentioned briefly in the 
previous sections. 

Summarizing, there is a general agreement among theorists in 
social cognition that understanding mental states in ambiguous 
situations requires filling-in of the missing information from prior 
knowledge. In the same time the generation of inferences to 
unobserved objects, properties, or states, has been studied 
extensively in analogy making and the central role of relational 
knowledge has been confirmed in a number of domains. Linking the 
two fields allows drawing testable hypotheses from the knowledge 
accumulated in both fields.  

For instance, one aspect of the process of understanding other’s 
intentions, which deserve attention, is the role of evaluation as a 
sub-process of analogy-making. This mechanism has not been 
addressed so far in the studies of understanding intentions. Another 
issue highlighted by the approach, that obtaining social knowledge 
maybe a kind of analogy-making process, is how people choose one 
inference about intention instead of another that also has not been 
addressed in social cognition literature. Analogy research, however, 
provides an answer to that – structural consistence, i.e. similarity on 
the level of relations, involved in the situations, has priority. 

The role of another process – learning – is also still 
underestimated in the field of social cognition. More specifically, 
learning relational schemas probably results from comparing 
concrete episodes. Similar findings has been proposed also by Gick 
& Holyoak (1983) in the domain of problem solving and by 
Gentner et al (1999). This suggests a plausible way in which 
generalized theories about how people act may result from concrete 
experiences. 

In this way, applying mechanisms and principles of analogy-
making in the field of social cognition provides simpler and more 
plausible alternative to the existing approaches. To date, empirical 
evidence has not provided conclusive support for either simulating 
or theorizing as proper accounts of understanding others’ intentions. 
Besides generating novel predictions, the suggested mechanism for 
analogy-making provides a way to forward this debate by 
suggesting a third alternative that is also inferentialist but in the 
same time unificationist. The suggested mechanism does not need 
to constrain the influence of prior knowledge to either concrete 
episodes or generalized schemas as proposed by Theory Theory and 
Simulation Theory, and shows as well that it is not necessary to 
assume the existence of two separate mechanisms in order to 
account for the controversial empirical data.  

Furthermore, the proposed unified mechanism for inferential 
processing, may provide answer to what is the difference between 
humans and the rest of the animals and thus to explain our 
exceptional cognitive capacities, which involve mindreading but 
also high-level reasoning. 

Finally, there are elaborated computational models of analogy-
making (e.g. Gentner, 1983; Holyoak & Thagard, 1989; Kokinov, 
1994; Hummel & Holyoak, 1997). They allow designing various 
simulations, as well making new predictions that could be tested 
empirically further on. 

6. Conclusion 
The presented empirical findings and theoretical assumptions 

support the hypothesis that relational knowledge plays an important 
role in the generation of inferences about the intentions of others. 
Even a single concrete prior episode which is structurally similar to 
the current ambiguous situation may influence the attribution of 
intention to the ambiguous action. In the same time, generalized 
schemas interact with the analogical inferential process. These 
results cannot be accounted by any of the existing theoretical 
paradigms (Theory Theory and Simulation Theory), neither by the 
proposed in the literature hybrid models for understanding mental 
states that assume that different mechanisms that do not occur 
simultaneously are used to process general schemas and single 
episodes. The reported empirical findings, as well as the proposed 
explanatory hypothesis about the existence of a single domain-
general mechanism of using relational knowledge to understand 
others’ intentions, demonstrate the fruitfulness of the link which has 
been established between analogy research and the traditional 
studies on social cognition. 

The study of analogy-making is already highly elaborated. Most 
of the stages of the process, as well, many of the constraints on 
them, are systematically studied for many years. In addition, many 
working computational models exist. 

Applying the findings of the analogy-making research into 
social cognition and exploring the models of analogy-making in the 
field of understanding other’s minds may bootstrap highly the 
research in the field, as well, the applications of this research for 
education, training, and social development. 
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1. Introduction 
The interactivity and adaptability are main characteristics of 

every e-Learning system [1]. They guarantee personalization of the 
training process and increase its effectiveness. The team from 
Plovdiv University develops a system for e-learning and distance 
training – DeLC [3], [4]. We investigate the interdependence 
between these two characteristics and the ways for its application in 
the real training process. The report will present our ideas for 
interdependence and correlation between adaptation to specialty of 
user knowledge and interactivity in basic learning processes as 
receiving of information; choosing of training resources and 
collaborating with the SCORM Learning Management System 
(LMS).  

2. Modelling of Interactivity and adaptability 
It is a fact that the level of interactivity in the training process 

increases the activity and motivation of students and hence the 
effectiveness of the learning process. In the scientific literature [4] 
are defined three basic levels of interactivity - a level of receipt of 
the information (Standard Experience), level of the selection of 
learning resources (Personal Experience)  and level of cooperation 
and interaction with the LMS(Open Experience). On this basis 
Nathan Shedorf in [5] defines six interactive categories - Feedback, 
Control, Productivity, Creativity, Communication and Adaptivity 
that connect and relate to three major interactive levels. Categories 
Feedback and Control refer to the user control over the system and 
freedom of choice of learning resources and services according to 
personal didactic aims of the learner. Productivity, Creativity and 
Communication are interactive categories related to ensuring 
opportunities for decision making, creation and use of educational 
concepts and learning objects. Those categories include various 
simulators, Game-based learning, group and team work, project 
learning etc. Ensuring interactivity for each level and related 
categories requires the development of comprehensive adaptive 
model by which to provide personalization of training to: basic 
knowledge of the student; his plans and purposes; his cognitive 
characteristics; his preferences and habits; emotional profile and so 
on (see [6]).  

The adaptability can be defined differently, according to various 
aspects of application and using of e-learning systems. We will 
define it as a property of the e-learning systems to self-determine 
and to provide functionalities in a manner consistent with the 
objectives, preferences, habits and behavior of learners. The main 
elements of the adaptive model are "condition-action" rules that 
change the parameters of the environment and realize the adaptation 
to a user‘s knowledge, goals, abilities, preferences, etc. There are 
different methods and frameworks for creation of adaptive models 
as: 

- Rule-based – we can describe these systems by: declarative 
interpretation of rules (see [5]); as hybrid representation based on 
logical deduction; as users’ stereotypes; as overlay model of 
connecting and co-interacting with the model of the relevant subject 
area. This method is connected with the attitude and the convictions 
of the users, the stereotypes, personas and other user groups. 

- Frame and Network-based –These models are associated with 
interrelation between separate facts of semantic net and frame 
structure of different subject areas. These methods are suitable for 
small applied domain that easily can be structured. 

- Supposition-based - These systems work with a multitude 
assumptions of the consumer that forms on base of student’s 
knowledge and deductions, established on domain independent 
rules as: if the learner uses some cognition and function correctly, 
he knows it therefore; If he wants a help for something, it doesn't 
know it therefore; If he wants additional information, he knows it as 
well etc. The suppositions are facts for the student that the system 
uses with a certain level in cogency. The degree of cogency is being 
raised, if the user gives a good feedback and falls if he don't. 
Formally, we can differentiate the system assumptions on three 
categories: These that student knows; these that he doesn’t know; 
and student’s aims, tasks and plans. The first two can be realized by 
stereotype and overlay models. The third group is part of the Goal 
and Task Model of the e-Learning system. The most simple is the 
method of linearly parameterization. More complex, but more 
reliable is the method by using formulas, predicates, ITL (Interval 
Temporal Logic), polices and grid models.[7] 

- Based on statistical rules and theoretical conclusions - This 
model permits adapting of the conclusion rules, according to the 
state of the entrance data from completed learning sessions.  

For development of the adaptive model we intent to use separate 
elements form each of these methods – ex. stereotypes and the 
overlay model at the initial determination of common behaviors 
rules; determine the concrete dependences from the subject area, by 
using of domain ontologies; make a system from assumptions for 
the learner, based of his stereotype, cognitions and goals; store the 
information from last learning sessions and process it statistically 
and deduce abstract conclusions for the user groups and the separate 
learners. 

The implementation of the model requires the consideration of 
various aspects of adaptability of horizontal and vertical principles. 
The first one is connected with adaptation to personal 
characteristics of the individual learner. The model of realization in 
this aspect is discussed in [6]. In the vertical aspect there are two 
types of adaptation – adaptivity and adaptability. The first of them 
allows users to use different facilities for presentation and 
navigation in predetermined learning content. The second includes 
mechanisms for adaptation to knowledge and preferences of 
students dynamically in the learning process. On this basis, we can 
distinguish three customizable levels-Elementary adaptive level, 
Static adaptive level and Dynamic adaptive level. The first two are 
connected with "adaptive" and the third one with "adaptable" type. 

Elementary adaptive level (EAL) is connected with adaptation of 
the system to the static user profile information (name, course, form 
of training), the type of device for access to educational resources 
(mobile or standard) and so on. This level is based on the 
stereotypical approach, as the system generates a plurality of 
electronic lessons and educational services for typical subject areas 
created on the basis of standard didactic purposes and pedagogical 
methods and techniques relating with this user group. The created 
educational resources are common for all students from described 
groups. 
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We can realize an adaptation on this level by preparing of training 
materials, common for all students in the phase before starting of 
the learning process. These characteristics prove the relationship of 
EAL with the first interactive level- Standard Experience, because 
the physical structure and hierarchy of the learning content remains 
unchanged. At this level, students are an abstract group of people 
with common characteristics- background knowledge, preferences, 
cognitive performance and more. This personalization is on the 
lowest formal level. Although students have their accounts in the e-
Learning system, they can work only on the predetermined way for 
all other users in the same stereotype group. 

Static adaptive level (SAL) is directly related with mechanisms to 
provide educational resources that are appropriate to individual 
learner, according to his knowledge base, personal goals and plans 
etc. To present the adaptive mechanisms on this level, we will 
comment the concept of persona as aggregated learner type. The 
persona is a description of a fictitious learner. This description is 
based on different methods, including hypotheses, statistical 
methods and heuristic analysis.  Adaptability of this level is realized 
through preparation of educational materials and services, 
foreseeing the actions and behavior of the persona. It is necessary to 
define of background knowledge of the student. We can determine 
this knowledge in different ways - by initial testing, by results from 
completed training sessions, etc. Based on these values, the system 
joins this student to the appropriate persona who is closest to these 
characteristics. The system compares the individual characteristics, 
plans and objectives of the student with typical ones, and as a result 
starts from Learning Courses Repository (LCR) this course that is 
most appropriate for the student, associated with this persona. This 
process is cyclical (fig.1.) and begins by placing the main didactic 
aims, passes through specifying specific learning tasks, 
development of profiles of aggregated learner types (personas), the 
establishment of learning scenarios with different personas, 
developing prototype of the training process, sharing this prototype 
among specialized pedagogical community of educators, experts 
and heuristic evaluation of this prototype testing in real learning 
environment and correcting existing errors and inaccuracies. Each 
stage of this process requires a qualitative evaluation and heuristic 
analysis and implementation of appropriate tools in a common 
learning environment - ex. Integrated Learning Design Environment 
(ILDE) [8].  

 
Fig.1. Creation of learning course in ILDE 
 

To design of e-Learning course, according to this scenario we use 
the standard SCORM1 [9]. The team develops a specific SCORM-
editor for authors of e - content – SELBO [10].  

Designing and creation of electronic learning courses by using of 
this algorithm requires the authors of e-content to have a thorough 
knowledge of the standard SCORM. To partly solve this problem, 
we use SCORM Best Practices Guide for Content Developers 
(BPG) [15], which offers a number of basic templates and models 
that correspond to the different educational scenarios. We created a 
model for parameterization of basic BPG- templates and models. 
Thus we create different groups of templates that more fully meet 
the requirements and objectives of the learning process and increase 
the level of formalization. Some of parameters are: 
Number_of_SCOs (number of learning objects-SCOs2); Has_test 
(Boolean type);  Num_Quest (number of questions in the final test); 
the ordered pair (objective_n, min_value_n) connects each objective 
variable and the minimum value for which LMS will mark it as 
successfully passed; the ordered pair (SCOn, template_num), which 
connects each SCO with instance of the some basic BPG-template; 
Set (SCO_Number_of_SCOs (Asset k); Objective_k) - for setting 
values of k-th target variable for the k-th issue of the final test; Read 
(SCO_k, Objective_k) - start-up of the information SCO_k if 
Objective_k has a value less than the predetermined etc. 

In dialogue with the SCORM-based authoring tool for generating of 
e-Learning course, the author determines the values of these 
parameters and the system generates the structure of the desired 
template. After parameterization, we receive a template with the 
SCORM rules, mentored the sequence of educational activities in 
the educational scenario depending on the behavior of the 
individual student (Fig.2.). 

 
Fig.2. Parametrized SCORM Content Structure Diagram  
 

Dynamic adaptive level (DAL) is related to the dynamic interaction 
between learners and the e-Learning System during the training 
process. After selecting the most appropriate e-content from 
Learning Courses Repository, LMS starts the learning process 
according to designed training scenario. Actually training scenario 
is realized by a sequence of actions that are defined by the author of 
e-content. The system stores the intermediate results during the 
training and information from completed training sessions. Based 
on this information LMS adapts itself to the changing 
characteristics of the learning environment as generates new 
"condition-action" rules and continues the training process or stops 
it. If the observed learning process is not appropriate for individual 
student the LMS have to choose and start a new more appropriate e-
Learning course.  

We are convinced that in the process of dynamic interaction 
between learners and the training system is essential to use 
intelligent agents, who interact with the system and with each other, 
so as to provide a flexible change of training scenarios, depending 
on the behaviors and actions of the individual student. For 
realization of dynamic adaptation level we can use Interval 
temporal logic (ITL) and polices. We accept the definition of 

1 SCORM- Sharable Content Object Referent Model 
2 SCO-Sharable Content Object 
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polices in [7] as a set of rules for activating different states and 
actions, depending on the behavior of consumers or the current state 
of the system. The author creates e-Learning content in specialized 
SCORM-compliant and ontology-based development environment 
and publishes SCORM-package in the education portal (in LCR). 
Furthermore SCORM-metadata and information from 
imsmanifest.xml file, we will use some additional specifications 
such as: Info- (title of the topic, subject area, author, and all features 
that are supported by the SCORM-metadata; Subdomain -  concepts 
that will be included in the topic and the extent of their 
understanding -  Subdomain(concept, m), where m=1,2,3 as: 1- low 
level of studying; 2- good level и 3 – high level; Form_of_training: 
1- regular training; 2- distance training; Status - an integer between 
1 and 4: 4-free for use by all users in this and other portals in 
DeLC-education network; 3-free for use only by students and 
lecturers in the portal; 2-authorized use only for certain users; 1-
unavailable for other users, except for the author; Didactic_aims 
(didactic aims, according to Bloom’s taxonomy [11]) – an integer 
between 1 and 5: 1 acquisition of new knowledge (level 
"knowledge" and "comprehensions" in the Bloom’s taxonomy); 2 
actualization of old knowledge (level "comprehensions", 
"application" and "analysis"); 3 exercise and improvement of 
knowledge (level "application", "analysis" and "synthesis"); 4-
generalization (levels "analysis", "synthesis" and "evaluation"); 5-
exam (level "evaluation"). Therefore, any е-Learning course in the 
education portal is a vector (1) with the above dimensions: 

(1) eCourse(Info(ID,title, author…), Subdomain(concept,m), 
Form_of_training, Status, Didactic_aims) 

We can formalize the preferences and personal aims of each learner 
with policy as define the sequence of actions in designed training 
scenario. After identification of the student in educational portal, 
based on the profile and persona-stereotypical information and a 
dialogue with his personal agent, the system receives the necessary 
initial values of the observed parameters. The policy management 
can be transferred to a special Policy-Engine, which is part of the 
infrastructure of the run-time environment (RTE) of the portal. The 
Policy of Preferences, after dialogue with the student, initializes the 
Policy-Engine that runs the Mechanism for Selecting that makes a 
request to LCR DB. In result from Repository is selected a 
particular e-Learning course. The implemented in the portal 
SCORM – LMS starts training session. The scenario, by which will 
run activities in the learning process are described and formalized in 
SCORM SN - model and the corresponding parameterized template 
by which is created this e-course.  Policy-Engine can continually 
modify policies, according to the information coming from the 
learner behaviors and changed values of the parameters. The 
learning scenario may include mandatory implementation actions 
(e.g. solving tests). If a student fails to complete successfully these 
actions, the learning process falls in a critical condition and the 
Policy Engine have to choose more appropriate e-Learning course. 
The Policy of Preferences is expressed by rules of type condition-
action. Conditions present a number of behaviors that trigger certain 
actions. The formal semantics of the model is based on ITL, as the 
rules are the following: 

(2) when B[increase|decrease] preference in e-Course [low| 
medium|high], where B is behavior. 

The degree of preference in (2) is integer. The larger number 
represents a higher degree of preference. We define the meaning of 
low, medium and high level of preferences as 1, 2 and 3. 

3. Results and discussion 
On the basis of the previous section, we can describe the 
adaptability to knowledge and preferences of students in 
elementary, static and dynamic levels.  

Elementary Adaptive Level is presented by the static profile 
information about the student before starting of his training process. 
E-Learning system offers learning resources that are common for all 

students from some user stereotype. This level is connected with 
Standard Experience Interactive level. 

 Static adaptive level is based on the model for creation of SCORM-
based e-Learning courses, according to different learning scenarios 
and condition-action rules, described in SCORM SN-model.   The 
student is joined to particular personas in stereotypical hierarchy. 
By personas students with similar characteristics are presented in e-
Learning system together. The lessons are created by 
parameterization of the basic BPG-templates and models from 
authors of e-Learning content in special authoring environment. 
These lessons are placed in a special repository- LCR DB and are 
described in metadata.  SAL is connected mainly with Personal and 
Open Experience Interactive Levels. 

Dynamic adaptive level is implemented through Policies of 
Preferences and Police-Engine, which monitors dynamically the 
behaviors of student and his preferences at the relevant e-Learning 
course in the training process. The mechanism guarantees the using 
of more appropriate e-content for every learner. This adaptive level 
is closely connected with all Experience Interactive Level.  

Based on the reasoning from the previous section we can say that 
there is interaction and relationship between adaptive and 
interactive levels and categories in the system for e-learning. These 
dependencies are presented in Fig 3. 
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Fig.3. Interaction and dependences between Interactive and Adaptive levels 
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We can look at the adaptation process as cyclical process from 
some stages: information gathering for the learner; processing this 
information and its update; finding and presenting the appropriate 
training resources for considered student. This model describes the 
notion of the e-Learning system for user knowledge. It has to be 
continuously updated, according to the dynamic changes of the 
observed parameters in the process of accumulation of knowledge 
about the particular student. The algorithm includes the following 
steps: 

Step 1. Set values of the observed parameters related to the static 
profile information. According to this information, the student is 
associated to any persona in stereotypical hierarchy. The initial 
parameters are filled in interactive mode or the system gets the 
default values from the general stereotype model. Stereotyping and 
personas are used to transfer more general information about the 
group in the assumption for the individual user in it. 

Step 2. According to persona, to which is associated the student, the 
system determines the common characteristics of the group and set 
default values. Then in the dialog mode are determined the subject 
area, topic and personal didactic aims of the learner. The rules are 
updated on base of collected information and Policy Engine 
launches the Searching Mechanism and chooses an appropriate e-
Learning resource from LCR DB and submits it to LMS for 
implementation. 

Step 3. LMS manages of individualized learning process. Any 
discrepancy found between personal aims, knowledge of the student 
and the rules, Policy Engine interrupts the current training scenario 
and restart the Searching Mechanism to choose of new e-Learning 
resource. 

Step 4. Storing the new values of the parameters and change the 
rules by which Policy Engine manages personal learning process of 
the individual student. 

4. Conclusion 
Development of a model for interactive and adaptive training in 
terms of background knowledge and personal didactic aims of the 
learner will allow increasing the level of personalization of the 
system for e-Learning. Studies of the relationship and 
interdependencies between the different levels and categories of 
interactivity and adaptability will allow us to formalize these 
relationships and to create comprehensive models aimed at the 
individualization of the learning process for each student according 
to his personal characteristics. The proposed model is an 
opportunity to solve this problem as allows increasing the level of 
personalization in the e-learning system. This is essential for 
learners from all forms of training, but is particularly important for 
students in distance form of training, learners with special 
educational needs and for Lifelong Learning. 
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Anotation: Analyzing subject of this report is the trademark as a   individualizing element, image mark and intangible asset for any 
organization. The author of the publication proves that the management of the trademark is a key aspect in the overall management of 
modern organizations regardless of the fact that currently it is not a focus of managers. The report suggests separation of an independent 
functional strategy of trademark management, named as “Strategy of commercial signage”. This strategy creates new opportunities and avoid 
the clichés of strategies like "red ocean". 
KEY WORD: TRADEMARK, STRATEGY, TACTICS, STRATEGY MAPS, MANAGEMENT 

 
1. Introduction 
Strategic management is an art which can be a mile stone 

for the organization and can overcome time only if there is freedom 
of thought and expression. The author suggests new approach in 
this article, in the light of the trademark, with a point beyond of the 
limited stereotypes of the “red ocean”. The beginning is connected 
with differentiation of new basic type functional strategy with 
subject trademark, relating to the differentiation strategy1. 
[Galizova-Dimitrova, M, Strategies for management of the 
trademark – Veliko Tarnovo, 2014] 

  
2. Problem discussion 
The management of the trademark is undoubtedly a key 

aspect of the whole management of the organization. The type, the 
scale and the sector of functionality are of no matter; the trademark 
is always applicable as identifier, carrier of the brand, immaterial 
asset. The trademark is both in the basis and on the top of the 
organization (it can be use as company name). The trademark is 
typical integrative mean in the organization, which value creates 
and develops, this gradation sets the speed of the whole 
organization. David Northon and Robert Kaplan integrated the 
principle of strategic simultaneousness, which is used for the 
creation of the value of the organization of immaterial assets, in the 
core of this principle stays the trademark. She is part of all of their 
strategy maps and the trademark is deeply analyzed from economic 
point of view.  The conclusion is that the trademark is valuable 
internal regulator of the organization, mean of communication with 
the clients and the partners as indicator of the sensor’s mnemonics, 
it need an individual program of management and it the same time it 
is the core of corporative strategy. (check fig. 1 Trademark – 
integrative instrument between internal and external environment of 
the organization). 

 

 
fig. 1 Trademark – integrative instrument between internal and 
external environment of the organization) 

1 The science of strategic management has different scientific 
positions about the diversification of the strategies, the author of 
this article adopts the thesis of Kiril Todorov,  which shows that the 
strategies on different management levels are: corporate strategy, 
business strategy and functional strategies [Todorov, K. Strategic 
management in small and medium enterprises, volume I – S, 2001, 
pages 159-163]. The last strategies are interpret in different way in 
scientific literature, but in all analyzes the trademark is perceive as 
element of marketing 
 

 
Norton and Kaplan identifies the reliable trademark for 

the needs of their economics research as one of the seven 
foundation materials of the strategy (Robert S. Kaplan, David P. 
Norton, Strategy Maps. Converting Intangible Assets into Tangible 
Outcomes, S., p. 217). The management of the trademark gets 
together all separate elements of the organization in its internal 
environment and present the organization in her full glory into the 
external environment. The cross point between the internal and 
external environment is the trademark. Apart from its balancing 
function, the trademark cam lead to some cataclysms if is not 
manage properly. Taking into account the above each step of the 
decision of registration of a trademark – type, territory, affects 
directly the whole activity of the organization. The reason is in its 
spectrum – different resources (human, material); it develop 
communicational channels(in the organization and between it and 
the external environment); it has representative function and with 
time it starts to build reputation and at the same time it is source of 
income. Its proper management which starts with the process of 
creation, pre-registration, registration procedure, contains of 
potential incomes. On the opposite, the not proper management will 
lead to losses. From this aspect the trademark is risky asset but 
nowadays it is key point and indicator of successful business.    

The author agrees with Marin Paunov’s point of view 
about the internal separation of the functional strategies but he 
adds the trademark strategy which contains rules for 
management the trademark, represented on figure 2. Type of 
strategies in the organisation. (Paunov, М. Business strategies – S., 
2012, pages 162-172. We will use wider concept because in order to 
have more undoubted success we consider for reasonable to use the 
relations of the trademark with, domain name, which are used as 
identification, too and   the company transfer the company into 
different level including virtual one.   
 

 

 
 

fig. 2. Type of strategies in the organisation 
 
The author consider for reasonable to state the commercial signage 
strategy as functional because its capability. Steadily this type of 
strategies are considered as supporting and focused only on one 
concrete significant aspect from the organizational activity. They 
are basic, on their basis the business and corporate strategies are 
developed. There is chance the process to be from down to up - 
from functional to corporative strategies and back. The different 
levels of the strategy tree are in coordination and subordination in 
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order the organization to function as one whole.  The function of the 
trademark is really significant in the process of formulation of the 
mission and vision because it has really valuable characteristics. It 
helps the positioning of the organization and creates and supports its 
reputation. In this content, we should take into account t this 
element in the beginning when we formulate the aim of the 
organization, if the process starts from the top with creation of the 
corporative strategy. The strategy of the trademark contains 
different aspects – managerial, jurisdictional and others. The brand 
in particular is seen as a mean of competitive power and it is stated 
for external competitive advantage. (Georgiev, R. Strategies and 
competitive power – S., 2013, page 27). We can name it strategy of 
trademark because of the relation between the trademark – company 
– domain or we can use the wider term strategies of business 
identifiers which includes a lot of subjects of industrial property, 
including the ones in the virtual field. The internal and external 
environment is not only the one of social interaction, it includes the 
powerful virtual environment, too.   We need to take into 
consideration the technologies presence in the management and 
virtual markets which determines new type of strategy. The 
development of new models of trademark strategies as functional 
strategy through analyze of the laws and cases theory of each 
country will determine the development of new type of strategy 
which contains the knowledge, the cultural identity and the 
psychology of human factor.  
In Bulgaria we use the common rules which are kind of axioms 
without taking into account   the factors of the external environment 
– the law regulation, the court cases, cultural specifics and other. 
The author considers that there is nessecity of change of the point 
of view and focus on the trademark. The first step is its 
independent analysis from functional aspect which will reflect on 
to the business and the corporate strategies seen in their 
ascending gradation. The innovation approach in changing the 
basis of the pyramid of the strategy will lead to quality changes in 
the top – in the stating of the aims of the company. ( the 
formulating of the politics, the vision and the mission of the 
company)2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Please look at the definitions of the terms which are provided by 
Kiril Tododrov. - Todorov, К. Quatation, 36-37. 

3. Conclusion 
The idea of introduction of new function in the 

management through the trademark has been considered during 
1931 - its authors are Procter and Gamble – the founders of the 
company with the same name. IT is not formulated in its basics and 
it didn’t find support in the marketing field. It has been monopolize 
by the marketers and nowadays it is seen as a small, not significant 
part of bigger functional marketing strategy. We consider it as a 
subject with its own existence and the managers shouls change their 
points of view and management approach taking it into account.  
The trademark has wide developed range of laws and court case and 
it is a synonym of todays manufactures and not only. It shouldn’t 
stay in shadows when formulating the whole strategy of 
management because it affects the whole vision of the organization 
including the formulation of the company reputation. In this aspect 
we want to point out one more proof of the necessity of formulating 
function theory with a core – the trademark.  

41



FREEDOM OF EXPRESSION IN THE CONTEXT OF SECURITY  
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Abstract: Should freedom of expression be restricted in the name of social order and security, which are of general benefit to society? What 
comes first in order of importance for society – the usefulness and veracity of opinions and stances, or their being acceptable to society? 
When does freedom of speech produce light (knowledge) and when does it generate heat (tension and conflicts)?   
In attempting to answer these questions, the article highlights the problem fields arising from the issue of freedom of speech and its antipode 
– the tyranny of silence. In today’s globalized world, the price we must pay to live in a democracy is that both freedom and security are made 
relative, are reduced to the status of relative values; their absolutization is always at the expense of both freedom and security.    
KEYWORDS: FREEDOM, SECURITY, ORDER, HATRED, TENSION, CONFLICT, OTHERNESS, NORMATIVITY 
 
1. Introduction  
The stereotype is the carrier of collective representations. It is a 
specific form of perception of the surrounding world, a form that 
influences the data received by our senses before these data reach 
our consciousness. In coping with the diversity of the world, a 
person systematizes his/her knowledge about the world, putting it 
into categories. These categories are fictions, stereotypes, elements 
of a quasi-environment, by which a person adapts to the 
environment. A person’s behaviour is a response to the stimuli 
coming from this pseudo-environment. Limited competence in 
some particular field determines a hypertrophy of the habit of 
compressing the fragments of social reality and putting them into 
the framework of a given stereotype, while discarding any existent 
elements that cannot fit within its narrow frameworks. 
According to Lippman, a person tries to understand the surrounding 
world by creating “a picture of the world in his head” as regards the 
phenomena he observes. Hence, a person has a certain 
representation of things even before he encounters them in life. 
Such representations are shaped under the influence of people’s 
cultural surroundings. Stereotypes are always simpler than reality: 
often enough, in stereotypes, even the most complex characteristics 
of social reality are expressed in a few sentences. People acquire 
stereotypes from other people, from the mass media, from literature, 
and not from their own personal experience  (Lippman  2004). 
In general, the ethnic and religious stereotype is a very stable 
representation, which is indifferent to the reality it is actually trying 
to express. It stems from the inherent habit of the ordinary person, 
the non-specialist, to first define a phenomenon and only then to 
observe it and/or seek its meaning. Oftentimes, even when people 
become convinced that a given stereotype does not correspond to 
reality, they are inclined not to reject it and to justify themselves by 
the thought that this is just an exception that confirms the rule.     
 
2. Preconditions and means for resolving the 
problem 
2.1. A philosophical emphasis 
One of the most passionate defenses for freedom of expression is 
presented in On Liberty by the British philosopher John Stuart Mill. 
In the beginning of Chapter Two (Of the Liberty of Thought and 
Discussion) the author immediately sets the tone of the argument: 
„[If all mankind minus one, were of one opinion, and only one 
person were of the contrary opinion, mankind would be no more 
justified in silencing that one person, than he, if he had the power, 
would be justified in silencing mankind [..]  But the peculiar evil of 
silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the 
human race; posterity as well as the existing generation; those who 
dissent from the opinion, still more than those who hold it.]“ (Mill 
2011:30,31). 
According to Mill, history has shown that people who claimed they 
were speaking, or acting in the name of, the truth have particularly 
often been proven wrong. One needs to be modest, especially as 
regards truth claims. Critique is beneficial to the truth. It is the 
foundation of all principles of scientific progress. Many of Mills 
arguments sound very modern: he claims his contemporaries are 

evidently not very convinced of the truth of their own opinions. 
That is why they justify the right to defend a (religious) opinion by 
referring not to its veracity but to its usefulness to society. In their 
view, it is at times useful to suppress criticism of generally accepted 
(religious) beliefs – not in the name of the truth but in the name of 
peace. In this case, the government refers to the common interest of 
preserving public order.   
According to Mill, such an approach evades the problem. A 
government is not infallible either as regards the truth or as regards 
its judgment of what is useful or harmful to society. The usefulness 
of an opinion is only a matter of opinion: the claim that an opinion 
is useful is just as questionable and open to discussion, deserving of 
discussion, as the opinion itself. Usefulness or harmfulness to 
society should therefore not be taken into consideration in this case. 
Even if you are fully convinced of the “dire consequences”, the 
“immorality” or the “Godlessness” of a certain opinion, and even if 
society generally agrees with you in this, that opinion should 
nevertheless be permitted, according to Mill – and especially in that 
case. Because in such circumstances, the risk of error and 
victimization is greatest. The general good, godlessness, or 
immorality should not be considerations for prohibiting a given 
opinion.  
Should the “tone” of an opinion serve as an argument against it? 
Should opinions be expressed in a “temperate” manner? The 
criterion “not to offend” could not be helpful in solving the issue, 
because a convincing and powerful verbal attack might always be 
felt insulting and unreasonable. Mill has an even deeper objection 
here. He agrees that the manner in which an opinion is defended 
could indeed be reprehensible, but the prohibition on offensive 
statements may always be used against people who oppose 
established beliefs. You are free to deride and express intolerance of 
the minority opinion, because you know you have on your side the 
sympathy of the (silent) majority. But a person holding the minority 
opinion, were he to do the same, should be afraid for his own safety 
because he lacks the support of prevalent public opinion. The tone 
in which an opinion is voiced should therefore not be a cause for 
prohibiting that opinion (Mill 2011). 
Does this mean that Mill believes there should be no restriction at 
all on freedom of speech? He does make one exception. If the 
circumstances are such that the expressed opinions may lead to 
criminal acts, then the right to voice opinions is no longer sacred. 
He gives an example related to grain merchants. Newspapers should 
be allowed to write that grain merchants are driving the poor to 
starvation. But if you were to voice the same opinion to an angry 
mob gathered in front of the house of a grain merchant, you should 
be penalized. Thus, Mill formulates the following criterion: acts that 
may do harm to others without legal grounds may, and should, be 
restricted, even by active intervention if need be (Mill 2011). 
 
2.2. The normative emphasis 
The UK has prohibited abusive, insulting or threatening language. 
Denmark and Canada prohibit speech that aims to offend or 
humiliate. India and Israel prohibit speech that offends religious 
feelings or incites to racial and religious hatred. In the Netherlands, 
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it is a criminal offense to intentionally offend a certain group of 
people. Australia prohibits speech that offends, humiliates or 
demeans individuals and groups. Germany prohibits speech that 
wounds the dignity or maliciously demeans and vilifies a group of 
people. In each of these cases, the law defines hate speech in a 
different way  
The standpoint and practice of the European Court of Human 
Rights (ECHR) is very clear: to advocate, inculcate and incite 
hatred or hostility based on race, nationality, ethnicity or religious 
affiliation is excluded from the protection of Art. 10 of the 
European Convention on Human Rights (ECHR) regarding freedom 
of expression. The Court rules that the sanctions and measures 
undertaken by respective countries against political parties and 
organizations that incite to hatred and intolerance are necessary and 
justified, and do not violate the rights protected under Art. 10 
(European Convention on Human Rights 2010).  
Art. 44, paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Bulgaria 
stipulates: “The organization/s activity shall not be contrary to the 
country's sovereignty and national integrity, or the unity of the 
nation, nor shall it incite racial, national, ethnic or religious enmity 
or an encroachment on the rights and freedoms of citizens; no 
organization shall establish clandestine or paramilitary structures or 
shall seek to attain its aims through violence” (Constitution of the 
Republic of Bulgaria 1991). 
  International law has defined the concept of “tolerance”, 
specifically in the Declaration of Principles on Tolerance adopted 
by Resolution 5.61 at the UNESCO conference on November 16, 
1995. This resolution has a primarily political and moral 
significance but it is nevertheless important for modern society, 
having been adopted by a world international and intergovernmental 
organization. Art 1, par. 1 of the Declaration states: “Tolerance is 
respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our 
world's cultures, our forms of expression and ways of being human. 
It is fostered by knowledge, openness, communication and freedom 
of thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in 
difference. It is not only a moral duty, it is also a political and legal 
requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, 
contributes to the replacement of the culture of war by a culture of 
peace”. Paragraph 2 of that article defines:  “Tolerance is not 
concession, condescension or indulgence. Tolerance is, above all, 
an active attitude prompted by recognition of the universal human 
rights and fundamental freedoms of others. In no circumstance can 
it be used to justify infringements of these fundamental values. 
Tolerance is to be exercised by individuals, groups and States.”  
And the next paragraph states: "Tolerance is the responsibility that 
upholds human rights, pluralism (including cultural pluralism), 
democracy and the rule of law. It involves the rejection of 
dogmatism and absolutism and affirms the standards set out in 
international human rights instruments.” (Art. 1, par. 3, Declaration 
of Principles on Tolerance 1995).  
Art. 37, par. 2 of the Constitution of the Republic of Bulgaria states: 
“The freedom of conscience and religion shall not be practised to 
the detriment of national security, public order, public health and 
morals, or of the rights and freedoms of others”.  Hence the freedom 
of religion and religious views can be limited if necessary. Such a 
constraint is admissible under the universal and regional 
international treaties to which Bulgaria is a party and which, 
according to Art. 5, par. 4 of the Constitution, are “part of the 
domestic law of the land. Any such treaty shall take priority over 
any conflicting standards of domestic legislation”. 
We should particularly point out the provision of Art. 18, par. 3 of 
the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
as well as Art. 9, par. 2 of the European Convention on Human 
Rights. The Human Rights Committee has adopted  General 
Comment № 22(48) regarding Art. 18 of the Covenant, which is 
repeated in the UN document HRI/GEN/1/ Rev.5. This Comment 
explicitly discusses the restrictions on freedom of religion or belief. 
Specifically, Point 8 states that “Article 18.3 permits restrictions on 
the freedom to manifest religion or belief only if limitations are 
prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, 
health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others”.  

This restriction is admissible only if two preconditions are 
cumulatively present: 1. if it is based on a law, and 2. if it is 
necessary for the protection of public safety, order, health or 
morals, or the fundamental rights and freedoms of others 
(International Covenant on Civil and Political Rights 1976). 
 
2.3. The socio-cultural emphasis 
Security is a necessary condition for dialogue between cultures. 
Without this condition, cultures would have little chance of opening 
to each other and engaging in talks that may enrich them and 
enlarge the universal element in their coexistence. Past and present 
experience has shown that the ethnic concept of nation and its 
related ethnic nationalism may have disastrous consequences for a 
society; they may lead to intense conflict and opposition. That is 
why the concept of political nation should obviously be adopted, in 
which every citizen has equal rights and is not discriminated in any 
way in society (Bauman 2003). 
Democracy is related to freedom of speech, freedom of thought, 
freedom of creativity; it is pluralism and diversity. We live in a 
globalized world in which a statement that is published in one place 
is immediately published everywhere. This means that the context 
of information is lost when it travels to other environments. This 
creates wide room for manipulation and misunderstanding. At the 
same time, most societies become more diverse in terms of culture, 
ethnic makeup of the population, religion; consequently, people of 
different beliefs and sensitivity must live alongside each other and 
with each other. Hence, the question comes down to the following: 
how can we exercise freedom of speech in this new world? One 
possibility would be to say, “as long as you don’t offend my 
sensitivity, I won’t offend yours.” This approach seems tactful, and 
it is a popular one in many circles, but if applied consistently and in 
a democratic way, it would lead to a tyranny of silence. In a 
multicultural and digitalized world, it is very hard to say something 
that will not be perceived as offensive by someone or other in our 
own society or in some distant part of the world. In our times, the 
majority of people in the world oppose the circumcision of women, 
forced marriages, or ritual violence against women. Should we 
criticize cultures that still adhere to these practices because they are 
in the minority?   
 Freedom of speech may be restrained only when it involves 
incitement to violence that represents a clear and immediate danger. 
But this consideration has a history of its own, which suggests that 
it too can be manipulated in order to punish speech that does not 
really incite to violence or criminal acts. It is not hard for a 
civilization to understand that a caricature of Mohammed is not a 
depiction, just as an icon does not claim to really depict the 
imageless Divinity. Here the attack is not simply against European 
secular modernity but is against the very meaning of being a person 
among other people, among all people.  „[The notion of incitement 
to violence is somewhat different in Europe. In July 2007 four 
Muslims were sentenced to long terms of incarceration for 
incitement to violence in connection with the protests against the 
caricatures of Mohammed held in front of the Danish embassy in 
London in February 2006. One of the four had put on a belt of the 
kind that suicide bombers wear, and the others carried picket signs 
insisting on killing the people who had offended Islam. It is unlikely 
that these people would have been sentenced in the USA, since 
none of the threatened persons was in immediate proximity at that 
moment. There was no clear and immediate danger that the 
incitement to violence might be followed by an actual violent attack 
against the people indicated on the signs. This may sound too soft, 
but I myself fully agree, since I was one of the threatened persons]” 
(Rose, Mankoff 2015).  These are the words of Flemming Rose, a 
Danish journalist, author and cultural editor of the Danish 
newspaper Jyllands-Posten. He was the man who decided to publish 
the so-called “Danish caricatures” of Mohammed in September 
2005. Since then he has been a prominent international defender of 
freedom of speech.   
We Europeans are proud of our capacity to empathize with diversity 
and otherness. In general, this means recognizing otherness only as 
an exotic aura, not as an alternative to our hierarchy of values. Our 
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belief in the existence of universal values stems from the belief in 
the absolute value of the human life. For an Islamic fundamentalist, 
however, human life is not a priority, nor is the freedom of choice a 
human prerogative. In fact, we too cannot insist on the absolute 
value of the individual human life, since we work with notions like 
“collateral losses”. We are inclined to recognize Muslims as 
different only insofar as they fit our stereotype of the Oriental as 
different. We want them to respect the value of life, we are angered 
by their disrespect for culture and freedom, their disrespect for 
complete liberty to depict in art, yet we know clearly that their 
disrespect is covered by a religious justification. We cannot be 
angry at a religion because it does not have, pretends not to have, or 
refuses to have, a sense of humour. If we recognized the world of 
Islam without associating it with ourselves and taming it under the 
notion of backwardness and fanaticism, then we might be able to 
exercise respect. Respect for the otherness of the other implies 
treating him/her according to his/her own hierarchy of values, of 
moral priorities. Why are some taboos securely protected by law 
while others are met only with a shrug of the shoulders? Why is it 
that we may say anything we want about Mohammed, and we might 
thereby become heroes, but would stand trial if we said nasty things 
about the Jews and/or the Holocaust?  
But otherness can be, and has actually been, seen in another way as 
well. The well-known remark by Charles Peguy, one of the heroes 
of French Republicanism, seems quite appropriate here: “A man 
must always say what he sees. But above all else – and here lies the 
greatest difficulty – he must always see what he sees.” Now what 
have, say, French voters been seeing recently? Since 2012, they 
have seen their fellow citizens, born and educated in France, killing 
Jews (including children), soldiers and journalists, while crying the 
name of Allah. They see teenagers publishing on various sites 
materials in support of ISIS. At the demonstrations in protest of the 
latest war in Gaza they saw people chanting “death to the Jews”, 
while others were writing that same message on the walls of 
buildings. They learn from survey findings that 16%  of all French 
citizens and 27% of those aged between 18 and 24 have a very 
positive or somewhat positive attitude to the action of ISIS, as 
against 7% of respondents in UK and 2% in Germany (Laila 2015). 
In connection with the recent terrorist attacks in Paris and 
Copenhagen in January and February 2015, the Israeli minister of 
foreign affairs Avigdor Lieberman stated that there has been enough 
political correctness, total war should be declared on Islamic terror. 
“The series of terrorist attacks in Paris and Copenhagen have 
proven what we in Israel have been saying for years. Israel and the 
Jews are the first to encounter terror because they are on the 
frontline of the war against terror” (Novinite Bg 2015). 
Stereotypical thinking, garnished with prejudice and manipulation 
coming from the media, generates hate speech, which may trigger 
ethnic and religious tension. In Bulgaria, hate speech is spread 
mostly via the media, but political parties have learned how to use 
Internet as well for the same purpose. The large parties use the 
services of paid commentators – the so-called trolls – who inflame 
the forums with personal attacks against opponents, for instance 
regarding their personal lives. Extremists express their hatred of the 
Roma by appeals such as “Gypsies into soap!” The Roma are called 
“darkies, criminals, a threat”, the foreign refugees are equated with 
“disease, cannibals, primates, a threat”, “Turk” equals “fez, 
syunetchi, ibrikchi” On February 14, 2014 in Plovdiv, protestors 
rioted violently in the city. People were hurt, stores were damaged, 
and the mosque Djumaya was vandalized. After that, a hack attack 
was carried out against the site of the Bulgarian Orthodox Church. 
In June 2014, vandals painted swastikas on the fence of the Sofia 
Synagogue. These and other acts confirm the need for active 
dialogue to be conducted against displays of hatred, xenophobia, 
and anti-Semitism, in order for universal human values to be 
upheld. It is also necessary to strengthen the security systems of the 
national states through even more effective international 
cooperation. The most reliable mode of preventing violence is a 
consistent policy for enlarging the civilizational safety zone. This 
amounts to achieving a new democratic balance based on tolerance 
and mutual respect for ethnic-religious differences. Counteracting 

against violence (including against terrorism) is the humane duty of 
every citizens in the world, regardless of ethnic origin, race or 
creed. When there is a problem, we very often seek an enemy, 
believing that if we find an enemy to hate, we will thereby resolve 
the problem – while in fact we would only sink deeper. The 
responsibility of one person cannot be transferred to the whole 
group to which he/she belongs – the failure to understand this is a 
fundamental error. Distinguishing between the guilty individual and 
the group is a basic principle of democracy. In the US, there are 
school programmes teaching children to understand the ethnic or 
religious “other”; good practices are proposed, movie stars are 
awarded prizes for their political correctness of speech. The critics 
of social policies that are the main inspirers of hate speech in the 
world mainstream are asked to contend with their opponents 
without displaying ethnic superiority or using negative religious 
stereotypes.   
In Turkey, 49 Internet sites were blocked for having used language 
offensive to religion. The Ankara court decreed that the sites be 
closed down, as they represent an offense to the religious values of 
citizens. Among these sites was that of the French satirical 
magazine Charlie Hebdo. Partially or entirely stopped were popular 
forums such as “Sour Dictionary”, “Dictionary of Pearls”, and the 
information portal T24. The court sentences were based on 
accusations by the Turkish Directorate of Telecommunications, 
which claimed that the Internet sites in question might “be 
damaging to social peace”. According to data by the independent 
monitoring site Engel Web, at present over 67 000 websites are 
blocked in Turkey (Novinite Bg 2015).       
The laws and rules are different, but they are all based on the 
distinction that even the most vociferous criticism of an ideology 
(including a religious one) does not amount to incitement to hatred 
of groups of people or a person. To put it in more simple terms, the 
laws against hate speech are based on the familiar truth that there is 
a big difference between insult and threat, a difference that is 
generally not too hard to see. We must inevitably put up with 
insults, but we must not tolerate threats. But might an act of derision 
not be taken for a threat? How can we devise a law that will 
distinguish between threats and insults? Nobody is proposing a 
system that ensures automatic punishment. What the European 
model involves is indictment, arrest, trial, court sentence and fine. 
The lack of absolute rules regarding a given problem does not imply 
that the only alternatives left are anarchy or authoritarianism. The 
drawing of distinctions is the work of civilization. Compared with 
other democracies, the US puts far fewer restrictions on “hate 
speech”. According to the First Amendment to the US Constitution 
(Congress shall make no law respecting an establishment of 
religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the 
freedom of speech, or of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress 
of grievances), freedom of speech is not subject to significant legal 
restrictions.   
Supporters of the laws against defamation of religion feel religion is 
not simply a set of beliefs but an identity linked to very deep 
feelings. But the same is true for many other beliefs. Communists, 
for instance, are in many cases willing to die for their convictions. 
Many racists are indissolubly tied to their beliefs. Does this mean 
that we must respect their convictions only because they are linked 
to deep emotions? Freedom of religion, including the freedom of 
believers to preach – should be protected. But beyond that, religion 
should have no privileges. Freedom of religion is, in a sense, 
another form of freedom of speech – the freedom of a person to 
believe as he wishes in the divine and to perform rituals relevant to 
that belief. In other words, freedom of religion cannot be defended 
without simultaneously defending freedom of speech. The core 
issue in the debate about offense against religion is the question not 
of faith or hatred but of political power. To require that some things 
must not be said, whether out of respect for a creed or in the name 
of non-agression against a different culture, is a means of protecting 
the power of those who draw legitimacy from that creed or culture. 
This is a means of suppressing dissent. What is often called an 
offense against a given community or faith is in fact a debate. In 
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assuming that certain things cannot be spoken because they are 
insulting or hateful, those who want to restrict freedom of speech 
are simply siding with one side of the debate, and it is usually the 
more conservative, reactionary side.     
When the distinction between speech and action becomes dissolved, 
the very idea of human mediation and moral responsibility is 
dissolved. Ironically, despite all the talk about responsible use of 
freedom of speech, the actual result of the demand for censorship 
has been to decrease the responsibility of individuals for their own 
acts. Speech must be restricted only if it directly encourages action 
that causes, or could cause, physical harm to others, and if some 
individuals find themselves in direct danger of harm due to such 
speech. A badly conceived prohibition on hate speech may 
undermine democracy in two ways. First, a democracy can function 
only if each citizen is convinced his/her voice matters, that he/she 
has the right to express opinions and seek support for opinions, even 
if some opinions might be strange, revolting and disgraceful. When 
people feel they no longer have this right, democracy itself suffers, 
and so does the legitimacy of the authorities in power. Qualifying a 
given argument as “hate speech” can be problematic for democracy 
if it were to become a means for representing repulsive political 
arguments as essentially immoral and beyond the pale of acceptable 
rational debate. This would define certain opinions as unlawful, 
which would deprive of civil rights those people who express them. 
And this leads to the second reason why prohibition on hate speech 
undermines democracy. Qualifying a person’s opinion as “hate 
speech” not only deprives the supporters of that opinion of their 
civil right but also relieves all others of the responsibility of 
opposing that opinion by political means. Where we once might 
have opposed repulsive or hateful assertions, today we would more 
probably simply try to outlaw them (Malik 2012). 
There is no unanimity as to the definition of blasphemy and 
apostasy, but the debates on these terms is continuing. They are 
continuing along a familiar path. Liberal counter-arguments are 
rejected. The boundaries of admissible thought have been narrowed 
down. The success of radicals is largely due to one factor - 
systematic intimidation. Even the set of harmless and/or 
mischievous caricatures published in an obscure newspaper in the 
small country of Denmark might be taken for a massive and 
powerful Islamophobic weapon, a kind of imperialist aggression 
against the world of Muslims. In 1990, the Organization of Islamic 
Cooperation (OIC) proposed a deep-going revision of the Universal 
Declaration of Human Rights. The new version was called “Cairo 
Declaration of Human Rights in Islam”, and it stated: “[Everyone 
shall have the right to express his opinion freely in such manner as 
would not be contrary to the principles of the Shari’ah]”. After that, 
the OIC began a campaign to convince the UN to introduce a 
requirement of respect for Shari’ah into international legislature.   
The question of self-censorship is far from limited to academic 
circles alone. In 2008 the US Department of Homeland Security, as 
well as the State Department, instructed their officials to avoid 
using terms like “Salafi”, “Wahabi”, “Caliphate”, and “Jihadi” 
because they are offensive to Muslims when used by non-Muslims. 
At the advice of unidentified Muslim consultants, the word 
“freedom” was also substituted by “progress”. In that same year the 
British Secretary for the Home Department instructed that the 
phrase “Islamic terrorism” be avoided, but approved the use of 
“anti-Islamic activity”. In 2009 the US Secretary of Homeland 
Security also replaced the term “Islamic terrorism” with “man-made 
disasters” (Marshall, Shea  2011). 
 
3. Conclusion 
We have attempted to raise questions that are hard to define but that 
should concern us: questions related not only to the right of thinking 
freely but also to the habit of actually exercising a right that might 
otherwise be easily lost.     
There is a difference that should be acknowledged between things 
like tact, courtesy, and good taste on one hand and self-censorship 
on the other. The first three are things that one upholds of one’s 
own free will in order to abide by a certain etiquette. Self-
censorship is quite different; it implies there is something we would 

like to say but restrain ourselves for fear of the consequences that 
saying it might have. It is a kind of intimidation that serves as a 
regulatory mechanism in a society that lives in fear. The “fear 
dealers” purposely emphasize the consideration for “national” 
security and exaggerate it at the cost of human security. But human 
security is impossible without freedom, without the three points of 
the equilateral triangle that represent the three interconnected 
values: freedom, rights, responsibilities.  To be free to make a 
choice and at the same time to be responsible for your choice is a 
principle that is also a goal.  
Mill believed that avoidance of actual “harm” is the only legitimate 
cause for speech to be censored in some cases. Defining “harm” 
will always be a matter for debate, but genuine harm is certainly 
something more than hurt feelings. In a sense, the restrictions put on 
speech (including hate speech) become a means not of addressing 
specific issues, such as threat or incitement, but of imposing 
common social regulations. Yet much of what we call hate speech 
consists in assertions that might be deemed worthy of contempt but 
are, nevertheless, accepted as morally justified by many people. 
First of all, such total condemnation oftentimes serves to mask our 
inability, or unwillingness, to oppose certain base passions by 
political means. Secondly, when we oppose the base passions, we 
oppose not only the concrete people manifesting them but also the 
potential larger public that might support them.  
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1. Introduction 

At the end of the 20th  and the beginning of the 21st century a 
number of innovations were introduced in higher education which 
were aimed at improving the quality of teaching of mathematical 
disciplines in universities.  

A new form of studying - individual student work - was added to the 
existing traditional forms of instruction (lecture and seminar). This 
new form is divided into two types - student's individual work under 
the supervision of the lecturer and student's own individual work.  
This new form of instruction in higher education essentially brings  
Bulgarian academic programmes into line with those of Europe to 
create the conditions which make  students active and independent 
professionals.  

In practice, however, there are no guidelines for the organization f 
this form of study, and it lacks fully developed theoretical basis. As 
a result, its potential as a means of study is not fully realised in the 
reality of academic practice. 

2. Development 

Didactic, gnoseological, and psychological research shows 
that the influence of instruction on student development 
depends not only on the course content, but on the nature of 
cognitive and practical activity which leads to the acquisition 
of knowledge, and formation of skills and competencies. It is 
through well managed and organised individual work that the 
full potential of students is developed. 

In my opinion, improving the quality of instruction in 
seminars on mathematical disciplines is closely linked to 
improving the quality of the organisation of individual 
student work, appropriate structuring of subject knowledge 
on each topic from the syllabus, as well as with enhancement 
of didactic technologies.  

What is often meant by subject knowledge in a mathematical 
discipline in a very narrow sense is an accumulation of 
mathematical concepts and their definitions. I, however, see 
subject matter in a broader sense so that it includes: concepts 
and their definitions, tasks and their solutions,  methods of 
finding solutions, and skills which need to acquired by 
students. That is why in teaching subject matter I define the 
skills which students need to acquire.   

In psychology skills are defined as a person's ability to carry 
out an activity, based on previously acquired knowledge and 
skills; an ability which requires full awareness of all 
operations the activity is comprised of.  

According to I. Ganchev, "the ability to use given 
mathematical knowledge depends on:  

A) how long it is retained in memory; 

B) the understanding of that knowledge ( result and state); 

C) activities carried out to develop skills for its various 
applications" [2, с.309]. 

How long given knowledge is retained in memory is 
influenced by the quality and quantity of exercises carried out 
upon its acquisition, and also by the extent to which the 
students are actively engaged during acquisition. 

The process of understanding of given knowledge in its 
acquisition depends largely on the level of understanding of 
previous knowledge, which is used in its explanation, and 
also on providing conditions for participation in activities 
connected to its acquisition [1] . 

The aim of this article is to share pedagogical experience in 
the instruction of students in the academic discipline of 
Mathematical analysis. This academic discipline is 
fundamental in the education of students from many 
academic courses. 

For every topic on an academic curriculum I prepare a set of 
study materials with the following structural elements: 

A. A worksheet with tasks for preparation on the topic 
(worksheet) 

B. A sheet of paper on which contains: 

1. A system of tasks to be  solved during the seminar; 

2. A set of tasks for self-monitoring and self-evaluation - 
these are assigned for individual work outside of the lecture 
theatre; 
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3. Recommended literature on the topic; 

4. Historical background information. 

This set of materials is given to each student at least 5-7 days 
before the respective seminar on a certain topic.  Thus 
students are given sufficient time to study the theory related 
to the particular topic from the lecture course and work on the 
tasks in the worksheet.  

Further on in the article the worksheet containing tasks for 
preparation on the topic will be referred to as task worksheet.  

The new didactic term task worksheet in the didactics of 
higher education is the successor to the term worksheet with 
signal prompts used the discipline Methods in teaching 
Mathematics, which was coined by the Ukrainian teacher V. 
F. Shatalov. Issues related to some theoretical and applied 
aspects of the nature and application of worksheets in 
secondary schools are discussed in [5]. 

In [4] I introduced two new methodological terms by 
differentiating between two categories of tasks, namely 
preparatory tasks and tasks which immediately follow from 
definitions and theorems.  

The task worksheet contains predominantly tasks which 
belong to the above two categories, but it can also include 
schemes, drawings, tables, formulas, algorithmic instructions, 
explanations of tasks, etc.   

By including preparatory tasks in the task worksheet we 
activate old knowledge on the basis of  which students can 
make a better sense of new concepts. Tasks like this help in 
doing remedial work on common errors made by students in 
learning new concepts and mathematical facts. Preparatory 
tasks can be practical examples by means of which we can 
illustrate the need for introducing and studying a new 
concept. Apart from this, these tasks can be task-components 
in proving a given theorem. These tasks facilitate the process 
of understanding and remembering new knowledge.  

The tasks which immediately follow from definitions and 
theorems are usually tasks with short solutions which 
illustrate some applications of studied theorems.  
The introduction of the new didactic tool - task worksheet 
- as a structural component of the set of materials for 
seminars, is aimed at: 

• enhancing the acquisition of new mathematical 
knowledge; 

• creating conditions for better processing and 
understanding of mathematical knowledge; 

• motivating students to concentrate on the 
essential aspects of the studied topic. 

Task worksheet as a supplementary resource helps to 
enrich the study potential of lectures and coursebooks. It 
creates an environment in which students 'climb the ladder' 
solving task after task thus reaching the level of their 

potential [3, р.61]. In addition, this type of individual work 
creates a feeling of confidence in students, and allows for 
active and purposeful work on the tasks solved during 
seminars. The task from the worksheet also provide the much 
needed emotional involvement of students. Positive emotions 
arising from successful solving of tasks in the worksheet are 
a necessary precondition for developing the ability to 
exercise the activity of solving tasks.  

The task worksheet is in fact  a manifestation of the 
psychological theory of staged development of cognitive 
functioning. It allows for the development of certain didactic 
principles in education (accessibility, visualisation, 
systematicity, activity, etc.). It is particularly valuable to first 
year students to ensure a smoother transition between 
secondary and higher education.  

 
3. Conclusion 

 
The outlined didactic values make the task worksheet a 

useful tool for activating university students' cognitive 
abilities. The worksheet is a type of individual work done 
under the supervision and guidance of the university lecturer. 

Improving the quality of educational process in higher 
school is also connected with the idea of creating sets of 
worksheets for each topic in the academic curriculum for the 
respective academic subject.  
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1. Введение 
Высокоразвитое, независимое и конкурентоспособное по 

материальным ценностям государство представляет собой 
устойчивую четырехгранную пирамиду, вершиной которой 
является избранная народом власть, действующая согласно 
Конституции и распределяющая бюджет для удовлетворения 
потребностей людей (рис.1). Основанием такой пирамиды 
является народ с создаваемыми достояниями в виде четырех 
вершин (краеугольных камней), которыми являются наука, 
образование и культура, производство, сфера социальных 
услуг, медицина и спорт. 

 
Рис.1. Геометрический образ – неполный граф 

высокоразвитого государства 
 

Основным показателем высокоразвитого государства 
являются его высокий интеллектуальный капитал (научный, 
образовательный и производственный уровень при 
максимальном удовлетворении социальных, физиологических 
и духовных потребностей человека – гражданина этого 
государства). В таком государстве есть полное взаимодействие 
(интеграция) науки, образования, производства и социальной 
сферы при правильном распределении бюджета, 
контролируемого избранной этим народом властью (снизу до 
верху, а не наоборот). В высокоразвитом государстве должно 
быть больше высокообразованных, творчески активных и 
компетентных людей, способных применять свои знания для 
решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 
(нищета, голод и высокая смертность, исчерпывание сырьевых 
ресурсов, экологические катастрофы, кризис финансовой 
системы и др.). Для реализации этого государство должно быть 
высокоразвитым и крепким как алмаз, и во всех сферах 
деятельности должен присутствовать человеческий фактор 
(духовность, мораль, честность и т.д.). 

Такое государство можно представить в виде октаэдра с 
шестью вершинами, т.е. к пирамиде сверху (рис. 1) должна 
присоединиться пирамида снизу с вершиной F (рис. 2), где 
избранные обществом представители (общественные лидеры) 
выполняли в государстве роль оппозиции (а не противника 
власти), выражая мнение общественности и отстаивая его 
перед властью, избранной обществом (моральный фактор). 

 
Рис.2. Геометрический образ - полный граф высокоразвитого 

государства 
 

Это значит у власти (вершина А), гражданском обществе 
(вершина F) и во всех сферах деятельности (вершины В, С, D, 
Е) должны быть высокообразованные креативные люди с 
высокой моралью, духовностью и пользующиеся авторитетом в 
гражданском обществе. 

 
2. Особенности и недостатки 

репродуктивной системы передачи знаний 
В образовании следует отходить от репродуктивной 

системы передачи знаний и отбирать активные творческие 
личности, а не пытаться из двоечника, не интересующегося 
ничем, выращивать троечника или чего хуже «липового» 
отличника. Существующая система высшего образования в 
основном ориентирована на репродуктивную форму передачи 
знаний и является сдерживающим фактором развития 
творческой личности, так как имеет ряд недостатков (пороков): 
1) пренебрежение воспитанием эмоций; 2) догматизм и 
репродуктивная форма познания; 3) неумение «думать 
руками»; 4) отставание учебных программ от последних 
достижений в науке и технике; 5) повторение (дублирование) 
дисциплин средней школы; 6) непрерывные «революционные», 
непроверенные и неподготовленные перестройки в системе 
образования без накопления опыта (необоснованный массовый 
эксперимент на людях!). 

Именно первые три недостатка серьезно сдерживают 
процесс творчества молодого человека, присущий 
выдающимся личностям [13], и не позволяют решить 
проблемы, над которыми бьются многие люди. 

Студент должен знать, что если изобретение или любое 
новое решение, к которому он пришел самостоятельно, были 
сделаны кем-то раньше (а он об этом не знал), то это не 
умаляет его заслуг как творца, а лишь подтверждает его 
способности к самостоятельному открытию нового. Для всех 
творческих людей изобретательство играет не меньшую роль, 
нежели профессионализм. Способность находить 
оригинальные решения заложена в каждом человеке, учить 
этому нельзя, а развивать необходимо.  

Репродуктивная форма передачи знаний приводит к 
сужению кругозора специалиста и узкой специализации, что 
резко ограничивает возможности человека в поиске решения 

 Власт
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проблем различного характера, ответ на которые лежит часто 
за пределами узкой специализации. 

Недостатки репродуктивной формы образования можно 
проиллюстрировать графическими моделями с их 
математической трактовкой. Получая аттестат зрелости, 
школьник имеет широкий кругозор (угол αш) в различных 
областях полученных знаний по дуге окружности 
Lш = АА’ = αш Rш с радиусом Rш (рис. 3,4). Поступив в ВУЗ, 
студент углубляет и расширяет свои знания за счет 
фундаментальных и специальных дисциплин – по дуге 
окружности радиусом Lс = ВВ’ = αс Rс. Однако при Lс > Lш и 
Rс > Rш  его кругозор αс  сужается. После окончания 
аспирантуры и защиты кандидатской диссертации, а затем 
после защиты докторской диссертации с углублением и 
расширением знаний происходит дальнейшее сужение 
кругозора. 

 
Рис. 3. Сужение кругозора за счет расширения специальных 

знаний 
Таким образом, за счет расширения знаний (Lд > Lк > 

Lс > Lш ) (рис. 3) и их углубления (Нд > Нк > Нс > Нш ) (рис. 
4) происходит сужение кругозора (αд < αк < αс < αш ).  

В общем виде при репродуктивной форме накопления 
знаний (объем V)  за счет изучения фундаментальных 
дисциплин (глубина H) и увеличения количества  специальных 
дисциплин (площадь F на радиусе R) происходит  
специализация с уменьшением творческой активности и 
накоплением опыта в виде вектора инерции мышления, что 
можно представить зависимостью: 

𝑉 =
𝐻𝜋𝑅2𝛼
3 ∙ 360° ≈ 0,003𝐻𝑅2𝛼    , 

из которой следует, что при постоянном объеме V (количестве 
часов читаемых дисциплин) передаваемых знаний с 
повышением уровня образования (увеличением объема 

фундаментальных Н и специальных R
2

дисциплин) кругозор 𝛼 
сужается, что требует иного методологического подхода к 
формам образования и расширения кругозора 𝛼  творческой 
личности. 

 
Рис. 4. Сужение кругозора за счет углубления 

фундаментальных знаний 

Для специалиста со средним образованием и без 
углубления фундаментальных знаний с накоплением опыта 
узкая специализация еще больше сужает кругозор при 
Rш = R = const (рис. 5), если не заниматься самообразованием и 
переквалификацией. 

 
Рис. 5. Сужение кругозора специалиста со средним 

образованием 
Из рис. 3-5 видно, что чем больше Человек познает, тем 

больше он не знает. Поэтому учиться необходимо всю жизнь, 
чтобы идти в ногу с требованиями современности. 

 
3. Особенности и преимущества креативной 

системы передачи знаний 
Для развития творческих способностей будущего 

специалиста в системе образования необходимы дисциплины, 
которые затрагивают вопросы, связанные с историей науки, 
техники и инженерной деятельности, посвященные 
выдающимся открытиям и изобретениям, методологии 
творчества и др [1,4-6,9,10]. Примером высоких темпов 
развития науки и образования в США служит система 
непрерывного образования [12], направленная на то, чтобы 
раскрыть и максимально использовать потенциальные 
способности и возможности студентов и специалистов. 
Средняя продолжительность обучения в американском 
университете по полной программе с момента поступления в 
него до момента получения докторской степени составляет 10 
лет, а средний возраст молодых людей, защищающих 
докторские диссертации, составляет 33 года.  

Расширение кругозора от существующего 𝛼1  до 
желаемого 𝛼2  возможно за счет креативной формы обучения 
𝛼кр  с использованием методологии творчества [1,5,6], 
постоянного всестороннего самообразования 𝛼сам 
(отслеживание новинок науки, техники и технологий), 
переквалификации и повышения квалификации 𝛼кв , т.е. 
𝛼2 = 𝛼1 + 𝛼кр + 𝛼сам + 𝛼кв. 

Научный анализ творческого процесса, новых 
достижений в методологии творчества и потребность 
обновления развивающегося мира при переходе от биосферы к 
ноосфере (сфере разума) по утверждению акад. Вернадского 
В.И. свидетельствует о том, что систему творческих 
(креативных) знаний в настоящее время пополняют технологии 
активизации творческой деятельности и развития при этом 
свободной творческой личности. Появилась новая 
перспективная интеграционная область знаний – креатология 
(от лат. Creation- создание, творчество) [7-9]. 

Вся производственная, научная и творческая 
деятельность людей нацелена на удовлетворение потребностей 
в обществе при решении различных технических, 
экономических, социальных, духовных и экологических 
проблем за счет активизации творчества и изобретения новой 
техники и новых технологий . Причем изобретать надо не то, 
что хочется, а то, что нужно обществу на сегодняшний день. 
Сегодня нужно не пассивное, а интенсивное творчество, а 
рынок должен создавать в 10-100 раз лучшие условия 
творчеству и творческой личности. Общество уже перешло от 
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мировоззренческого через теоретическое к технологическому 
направлению, при котором характер потребностей в творчестве 
и его результате меняется: на смену экономики вещей 
приходит экономика знаний (инновационная экономика). 

К сожалению, большинство научно-педагогических 
работников ВУЗов, ученых и специалистов, призванных 
создавать новую технику, не могут отказаться от 
репродуктивного мышления, ошибочно считая, что только 
классические фундаментальные и специальные знания 
способны развивать творческую мысль, но как показывает 
практика, этого не происходит. Они не понимают 
принципиальной разницы между четко определенными 
классическими инженерными задачами и творческими, 
которые несравнимо сложнее: как правило отсутствует 
постановка задачи; не указан метод решения; отсутствуют 
примеры для заимствования, результат не известен даже 
компетентному специалисту с большим опытом и др. [7,8].  

В условиях научно–технической революции возникли 
принципиальные изменения в самом характере деятельности 
инженера, в его роли по созданию новой техники и новых 
технологий, в требованиях к его профессиональным знаниям, 
умениям и практическим навыкам, общей эрудиции и 
кругозора. Сегодня в круг инженерных дисциплин вошли 
системотехника и теория технических систем [4], методология 
творчества и теория решения творческих задач, методы 
исследования операций и принятия решений при 
многокритериальном решении задач, инженерная психология, 
дизайн и др. Отсутствие междисциплинарных знаний и узкая 
специализация в условиях информационного взрыва 
усложняют подготовку инженерных и научных кадров, их 
дальнейшее повышение квалификации. Возникла острая 
потребность в поиске новых концепций и методологических 
подходов, среди которых важную роль играют теории 
генетического и эволюционного синтеза [3,16,17], креатология 
и инноватика [9], синергетика [11], соционика [2], и др. 
Для аспирантов и докторантов философии в НТУУ «КПИ» 
прошла трёхлетнюю апробацию и усовершенствована новая 
дисциплина «Креатология и инноватика», которая содержит 
лекции и практические занятия по четырем модулям: 1. 
Креатология и интеллектуальные технологии инновационного 
развития. 2. Генетическое предвидения и инновационный 
синтез сложных технических систем. 3. Методы решения 
творческих задач. 4. Инноватика как управление 
интеллектуальным капиталом.   
Следует отметить, что в последние годы расширяется 
генетическое конструктивное мышление, при котором объекты 
генетически строящейся теории являются идеальными 
(абстрактными) и фиксируются в соответствующей знаковой 
форме (мысленный эксперимент) [11]. Идеи и методы генетики 
(генетические подходы) внедряются в технические, 
гуманитарные и общественные науки (рис. 6). 

 
Рис. 6. Расширение области использования генетического 

подхода в разных науках  
 
 

Вывод 
Внедрение структурно-системных исследований и новых 

методологических подходов, носящих междисциплинарный 
характер, позволяют с оптимизмом смотреть на будущее 
молодой генерации инженеров и учёных. Именно они станут 
творцами сложных технических систем по объективным 
законам и подсказкам Природы, лучшим творением которой 
являются человек как творец по своему подобию. 
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SUPRANATIONAL CURRENCY EvroNur  

Doctor of Technical Sciences, Professor Kuanyshbayev Zh.M.,  
Doctor of Technical Sciences, Professor Arpabekov M.I., Master AbitayevaA.B. 

(Eurasian National University after L.N.Gumylyov,  
Astana, Repubic of Kazakhstan) 

 
Customs Union formation provides creation of a common 

economic space within which the customs duties and restrictions of 
economic character are not applied, except for the special 
protective, anti-dumping and countervailing measures. Within this 
economic space the common customs tariff and other united 
measures of trade regulations with the third countries are used. The 
subject of new currency introduction in a former Soviet Union 
territory is in the center of attention. So, Dmitry Medvedyev 
supported "the creation of common currency space within the 
Customs Union", the Minister of Finance of the Russian Federation 
Alexey Kudrin urged to enter direct quotations of currencies of the 
CIS to each other, and the president Nursultan Nazarbayev also for 
the introduction of a single currency, but not on the basis of ruble as 
it "will differ in nothing" from dollar. We want to point out that the 
subject of single currency introduction in the territory of CIS is 
regularly discussed at various forums and summits, however, no 
further action is taken, it remains in a level of words only. At the 
moment no document or declaration is signed on transition to a 
certain new currency. Here we can remind that in far 2003 year 
Nursultan Nazarbayev took the introduction initiative within 
Eurasian Economic Union of a single supranational interstate 
currency unit and suggested to call it “altyn”.  

After that, especially in connection with the world financial 
crisis there were many opinions, offers. And creation of a new 
world currency instead of "unfair dollar" and transition to a new 
payment unit within Shanghai Organization of Cooperation or 
Eurasian Economic Union, creation of a certain Asian currency as 
"a prototype for new world currency of new quality" and so on. 
Recently addressing journalists in Minsk, the Secretary of State of 
the Union Pavel Borodin mentioned on introduction of single 
currency in the territory of CIS. "We have everything in order to 
realize the idea on single currency introduction", - optimistically 
declared the Secretary of State of Union. Also he expressed strong 

confidence that "we will surely enter a single currency. Thus he 
suggested to be guided at creation of a single currency by 
experience of European Union in introduction of Euro. Considering 
the current problems of Euro, experience is represented not on that 
successful level. During bilateral negotiations Nursultan 
Nazarbayev spoke actively with Dmitry Medvedev. According to 
him, "there are European and Eurasian cooperation ahead in terms 
of common economic space, but in future it, in fact, a common 
market. Eventually, it is the creation of basis of joint currency 
space. You repeatedly took a speech that the Russian side always 
supported in an active way". On the eve of these negotiations in a 
capital of Kazakhstan – Astana there was held an economic forum 
where Nursultan Nazarbayev made a speech. He continues to insist 
that "the new global economy needs a new global currency". It 
should be noted that the similar idea  was offered by Vladimir Putin 
two years ago when he made speech in Davos about a possible 
transition to model of several reserve currencies, thus meaning that 
"upon convertible, regional reserve currency" has to be the ruble. In 
Yalta he promised Belarus and Ukraine to support the government 
and banks in case these countries decide to enter the market with 
ruble funds. However, in this ruble barrel of honey there is also a 
big spoon of tar. We can begin with the fact that even the most 
friendly country to Russia Kazakhstan, even hypothetical transition 
or refusal of the currency towards "imperial ruble" causes an 
indignation storm. In return, we will take the responsibility and 
offer new supranational currency which perhaps, won't become a 
stumbling block of member countries of the common economic 
space. As a new currency we offer absolutely independent currency 
under the name EvroNur which will depend neither on dollar, nor 
on any other currency. The symbol of the offered currency looks as 
follows €𝑁. EvroNur is the optimal solution of disputes in a 
currency choice between the countries of Europe and Asia. 

 

 
Picture 1.Supranational currency of Customs Union EvroNur 

 
We will show the advisability of new currency introduction 

with the example of a definition method of a carrying payment for 
the rail transportation. For the reliability of calculations we have 
chosen 3 routes of transportation of mass freights. 1st route:  
station Ekibastuz  2 – station Kulunda – station Omsk-Northern; 
2nd route: station Ekibastuz 2 – station Kulunda – station 
Kombinatskaya; 3rd route: station Ekibastuz 2 – station Tobol – 
station Kartaly 1 – station Troitsk 

  
 The tariff scheme is a system of payment definition for 

the transportation process. Tariffs create transport profit, moreover 
rendering of commodity services is the transportation costs of the 

consumer. Calculations for the services rendered by the transport 
organizations are carried out by means of transport tariffs. Tariffs 
include the payments collected for transportation of goods; charges 
for the additional operations connected with transportation of 
goods; rules of calculation of payments and collecting. As an 
economic category transport tariffs are the form of price for 
transport products. Their construction has to provide: to a transport 
enterprise - compensation of operational costs and possibility of 
profit  receipt; to a buyer of transport services the possibility of  
transportation costs covering. In order to simplify these expenses, to 
make carrying process more effective and to achieve essential 
economic profit it is required to change the existing tariff system or 
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simplify the definition method of a carrying payment. In this regard 
we want to offer the new tariff scheme of definition of a carrying 
payment - the scheme of “through shoulder”. In this work we made 
an analysis of comparison of the existing and offered by us tariff 
scheme of payment definition for transportation. Before calculating 
a carrying payment, we will construct the logistic schemes of 
freight transportation. The design of logistic schemes is an optimal 
method of exact definition of a carrying payment of timely 
delivered freight. During this work for the following routes of 
transportation of goods we have designed a route depending on 
necessary to us stations by means of the Rail-atlas program, then 
depending on a route and a type of cargo, in our case it is coal, we 
gave the characteristic which includes freight code, station of 
departure, station of destination. After that based on "the tariff 
management # 1" and the Rail-tariff program for distance of 
transportation of our freight by method of “through shoulder” and a 
tariff change we determine a carrying payment. 

    
The 1st route: station Ekibastuz 2 – station Kulunda – station 

Omsk-Northern 
Shipper (enterprise) – the coal mine Bogatyr 

Destination – Omsk, TES-5 
Commodity type – coal 

Single statistic freight code: 161202 

Harmonized freight code: 27011900 
Station of departure – Ekibastuz 3 (Kazakh Railway) 

Station of destination – Omsk-Northern (Russian Railway) 
Border station – Kulunda 

Sending: per wagon 
 

Along this route we create the guide: 
  

Across the Kazakhstan 
Ekibastuz 2 – 32 – Maykayyn – 16 – Karasor – 16 – Kalkaman – 

31– Taskudyk – 30 – Zholkudyk – 14 – Pavlodar – 11 – Shakat – 10 – 
Krasnoarmeyka-Kazakhstan – 36 – Maralda – 27 – Shcharbakta – 33 – 
Kurkamys – 21 – Kulunda  

 
 Across the Russia 
 Kulunda – 52 – Slavgorod – 19 – Krasny Dol. – 6  - Aynak – 20 

– Burla – 49 – Karasuk 1 – 51 – Bagan – 38 – Kupino – 61 – 
Chistozernaya – 26 – Tabulga – 44 – Tatar – 48 – Colonya – 42 – 
Kalachinskaya – 31 – Kormilovka – 71 – Moskovka – 17 – Omsk-
Northern.  

Total length of the guide was 852 km, including: 
• 575km – across Russia 
• 277km – across Kazakhstan 

     

 
Picture 2. Logistics scheme for the 1st route  

 
The 2nd route: station Ekibastuz 2 – station Kulunda – 

station Kombinatskaya   
The shipper: (enterprise) – coal mine Bopgatyr  
Destination – Omsk, TES-4 

Commodity type – coal 
Single statistic freight code: 161202 
Harmonized freight code: 27011900 

Station of departure – Ekibastuz 3 (Kazakh Railway 
Station of destination – Kombinatsky (Russian Railway) 

Border station – Kulunda 
Sending: per wagon 

 
Along this route we create the guide: 

 
 
 

Across the Kazakhstan:  
Ekibastuz 3 – 32 – Maykayyn – 16 – Karasor – 16 – 

Kalkaman – 31 – Taskudyk – 30 – Zholkudyk – 14 – Pavlodar – 11 – 
Shakat – 10 – Krasnoarmeyka-Kazakhstan – 36 – Maralda – 27 – 
Shcharbakta – 33 – Kurkamys (ex-square) – 21 – Kulunda 
 

Across the Russia:  
Kulunda – 52 – Slavgorod – 19 – the Red Dale. – 6 - Aynak 

– 20 – Burla – 49 – Karasuk 1 – 51 – Bagan – 38 – Kupino – 61 – 
Chistozernaya – 26 – Tabulga – 44 – Tatar – 48 – the Colonya – 42 – 
Kalachinskaya – 31 – Kormilovka – 71 – Moskovka – 17 – Omsk-
Northern – 10 – Kombinatskaya    
 

Total length of the guide was 862 km, including 
• 585km – across Russia  
• 277km – across Kazakhstan 
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Picture 3. Logistics scheme for the 2nd route 

 
The 3rd route: station Ekibastuz 2 – station Tobol – station 

Kartaly 1 – station Troitsk 
The shipper (enterprise) – coal mine Bogatyr 

Destination – Troitsk, combined heat and power plant 
Commodity type – coal 

Single statistic freight code: 161202 
Harmonized freight code: 27011900 

Station of departure – Ekibastuz 2 (Kazakh railway) 
Station of destination – Troitsk (Russian Railway) 

Border stations: 
* Across Kazakhstan: Tobol 
* Across Russia: Kartaly 1 

Sending: per wagon 
 

Along this route we create the guide: 
 

Across the Kazakhstan: 
Ekibastuz 2 – 45 – Shiderta – 26 – Bozshakol – 41 – Ulenta 

– 25 – Korzhunkul – 29 – Ereymentau – 43 – Erkenshilik – 41 – Sary 
Oba – 43 – Sorokovaya – 12 – Astana – 42 – Koscheku – 13 – Tastak – 
28 – Kara-Adyr – 28 – Astrakhanka – 42 – Koluton – 34 – Adyr – 42 – 
Atbasar – 11 – Obg. Punkt No. 86 – 23 – Perekatnaya – 21 – 
Kazakhskaya – 53 – Obg.punkt No. 80 – 39 – Esil – 27 – Kovylskaya 
1 – 77 – Koybagor – 75 – Amankaragay – 109 – Tobol – 72 – 
Zaayatskaya – 15 – Karaoba – 18 – Aksu (обп) – 37 – Kartaly 1 
 

Across the Russia:  
Kartaly 1 – 44 – Tamerlan – 42 – Buskul – 21 - Magnay – 23 

– the Gold Hill – 10 – Troitsk 
Total length of the guide was 1251 km, including: 
• 140 km – across Russia 
• 1111km – across Kazakhstan 

 
Picture 4. Logistics scheme pf the 3rd route 

  
The 4th route: station Ekibastuz 2 – station Zheleznorudnaya 

The shipper (enterprise) – the coal mine Bogatyr 
Destination – Zheleznorudnaya 

Commodity type – coal 
Single statistic freight code: 161202 
Harmonized freight code: 27011900 

Station of departure – Ekibastuz 2 (Kazakh railway) 
Station of destination – Zheleznorudnaya (Kazakh railway) 

Intermediate stations: Ermentau, Astana, Atbasar, etc. 
Sending: per wagon 

 
Along this route we create the guide: 

 

Across the Kazakhstan:  
Ekibastuz 3 – 32 – Maykayyn – 71 – Shiderta – 26 – 

Bozshakol – 66 – Korzhunkul – 29 – Ereymentau – 43 – Erkenshilik – 
41 –Sary-Oba – 43 – Sorokovaya – 12 – Astana – 42 – Koscheku – 13 – 
Tastak – 28 – Kara-Adyr – 28 – Astrakhanka – 42 – Koluton – 34 – 
Adyr – 42 – Atbasar – 11 – Obg. Punkt No. 86 – 23 – Perekatnaya – 21 
– Kazakhskaya – 53 – Obg.punkt No. 80 – 39 – Esil – 27 – 
Kovylnaya1 – 77 – Koybagor – 75 – Amankaragay – 62 – Apanovka – 
32 – Pritobolskaya – 65 – Zheleznorudnaya  
 

Total length of the guide was 1077 km including: 
• 1077km – across Kazakhstan  
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Picture 5. Logistics scheme of the 4th route  

 
Definition of a carrying payment scheme of tariff change 

and scheme of “through shoulder” 
Tariffs are the system of payment collected for transport 

services. Tariffs create a transport profit, besides rendering 
commodity services is transportation costs of the consumer. We will 
list major factors on which the payment size of rail freights depend. 

Type of freight. The freight (cargo consignment) is the 
transportation which was given to transportation according to the 
separate waybill. Rail freights are transported by small, low-
tonnage, by wagon, container, by routing or group sending. Cargoes 
sent by wagon need providing of separate wagons for 
transportation. Small freights are limited on weight up to 10 tons 
and on volume to 1/3 capacities of a wagon. Small tonnage sending 
is a consignment weighing over 10 tons to 20 tons and volume to a 
half of wagon. Routing shipments are formed in areas of mass 
loading of freights to areas of mass unloading. Groupage freights 
are cargoes sent in a group of wagons according to one waybill. 

Transportation speed. Rail freights can be transported by cargo, 
high or passenger speed. The type of speed depend on how many 
kilometers per day in a day freight should pass. 

Transportation distance. The carrying payment can be raised for 
the distance in a shortest direction, so-called tariff distance at 
transportation of goods by a cargo or high speed or for a really 
passed distance in case of transportation of bulky goods or 
transportation of goods by passenger speed. 

Features of creation of freight rates on different types of 
transportation depend, first of all, on a type of cargo, therefore for 
all means of transport there is a Single Tariff and Statistical 
Nomenclature of Freights (STSNF) in which the freight class 
connected with the usage of loading capacity of the vehicle is 
specified. Being guided by the Rail-Tariff program depending on a 
distance we define a carrying payment of transportation. 

The 1st route – the total distance of 852 km 

- across the Kazakhstan (277km): 
           

 
 
  - across the Russia (575km):  
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Apparently along the 1st route across the Kazakhstan the carrying payment makes Тkz =42195 KZT, across the Russia it makes: ТR 

=29759.60 RR 
= 917.65CHF 
 
The 2nd route – the total distance is 862km 
     - across the Kazakhstan (277km): 

 
- Across the Russia (585km): 

 
As we can see from the picture of the 2nd route across the Kazakhstan carrying payment is Тkz=42195 KZT, across the Russia it is 

ТR=29759.60RR= 
=917.65CHF. 
     The 3rd route with the total distance of 1251km 
- across the Kazakhstan (1111km):  

56



 
-across the Russia (140km): 

 
As seen from the picture of the 3rd route across the Kazakhstan carrying payment is Тkz=109944 KZT, across the Russia it is 

ТR=15017,86RR= 463.08CHF. 
 
The 4th route with the total distance of 1077km 
The last route is only across the Kazakhstan:   

     

 As we can see from the picture of the 4th route carrying payment across the Kazakhstan is Тkz=118599,04 тенге. Now the given 
results we show in a table below:  
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Table 1 
Transportation routing Country Distance Carrying payment Currency 

1. Ekibastuz 2 – 
Kulunda 
2. Kulunda –Оmsk-
Northern  

Kazakhstan 
 

Russia 

277km 
 

575km 

42195 
 

917.65 

KZT 
 

CHF 

3. Еkibastuz 2 – 
Kulunda 
4.Kulunda – 
Kombinatskaya 

Kazakhstan 

Russia 

277km 
 

585km 

42195 
 

917.65 

KZT 
 

CHF 

5.Ekibastuz 2- 
Tobol 
6. Kartaly 1- Troitsk  

Kazakhstan 

Russia 

1111km 
 

140km 

109944 
 

463.08 

KZT 
 

CHF 

7.Ekibastuz 2- 
Zheleznorudnaya 

Kazakhstan 1077km 118599,04 KZT 
 

 
Details from the Table 1 we will transfer into a single 

currency:  
42195/158,99 = 265.39CHF 
109944/158,99 =691.51CHF 

118599,04/158,99 =745.95CHF 
      

For calculation of the total cost for each route we 
summarize these costs: 

- for the route Ekibastuz 2 – Omsk-Northern: 
Тtotal = 265.39+917.65=1183,04CHF 

- for the route Ekibastuz 2 – Kombinatskaya: 
Тtotal = 265.39+917.65=1183,04CHF 
- for the route Ekibastuz 2 – Troitsk: 
Тtotal =691,51+463,08 = 1154.59 CHF 

  
* Let’s count the carrying payment according to the 

“through shoulder”. For this purpose along each route we take the 
total distance of transportation. We determine the general carrying 
payment by the following formula: 

Тtotal = К1*ТRNS+К2*ТLT+К3*ТW+К4*ТSCCW 
where ТМЖС is the tariffs for the usage of railway network services; 

      ТLT is the tariffs for the usage of locomotive traction; 
      ТW is the tariffs for the usage of wagons; 

      ТSCCW is the tariffs for services of cargo and commercial work;  
      К1,  К2,  К3  К4 are the translated coefficients of rail transport 

(К1=228, К2=411, К3=456, К4=836) 
 

        
Тtotal=К1*ТRNS+К2*ТLT+К3*ТW+К4*ТSCCW 

where ТМЖС is the tariffs for the usage of railway network 
services; 

      ТLT is the tariffs for the usage of locomotive traction; 

      ТW is the tariffs for the usage of wagons; 

      ТSCCW is the tariffs for services of cargo and commercial work;  

      К1, К2, К3, К4 – are the translated coefficients of rail transport 
(К1=228, К2=411, К3=456, К4=836) 

The 1st route with the total distance of 852km 
Тtotal=228*119,70+411*100+456*38,66+836*2,899= 88444,12 

tenge 
The 2nd route with the total distance of 862km 

Тtotal=228*119,70+411*100+456*38,66+836*2,899= 
88444,12tenge 

The 3rd route with the total distance of 1251km 
Тtotal=228*163,63+411*136,70+456*52,84+836*3,963=120009,944

tenge 
The 4th route with the total distance of 1077km 

Тtotal=228*143,32+411*119,73+456*46,28+836*3,471=118599,04t
enge 

 
We convert these details into Sweden Francs: 

88444,12/158,99=556,28 CHF 
88444,12/158,99=556,28 CHF 

120009,944/158,99=754,82 CHF 
105081,17/158,99=660,92 CHF 

 
We count a carrying payment in Swiss francs in a territory 

of each country, having calculated percentage distance of each 
country to the total by formula: 
 

С=(S/Stotal)*Т 
where S – distance in a territory of country;   Stotal – total 

distance from the station of departure up to the station of 
destination;   Т – total carrying payment in Sweden Francs. 

The 2st route 
-across the Kazakhstan: 

Сkz=(277/852)* 556,28 = 180,85CHF 
-across the Russia: 

Сr=(575/852)*556,28 = 375,42CHF 
The 2nd route 

-across the Kazakhstan: 
Сkz=(277/862)* 556,28 = 178,75CHF 

-across the Russia: 
Сr=(585/862)*556,28 = 377,52CHF 

The 3rd route 
-across the Kazakhstan: 

Сkz=(1111/1251)* 754,82 = 670,34CHF 
-across the Russia: 

Сr=(140/1251)*754,82 = 84,47CHF 
The 4th route 

This route is only across the territory of Kazahstan: 
Сkz=(1077/1077)* 745,95 =745,95 CHF 

In the result  we have calculated the carrying payment for 
the transportation of cargoes as per 2 different methods. Calculated 
figures were given in a Table 2 for comparison as per the single 
currency. 
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Тable 2 
 

Description of routes 

Carrying payment  

Economic efficiency  
According to tariff change 

scheme 
According to  

through shoulder 
 scheme 

1. Ekibastuz 2 – Kulunda 
2. Kulunda – Omsk-Northern 

265.39CHF 
 

917.65CHF 
  Σ= 1183,04CHF 

188091,53KZT 

180,85CHF 
 

375,42CHF 
Σ=556,27CHF 
88441,36KZT 

 
 

 
626.77CHF 

99650,16KZT 
3. Ekibastuz 2 – Kulunda 
4. Kulunda – Kombinatskaya 

   265.39CHF 
 

917.65CHF 
 Σ=1183,04CHF 

188091,53KZT 

178,75CHF 
 

      377,52CHF 
    Σ=556,27CHF 

88441,36KZT 

 
 

 
626.77CHF 

99650,16KZT 
5. Ekibastuz 2 – Tobol 
 
6. Kartaly 1 – Troitsk  

691.51CHF 
 

463.08 CHF 
Σ=1154.59 CHF 
183568.26KZT 

     670,34CHF 
 
       84,47CHF 

Σ=754.81 CHF 
120007,24KZT 

 
 

 
399.78 CHF 

63561.02KZT 
7. Ekibastuz 2 – 
Zheleznorudnaya  

745.95CHF 745.95CHF - 

 
As we can see, definition of a carrying payment according 

to “through shoulder” scheme which is more effective than 
definition of a carrying payment according to the scheme with a 
tariff change. The received calculations show that due to 
introduction of the offered method of definition of a carrying 
payment according to the scheme of a through shoulder gained 
economic effectiveness for the 1st route 99650,16KZT; for the 2nd 
route - 99650,16KZT and for the 3rd route 63561.02KZT. 
Calculations of a carrying payment for the specified routes are 
given for wagon transportation. Calculations show that introduction 
of supranational currency EvroNur instead of Swiss Franc will 
allow to increase efficiency of international transportation and 
significantly lower a carrying payment for transportation of cargoes 
and goods and to make them more competitive. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Literature 
1. Methods of carrying payment for rail transportation. 

Kuanyshbayev ZH.M., Aydikenova N. K., Kasymzhanova of A.D. 
Committee on intellectual property rights of the Ministry of Justice 
of the Republic of Kazakhstan. Entry in the register dated March 
31, 2014, No. 421. 

2. Methods of normalizing the cargo wagons demurrage at 
border stations. Kuanyshbayev Zh.M., Aydikenova N. K., etc. 
Committee on intellectual property rights of the Ministry of Justice 
of the Republic of Kazakhstan. Entry in the register dated January 
17, 2014, No. 093. 

3. Methods of passenger services. Kuanyshbayev Zh.M., 
Aydikenova N. K., etc. Committee on intellectual property rights of 
the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan. Entry in the 
register dated March 5, 2014, No. 290. 

4. Kuanyshbayev Zh.M. Supranational currency Evronur 
(EvroNur) (work of science). Committee on intellectual property 
rights of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan. 
Entry in the register  dated 12 November, 2014, No. 1928. 

5. Software products Rail-Tariff, Rail-Atlas. 

  
  

 
 

59
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АКСОНОМЕТРИЧЕН ЧЕРТЕЖ НА ДЕТАЙЛ 

 
METHODICAL FOR CONSTRUCTION OF EXPLODED DRAWING OF DETAIL 
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Abstract: This work aims at introducing a sequence in the construction of a perspective drawings and details. Based on the proposed 
sequence design perspective view of engineering products (components) is presented reshtenie (final form) in a rectangular piece of 
isometric and Dimetra. The decision of this example is a step by step in order visibility and extraction of precise and clear idea in designing 
axonometric projections of parts and assemblies. 

Keywords: perspective, detail, device, image. 

1. Увод 
За онагледяване в машиностроенето се използват предимно 
аксонометрични проекции. Те се получават чрез успоредно 
проектиране върху една равнина на даден детайл и на 
правоъгълните координатни оси, към които е ориентиран. 
Направлението на проектиране на трябва да бъде успоредно на 
нито една от координатните оси. 
    Проекционната равнина се нарича аксонометрична 
проекционна равнина, а проециите на координатните оси върху 
тази равнина – аксонометрични оси. 
Аксонометричната проекция се изгражда с методите на 
познатото ни вече успоредно проектиране. Характерно за нея е, 
че всяка от осите XYZ се вижда  и нито една от тях не се 
проектира като точка съвпадайки с координатното начало т.О 
(което е характерно за Монжовата проекция).  Всички стени на 
проектираното тяло се проектират като равнини или 
повърхнини, а всички ръбове се проектират като отсечки. 
Детайла се вижда триизмерно( фиг.1). 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А фигура 2а, е представена чрез успоредно проектиране към 
наклонена проекционна равнина проекция на тяло. 
Аксонометричната проекционна равнина π е успоредна на 
равнината xOz. Вижда се че ръбовете на тялото са представени 
като отсечки, успоредни на някоя от проекционните оси 
(фронтална диметрия) 
Възможно е и аксонометричната проекционна равнина да не е 
успоредна нито една от проекционните равнини, като на 
фиг.2б. В този случай трите оси на правоъгълната координатна 
система Оxyz , която е първообраз на аксонометричните оси, са 
наклонени еднакво спрямо аксонометричната проекционна 
равнина, т.е. ъглите α, β, и γ са равни. В този случай 
проекцията се нарича изометрия. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проекционната равнина π  (на фиг.2а) наричаме 
аксонометрична проекционна равнина, проекциите x`, y` и  z` 
на координатните оси - аксонометрични оси, а проекцията 
Ox`y`z` на координатната система – аксонометричен кръст. 
Проекцията А` на точката А наричаме аксонометрична 
проекция на точката А, а проекциите А1`, А2`, А3` на точките 
А1, А2, А3 – вторични аксонометрични проекции на точката А. 
Както е известно алгебричните мерки на отсечките ОАх, АхА2 
и А2А са пространствените координати x, y, z на точката А 
спрямо координатната система Оxyz. 
Аксонометричната проекция, на успоредни отсечки, също са 
успоредни помежду си отсечки, но тяхната дължина е 
променена спрямо тази на проектираното тяло. 
 
      2. Видове аксонометрии (фиг.3): 
      2.1.В зависимост от разположението на 
проектиращите прави спрямо равнината на проектиране 
– ако проектиращите прави са перпендикулярни спрямо 
проекционната равнина аксонометрията се нарича 
правоъгълна, ако не са перпендикулярни – наклонени [2]. 
      2.2. В зависимост от разположението на осите 
аксонометрията се дели на три вида   (коефициентът на 
изменение по осите Х, Y и Z може да бъде еднакъв или 
различен). 
     2.2.1. Изометрия – коефициентът на изменение и по 
трите оси е еднакъв – фиг.3а и фиг.4; 
      2.2.2. Диметрия – коефициентът на изменение по две 
от осите е еднакъв, а по третата е  различен – фиг. 3б и 
фиг.5; 
      2.2.3. Триметрия – коефициентът на изменение по 
всяка от осите е различен – фиг. 3в. 
 
 
 
 
 

Фиг.1. 3D изображение на детайл 

Фиг.2. Аксонометрично проектиране 
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Аксонометричните изображения на детайлите се посторяват 
като се разделят на прости геометрични форми или тела и 
последователно се надстрояват. Видът на аксонометрията се 
избира така, че да се получи добра прегледност на 
изображението и лесното й построяване [3]. Най-нагледни са 
правоъгълните аксонометрични проекции. При останалите се 
получава разтегляне на изображението. 
При необходимост могат да се използват разрези за изясняване 
на вътрешните форми на детайлите. Линиите за щриховане 
трябва да се чертаят успоредно на един от диагоналите на 
аксонометричните проекции на квадратите, лежащи в 
съответните проекционни равнини (фиг.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Последователност при изграждане на 
аксонометричен  чертеж на детайл  
3.1. Избира се видът на аксонометричната проекция в 
зависимост от формата на изобразявания детайл, като се 
търси по-добра нагледност на изображението и простота 
на построението (Стъпка 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Избира се положението на детайла спрямо 
координатната система, при което ще се получи най-
голяма нагледност на изображението (Стъпка 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Избира се началото на аксонометричните оси така, 
че да се осигури най-голямо удобство за определяне на 
координатите на точките. Строят се аксонометричните 
оси в съответствие с избрания вид аксонометрична 
проекция. Ако детайлът е симетричен, аксонометричните 
оси трябва да съвпадат с осите на симетрия на отделните 
елементи или на детайла като цяло, осите х и у се 
нанасят като оси на симетрия на най-ниската основна 
фигура. При това началото на осите съвпада с центъра на 
основата, а оста z, която е винаги вертикална – с оста на 
симетрия на детайла (Стъпка 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Построява се аксонометричното изображение на 
детайла, като детайлът трябва да се раздели на 
съставящите го елементи. Започва се с основата и към 
нея последователно се прибавят всички останали 
елементи.  
3.4.1. Определяне местоположението на отворите – по 
координати по осите „х“  и  „у“  като се идентифицира 
местоположението им. Изчертават се отворите и 
формите на горната повърхност на фланеца (Стъпка 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.3. Изображения на видовете аксонометрия 

Фиг.6.  Щтриховки в аксонометрични проекции 

  Фиг.4.  Детайл в изометрия 

           Фиг.5.  Детайл в диметрия 
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3.4.2. Очертаване формите на видима част от долната 
страна на фланеца (Стъпка 5). 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3. Определяне местоположението на основата на 
цилиндричната част на детайла. Това може да се види на 
в Стъпка 6.  Изчертава се основата на цилиндъра. 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4. Премахване на допълнителни линии (Стъпка 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Следва разрез на детайла. Премахва се частта от 
детайла лежаща в първи октант. Мястото на срязването е 
при равнините хОz  и уОz. Срязването е показано с 
лилава  линия в  Стъпка 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Щтриховане на  разреза. Мястото, където детайлът 
се срязва с мислена секуща равнина (за да се покаже, 
каква форма и размери имат изработените в него 
отвори), се щрихова (Стъпка 8). 
3.7. Окончателен вид на аксонометричната проекция на 
детайла се вижда в стъпка 9 – детайл  в диметрия (фиг.7)  
и   детайл в изометрия (фиг.8). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Заключение 
Въз основа на предоложената последователност за 

проектиране на аксонометрично изображения на 
машиностроителни изделия (детайли) могат да се направят 
следните изводи: 

1. Създават се умения за построяване на аксонометрично 
изображение на детайл преминавайки от Монжова 
проекционна система, в която е изобразен обекта към 
аксонометричното му изображение. 

2. Чрез изграждането на аксонометричен образ на 
изобразяваната фигура се постига достатъчна нагледност при 
проектирането на машиностроителни детайли и възли.  

3. Построяването на аксонометрични изображения на 
детайли предоставя възможност за развиване на 
пространственото мислене и въображение. 
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  Corporate security in Bulgaria is a 
new matter. New, more from a business 
perspective, the philosophy of business and 
philosophy of added value. Knowledge, 
creativity and innovation in corporate 
security to be read subject to the 
experience of the interface with other 
sciences and applications in the test 
environment. 

  Knowledge of security lies on 
foundations laid in the theory of national 
security. Theory, however, for a few, were 
selected and initiated into the details of the 
"value" in dealing with human resources, 
understanding of the importance and 
protection of intellectual property and its, 
sometimes intangible, character. In 
addition to the tremendous importance of 
personal contacts for development of 
public awareness and positioning in the 
social environment of goodwill - as in the 
personal aspect, and in the corporate 
culture. 

  In the knowledge of security is 
very real maxim that the more you learn, 
the more you don’t know. The expansion 
of the circle of knowledge, reaching the 
new borders, makes it clear that outside the 
circle there are more and more. 

  The study of matter of corporate 
security, its individual segments and tasks 

gives additional terms of its practical 
application possibilities to influence 
internal and external environment of the 
corporation as well as its positioning in the 
very structure of the organization. Security 
should be seen not as an obstacle or 
difficulty in the process, but as a necessary 
complements and support the key 
objectives of the structure. Security based 
on prevention, analysis and risk 
management brings value, brings stability 
and peace, contributing to quality and 
effective management decisions. 

At particular risk points or risks at 
all, it can be approached in three ways: 
reactive, preventive, proactive. In details 
they are considered in the theory of active 
corporate security.1 

   Going into the details of the very 
elements of corporate security leads to this 
theory of the main activities on the 
provision of security: 

 • Physical security - provision of 
resources, materials and competences; 

• Access control - adequate 
technical solutions; 

• Information security - level 
knowledge, art, new information systems; 

1 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4219
727 - Tsanov I. "fashion or necessity active 
corporate security?" Article, newspaper "24 
hours", 07/30/2014. 
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• Financial security - control, 
analysis of processes, results and the 
movement of financial assets; 

• Documentary security - storage 
processes, document, specialized 
information registries; 

• Political security - in terms of the 
external environment analysis and 
assessment of the behavior and internal 
environment; 

• Risk Management - action on 
prevention of risk analysis and assessment. 

  For all of the above there is a 
theory in Bulgarian and foreign science 
and practice, based on years of experience 
and control. 

 Modern corporate security, who 
wants to meet the requirements of today's 
business to be proactive and creative, 
should pay attention to satisfy the 
minimum requirements to meet the gaps in 
a Triad: Reputation- Intellectual Property - 
Staff. 

  Although, each of the elements 
separately, has their own science, their 
theoretical basis and practical application 
is necessary prism of corporate security. 
Creativity is the viewpoint of security to 
the three elements; innovation is the 
adoption as a single entity. Triad elements 
themselves, their development and 
positioning, are the responsibility of the 
governing structure, but all the factors that 
affect them, tracking all actions and 
inactions in their existence are the 
responsibility of the economic aspect of 
corporate security. 

 
Creativity 
  In this theory knowledge and 

reputation is built on corporate culture, 
theory of trade relations, policy service. 

Massive and very broad subject that is not 
easy to find borders. The point is that 
reputation is built individually - for any 
organization for each individual. Built a 
long time, but it is possible to be lost for 
minutes. 

  Security of the corporation must 
pay attention to its fragile nature and the 
vast amounts of risks and great potential 
for occurrence of any of them. To facilitate 
the tasks necessary simplification of risk 
points, risk areas and high-risk people. For 
this purpose, divided into two groups of 
factors: 

1. Input factors reputation 
- People - managerial positions, 

customers, employees, suppliers, 
bystanders etc. ranked by importance and 
significance of the image of the 
corporation; 

- Raw materials, goods, services - 
increased control, preparation of sanitary 
minimum quality balance between quality 
and price; 

- Commercial buildings, offices and 
others. - Maintenance, appearance, 
lighting, advertising areas, entrance areas, 
parking areas, etc.; 

- Vehicles - personal, business, 
customers, partners, suppliers; 

- Information - arrivals, methods, 
analyzes types of information sources of 
information related to the information 
management of information flows. 

 
2. Outgoing factors 
- People; 
- Products / services; 
- Promotional materials, 

promotions, messages, activities; 
- Vehicles - representativeness, 

carriers of a particular message; 
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- The subsequent relationships; 
- Feedback; 
- Search recommendations from all 

directions - be treated as incoming 
information; 

- Satisfaction from the other side. 
   The above are winners of the 

reputation of a corporation that directly 
affect the activity of the organization, its 
existence, following the objectives and 
correct the omissions. Building goodwill 
has its economic benefits, meaning 
additional assets and stability but is a long 
term process, which is highly sensitive to 
small changes. A lapse can lead to serious 
consequences, huge losses and closure of a 
business, therefore monitoring of this 
building process is an obligation and the 
attention of specialists in corporate 
security. 

  The second segment, intellectual 
property lays heavy legal basis of several 
specialized law for its protection. Division 
and artistic property and industrial property 
give a better idea of its practical protection. 
Protection of intellectual property began to 
talk more in the last ten years, not so much 
with the change of regulations or 
membership of Bulgaria in the EU, but 
rather to enter into force some court 
decisions violated rights awarded a huge 
amount of benefits and good work in this 
matter to the Commission for Protection of 
Competition. 

  Knowledge of a security specialist 
should be based on knowledge of the 
individual elements of intellectual property 
- inventions, utility models, trademarks, 
and geographical indications, copyright 
and related rights - so that it can 
distinguish rights violations, violation of 
best practices and the risk of demand 

compensation and benefits by third parties. 
Regulation of protection, how to register 
and deadlines prescribed by law are subject 
to reference things, quick consultation with 
a specialist or another. But in the process 
of protection of rights and property should 
be regular monitoring, analysis and 
qualitative change of this intellectual 
potency in accordance with the desire for 
development and the achievement of 
specific economic objectives. A concrete 
example of the practice is brand awareness, 
and its attempts to copy or overexposure. 
Example also and software systems are 
increasingly - great use and importance in 
every segment. Empires and economic 
categories lie on intellectual property - TV 
business, innovation, music industry. 
Creativity of active Corporate Security 
must be in the direction of knowledge of 
intellectual property, recognizing threats to 
property and the creation of protection for 
the new. 

  In the part of staff theory and 
practice has a long history. Presented are 
countless perspectives, opportunities for 
development and management of human 
resources. There are separate disciplines in 
theoretic knowledge of human resources in 
an economic unit. Creativity corporate 
security should be focused on two main 
directions: control of personnel and staff 
motivation. 

   Control staff should be carried 
out at all levels. Not surprisingly, the 
positioning of corporate security in the 
hierarchy of the corporation immediately 
after the owner before senior management. 
Monitoring must be continuous and 
unobtrusive, does not interfere with the 
core business, but clear enough to have a 
preventive character. 
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  Motivation turns to be examined 
by security as the machinery and / or 
behavioral mentality: both in terms of 
specific actions and inaction. Work with 
staff and time taking labor intensive 
activity that requires 80% of the work of 
the units for security, to achieve 20% score 
in the form of avoided losses, prevention 
or carried out internal investigations. The 
creative approach, however, in the search 
for motivation of the employee, regardless 
of his position, a lasting preventive effect 
gives a sense of empathy for teamwork, 
stability and confidence in the long-term 
goals and most importantly - provides 
corporate culture. 

Innovation in the exhibition 
consists of a grouping of these segments is 
apparent from the above permanent 
relationship, which should logically 
different approaches and elements to be 
considered by corporate security as a 
whole. 

 
Figure 1. Reputation –Intellectual property – 

Staff 
 

  Creation and protection of 
intellectual property is carried out by staff, 
it is long-lasting and prominent society, 
which brings its reputation and immediate 
positive effect. 

  Reputation leads new quality 
employees in high-quality products or 
services, a higher level of search results, 
and facilitates long-term planning. 

  Human resources are the main part 
of each economic unit. They need their 
stability and security for their name and 
image for their intellectual work and 
potential -> to create a new intellectual 
property and reputation -> to have the 
organization desired result. 

  The same applies in reverse 
reading. Underestimating these links or 
their deliberate rupture leads to a distortion 
in the power and value of these elements, 
and hence instantly worsening economic 
performance. Corporate security should 
start from there to satisfy the minimum 
requirements of the three elements and 
their strong connection. Active security is 
equal to the security creative, innovative 
approaches to prevention, innovative 
approaches to solutions to ensure 
continuous analyzed and summarized 
information, serving for permanent 
corrective in managerial decision making. 
Creative corporate security need to forecast 
and influence of factors, not the processes 
in the economic activity of a preventive 
and not a subsequent character.  Should be 
set up gradually, consistently, without 
compromising quality to all its elements to 
ensure the value "security". 

 
 

Intellectual 
property  

Reputation  Staff 
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Abstract: In the contemporary informational society there exists a parallel reality, constructed by the media.The divergent messages in the 
traditional and social media permanently attack the visuality of the consumers, among whom are also the students from the primary stage of 
education.The Internet, the television and the social media create in them a visual culture, which is often dominated by the consumer’s 
attitude  towards the sources for mass information and  emphasising  their entertainment function. 
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Introduction: 
Despite the total domination of the global net in the contemporary 
world, the television continues to be one of the media, leading in 
influence. Because of this reason the studies for its influence on the 
child audience become of greater importance. It is one of the serious 
rivals of Internet for the attention of the adolescent, especially 
during the free time. According to specialists, the television content, 
preferred by the students, forms in them a definite visual culture and 
it is still not quite researched area. 
According to Nora Golisheva „the interpretation of the post-modern 
globalization of the visual in the daily life leads to the emergence of 
the studies of the visual culture, which cast aside the traditional 
approaches according to which the different visual media (cinema, 
photography, television) are examined irrespective of each other”.  
The discrepancy between the various forms of visual experience in 
the post modern culture and the techniques for their analysis 
demonstrate the necessity for the formation of the visual culture as 
an independent field of research.  The interpretation of the visual 
media is happening in a direct relation with another leading concept 
for Visual Studies, namely ‘visual culture’ [visual culture], whose 
widest understanding summarizes it as the unity from the shared in 
a society images and collective ways of understanding, the existing 
visual media and the different institutional forms of representation, 
distributed in a given public space [3]. 
According to the author, usually Visual Studies are defined as 
studies of the visual culture. Along with this there is the opinion 
that one of the productive formulations of the visual studies is their 
reception as a specific subtype of the media studies. Such a claim is 
supported by the argument that within the framework of Visual 
Studies there are authors prone to rationalize the visual studies as 
cultural studies of the informational technologies [3]. 
Authors like Nicholas Mirzoeff insist that the visual culture should 
be understood as an expression, describing the actual mass 
distribution of images   (hypervisualuzation), which was made 
possible due to the development of the digital visual media and the 
increasing importance of the value of the visibility in the 
contemporary culture [3]. 
It is difficult to encompass the educational, esthetical, 
psychological, social, cultural, and other aspects of influence of the 
television on the child audience.  
 The pedagogue L.Dimitrov draws the conclusion that the television 
is one of the leading media to which the young people dedicate a 
big relative part of their free time. It is an inseparable part of our 
life, it is easy to be understood and it activates simultaneously the 
aural and the visual analyzer [4]. 
The relation between the children, the media and the education can 
be seen in two aspects: the formation of the children through the 
media; and the education of the children so that they can have an 
appropriate attitude towards the media [1]. 
 According to Bozidar Angelov, the theoretical foundations on 
which the studies about the relation «children-television» are based, 
are a conglomerate of concepts, views and theories »[2]. 
  In this respect, it is difficult to make correlations between a 
concrete television content and the development of visual culture in 
the students, which is determined by many other factors like school, 
family, social environment and others. 

 At the same time, studies of the television content, preferred by the 
students show that the respondents are primarily orientated towards 
entertainment programs, addressed mainly towards the child 
audience.  
  A representative survey “The television and the school”85 states a 
positive attitude of the respondents to the television as a whole. The 
researchers, however, report a limitation of the capabilities of the 
child audience for educational and personal development through 
the television and its turning into a consumer and a commodity for a 
wide consumption. The commercial television for children 
resembles a tool for sales not so much of its own audio-visual 
products but of assortments for direct child consumption [5]. 
 
Results and discussion: 
 In this respect, the aim of the present paper is to determine which 
television channels students from the fourth grade prefer and 
whether their stay in front of the screen is only with the aim of 
entertainment. The first task is to examine how often within a day 
the children watch television and are respectively under the 
influence of the visual influence of the mass media. The second task 
is directed towards a survey of the television channels preferred by 
the children, which are conditionally classified into several groups 
depending on the content and the programme scheme. The first 
group comprises the child television channels, which are 
exclusively directed at the child audience (Super 7, Cartoon 
Network, Disney Channel, Nickelodeon ) [7] ; the second one 
includes the music televisions  The Voice TV and City TV [6]. The 
third group consists of two television channels, which have priority 
sports content –Nova Sport and Ring BG. In the next group, the 
television channels are comprised conditionally because they have a 
diverse content and programme scheme, directed at viewers from 
different age groups, but what unifies them is that they are 
considered as television channels for adults. This group includes: 
Btv , Nova, Tv 7, Kino Nova, FOX life [9] .The fifth group 
comprises the informative television channels in which the 
broadcasted television content is considered to be of informational 
and educational direction , Animal Planet, Discovery channel, Nat 
geo wild, History [10]. 
The survey, presented in this paper, was carried out in March, 2014, 
among   38 students from the fourth grade – 21 girls and   17 boys 
from Knyaz Boris I Primary School – Shoumen.  
 The respondents answered two questions, whose aim was to 
specify how often the children are in front of the television screen 
and what they prefer to watch. About the first question „How often 
do you watch television?” the students were choosing among the 
following four options: 1. very often (more than once a day); 2. 
often (every day at least once); 3. rarely (several times a week); 4. I 
do not watch television. The second question „Which are your 
favorite television channels?” presupposed free answer of the 
students and they had the opportunity to write from two to five 
television channels. 
 The results from the processed answers of the first question are 
differentiated by gender.The received data shows that the highest 
percentage of the fourth grade students watches television more 
than once a day – on average 67%. This means that during the free 
time when they alternate different activities, they are in front of the 
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television screen. The girls are more active television viewers -76%, 
and the boys are nearly a quarter less - 52%. The established 
difference by gender may also be due to the fact that the boys spend 
more time in front of another screen – that of the computer. 
 Nearly three times lower is the average number of the students who 
often (only once a day) watch television - 27% on the average (35 
% boys, 19% girls). A real exception are the children who rarely are 
in front of the blue screen (several times a week) –  9% on the 
average (13% boys, 5% girls).The obtained data shows that there 
are no students who do not watch television at all. The relatively 
high percentage of students, who are regular television viewers, 
leads us to the conclusion about the considerable place of the 
television in the daily life of the surveyed fourth grade students. 
In this sense, it could be supposed that the mass media not only has 
a prolonged influence on the children within the day. The television 
is a peculiar source of visual influence, which is preferred by a 
considerable percentage of the surveyed children.  
 Because of this, of interest are the concrete informational channels, 
specified by the respondents and the answers again are 
differentiated by gender. The highest percentage are the fans of the 
above mentioned children television channels   – 82% on average 
(93% girls, 69% boys). The leader position of these channels can be 
explained by the fact that they are directed towards children and 
teenager audience [7].The viewer’s interest is14% percent higher 
among the girls than among the boys. 
The second place in the preferences of the fourth grade students 
takes the group which is conditionally named „television channels 
for adults”- 74% on average (85% girls, 63% boys). The leading 
position is maybe due to the fact that the children watch them in the 
time when they are together with their relatives. In this relation, a 
great part of the television choice is determined by the tastes and the 
opinion of the parents. The television programme scheme comprises 
various programmes, which is liked by the small viewers – reality 
shows, series, etc., which are purposefully broadcasted in the 
evening hours, when the members of the family are together. 
Nearly one fifth of the girls in the fourth grade are attracted by two 
music television channels, which attract the attention of only 5% of 
the boys. In respect to the two sports televisions, they are preferred 
only by boys – 17%. 
The boys are a serious audience of the informative television 
channels – 50 % watch them, while the girls are three times less – 
only 12%. On average 31% of the fourth grade students watch 
informative channels and unfortunately, their number is with 51% 
lower than the viewers of the child televisions. 
The obtained data leads to the conclusion that the students from the 
fourth grade from the school in Shoumen prefer to watch mainly 
child channels and the so called „television channels for adults”. 
Their programme scheme is characterized by a variety and 
dynamics, thus directly attacking the visuality of the sensitive child 
audience. The results lead to the conclusion that the television as 
mass media is used by the fourth grade students mainly for 

entertainment. Only one-third from the surveyed students shows an 
interest towards informative televisions whose programmes have an 
educational purpose. 
 
Conclusion: 
The survey determined a high frequency of usage of the mass media 
within the day from the fourth grade students, which presupposes 
provocation towards their visuality. The serious interest, which the 
surveyed students state towards definite television channels means 
that the television content has an influence on the formation of their 
visual culture. In this respect it is advisable for the parents and 
pedagogues to orientate the students towards television channels 
with not only entertainment but also with scientifically-educational 
and informative content. 
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1. Въведение 
През последните години се наблюдава устойчива тенденция 

за снижаване нивото на математическите знания и умения на 
постъпващите студенти в ТУ – Габрово. Това състояние според  
инженерните общности, не е само в България, а е 
разпространено почти в целия свят. Анализите показват, че са 
необходими сериозни мерки за преодоляване на кризата в 
STEM-образованието (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) [3]. Класическите методи на преподаване не са 
достатъчни, за да се реагира на тези негативни тенденции и те 
трябва да се допълнят с нови и различни подходи, които да са 
адекватни на промените и очакванията на обучаемите. 

Мерките, които се предприемат от университетите, 
включително и от ТУ – Габрово са: 

• анализ и обновяване на учебното съдържание на 
учебните програми; 

• въвеждане на допълнителни учебни курсове, за  
подобряване на подготовката по математика; 

• въвеждане и разширяване използването на 
компютърно-базирани методи на обучение 
(Съвременни образователни технологии – СОТ). 

Освен необходимостта от нови образователни форми, за да 
се преодолее намаляващата мотивация на студентите да учат, 
предпоставки за въвеждане на СОТ са и бързото развитие на 
компютърните и информационни технологии. С нарастването 
на възможностите на съвременните компютри се появиха 
много математически програми (системи за компютърна 
алгебра) като Mathematica, Maple, MATLAB, Derive и други, 
чиито последни версии освен, че могат да решават все повече 
математически научни и научно-приложни проблеми, 
позволяват на потребителя все по-лесното да прилагат 
съответните команди от софтуерните им пакети. Вече са 
налични и доста системи за компютърна алгебра като Maxima, 
Euler, Sage, GeoGebra, които са със свободен лиценз и имат 
възможности, близки до възможностите на комерсиалните 
системи. Съвременните системи за компютърна алгебра могат 
да се използват не само от математици, но и от специалисти и в 
други приложни области. Те са приложими както в обучението 
по математика, така и при изучаването на различни технически 
дисциплини. За студентите системите за компютърна алгебра 
са неоценим помощник при изучаването на различни 
математически методи, като ги освобождават от рутинните 
математически изчисления и им позволяват да съсредоточат 
вниманието си върху същността на изучавания материал. 

В учебния план на студентите от факултет „Електротехника 
и електроника“ е предвидено изучаването на дисциплината 
Висша математика през първите три семестъра на обучението. 
Курсът по Висша математика запознава студентите с основни 

знания по линейна алгебра, аналитична геометрия, 
диференциално и интегрално смятане и диференциални 
уравнения. При обучението на студентите по Висша 
математика през втори и трети семестър са предвидени 
лабораторни упражнения, в които се илюстрира изучавания 
учебен материал с помощта на системата за компютърна 
алгебра Maxima.  

Какво представлява Maxima? Maxima е универсален 
математически пакет, разработен в интерес на обикновения 
потребител, с интуитивно разбираем интерфейс, с нагледна и 
опростена среда за работа. Maxima работи като интерпретатор 
и с лекота се справя с: 

• числови изчисления с цели, рационални, реални и 
комплексни числа; 

• преобразуване на различни символни изрази; 

• пресмятане на граници на функции, производни и 
интеграли; 

• действия с матрици и детерминанти; 

• аналитично решаване на алгебрични уравнения, 
неравенства и системи от алгебрични уравнения; 

• аналитично решаване на уравнения, свеждащи се до 
алгебрични; 

• числено решаване на различни уравнения; 

• изобразяване двумерни и тримерни графики, както в 
декартови, така и полярни координати, различни 
диаграми и хистограми; 

• решаване на диференциални уравнения; 

Програмата позволява и писане на собствени програми от 
потребителите. 

Голяма част от системите за компютърна алгебра 
притежават описаните по-горе възможности. Защо обаче 
избрахме точно Maxima за обучението на студентите? 

1. Основно предимство на програмата е възможността за 
нейното свободно използване. Програмата е 
безплатна и може да се изтегли от сайта 
http://maxima.sourceforge.net/. Това от една страна 
спестява средства на университета. От друга страна 
това е гаранция, че всеки студент може свободно да 
работи с програмата не само на лабораторните 
упражнения, а и при самоподготовката си. 

2. Maxima може да работи под различни операционни 
системи – Windows, Linux, Android. 
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3. Сравнително малък размер на програмата (около 170 
MB) и системни изисквания, които се удовлетворяват 
дори и от по-стари компютърни конфигурации. Освен 
това, за разлика от повечето безплатни системи за 
компютърна алгебра, инсталацията на програмата е 
бърза и лесна, не изисква предварително инсталиране 
на друг софтуер. 

4. Програмата се поддържа редовно. Няколко (между 
два и шест) пъти годишно се появяват нови версии на 
програмата. 

5. Въпреки че програмата е безплатна, тя притежава 
голяма част от възможностите на платените системи 
за компютърна алгебра и практически всичко, което 
студентите биха решавали като използват Maple или 
Mathematica, може да бъде решено и чрез използване 
на Maxima. 

6. Със създаването на wxMaxima (работи само под 
Windows), програмата вече има много по-дружелюбен 
потребителски интерфейс и позволява въвеждането да 
става не само от командния ред. Основните команди 
са структурирани в няколко основни менюта. Така за 
решаването на най-често срещащите се задачи не е 
необходимо да се помнят команди. Това позволява 
въвеждащото обучение да бъде сравнително кратко и 
бързо да се премине към решаване на по-сложни 
задачи.  

7. Резултатите от изпълнението на командите се 
извеждат двумерно, което ги прави лесно четими. 

8. Програмата позволява структурирането на документа 
на секции и подсекции, както и въвеждането на 
текстови полета, което дава възможност за 
изработване на електронни учебни материали, които 
студентите да използват по време на лабораторните 
упражнения или при самоподготовката си. 

9. Програмата wxMaxima предлага възможност за 
експортиране на създадените документи като html 
файлове, което позволява лесното им използване в 
интернет. Файловете могат да се експортират и в tex 
формат, позволяващ резултатите от използването на 
програмата да бъдат лесно включвани в документи, 
разработвани с pdfLaTeX. 

10. Maxima разполага с помощно меню, разработени са и 
голям брой примери, които създават добри 
възможности за самообучение. 

Платените системи за компютърна алгебра в много 
отношения са доста по-развити от безплатните. Въпреки това 
обаче ние считаме, че възможностите, които Maxima предлага 
са напълно достатъчни, както за първоначално запознаване на 
студентите с този тип софтуер, така и за решаване на основните 
математически задачи, които възникват в процеса на обучение 
не само по математика, а и по инженерни дисциплини. 

 

2. Използване на Maxima в обучението по 
математически анализ  

Основните цели и задачи на обучението по математически 
анализ с използване на Maxima, които си поставяме са: 

• да се задълбочат математическите познания на 
студентите по основния учебен материал; 

• студентите да се научат да използват системите за 
компютърна алгебра с разбиране и да интерпретират 
резултатите, да разпознават кога компютърното 
решение е неточно или непълно; 

• да се разнообрази процеса на преподаване и да се 
повиши неговата ефективност, като се наблегне на 
компютърните доказателства и демонстрации, 
моделите и изчислителните примери. 

Нашите очаквания са: 

• обучението по математика да стане по-ефективно – да 
се повиши нивото на осмислени математически 
знания и умения без да се увеличават часовете за 
преподаване; 

• да се повишат интереса и мотивацията на студентите 
при усвояване на математически знания; 

• да се повиши способноста на студентите за 
самостоятелна работа, използвайки активно 
възможностите на системата за компютърна алгебра; 
да надграждат самостоятелно знанията и уменията, 
придобити по време на лабораторните упражнения – 
да се научат „как да учат“, да разсъждават 
аналитично, да имат умения да търсят самостоятелно 
решение на проблемите пред които са изправени; 

• студентите да започнат да използват системи за 
компютърна алгебра при решаване на различни 
математически задачи, възникващи при обучението 
по инженерните дисциплини. 

С цел да се повиши интереса на студентите към 
математиката и системите за компютърна алгебра и да създават 
условия за обмен на опит сред студентите и преподавателските 
екипи през 2011 година в Технически университет – Габрово 
беше проведено първото в България и в света студентско 
състезание по компютърна математика CompMath, което още 
следващата година прерастна в Национална студентска 
олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан 
Додунеков“ www.compmath.eu [4]. Като допълнителна цел по 
време на обучението с Maxima си поставяме задачата да 
селектираме група от напреднали студенти, които да бъдат 
основа за формирането на отбор, представящ Технически 
университет – Габрово в това състезание. 

Програмата за обучение включва следните основни теми: 

1. Въведение в wxMaxima. В тази тема студентите: 

• се запознават с интерфейса на системата; 

• научават се да използват Maxima като мощен 
калкулатор, работещ с числа от различни числови 
множества – на целите, рационалните, реалните и 
комплексните числа; 

• научават се да преобразуват изрази: да пресмятат 
стойност на израз, да разкриват скоби и 
опростяват алгебрични изрази, да разлагат на 
множители, да делят полиноми, да разлагат 
рационална функция на сума от елементарни 
дроби, да преобразуват изрази, съдържащи 
степенни, показателни и логаритмични функции, 
да преобразуват тригонометрични изрази; 

• научават се да построяват двумерна графика; 

• научават се да решават със средствата на 
системата алгебрични уравнения и системи 
уравнения, както и някои трансцендентни 
уравнения; 

• научават се да решават рационални неравенства. 

2. Диференциално смятане. В тази тема студентите: 

• пресмятат граници на функция; 

• пресмятат производна на функция на една или две 
променливи; 
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• намират локални екстремуми на функция на една 
или две променливи; 

• намират абсолютни екстремуми на функция на 
една променлива; 

• извършват пълно изследване на функция на една  
променлива и изобразяват нейната графика; 

• изобразяват графиката на функция на две 
независими променливи. 

3. Интегрално смятане. В тази тема студентите: 

• пресмятат неопределени интеграли; 

• пресмятат определени интеграли; 

• разглеждат различни геометрични приложения на 
определен интеграл. 

4. Диференциални уравнения. 

 

3. Примери за използване на Maxima в 
обучението по математически анализ  

В този раздел ще разгледаме няколко примера за прилагане 
на системите за компютърна алгебра при решаването на задачи 
по математически анализ. Други приложения могат да бъдат 
намерени в [1] и [2]. 

Задача 1. Да се намерят локалните екстремуми на 

функцията ( ) ( )21arctg ln 1
2

f x x x= − + . 

Решение: Функцията е дефинирана за всяко x . 
Пресмятаме първата производна, намираме критичните точки 
за локален екстремум. В случая имаме само една критична 
точка от първи род 1x = . Пресмятаме стойността на втората 
производна в тази критична точка. Тъй като тя е отрицателна, 
функцията има локален максимум при 1x =  и стойността на 

този екстремум е ( )max
ln 21 0,439

4 2
f π

= − ≈ . Допълнително 

може да изобразим и графиката на функцията, за да онагледим 
получения резултат. 

 

 
 

Задача 2. Да се докаже неравенството 

( )2 2ln 1 1 1x x x x+ + + ≥ + . 

Решение: Разглеждаме функцията 

( ) ( )2 2ln 1 1 1f x x x x x= + + + − + .  

Ще намерим най-малката стойност на ( )f x . Функцията е 
дефинирана за всяко x . Пресмятаме първата производна на 
( )f x  и намираме, че функцията има само една критична точка 

за локален екстремум, която се получава при 0x = . Тъй като 
( )'' 0 1f = , то при 0x =  функцията има локален минимум, 

който намираме, че е равен на 0. Функцията има само един 
локален екстремум, следователно този екстремум е и глобален. 
Следователно ( ) ( )0 0f x f≥ = , с което неравенството е 
доказано. 

 
Задача 3. Да се изследва изменението и построи графиката 

на функцията ( )
( )

3

21
xf x

x
=

+
 . 

Решение: Функцията е дефинирана, когато 1 0x + ≠ . 
Следователно дефиниционната област се състои от два 
интервала ( ), 1−∞ −  и ( )1,− +∞ . 

Намираме асимптотите към графиката на функцията. От 
направените пресмятания следва, че графиката на функцията 
има вертикална асимптота 1x = −  и наклонена асимптота 

2y x= −  при x →−∞  и при x →+∞ . 

Пресмятаме първата производна на функцията, определяме 
интервалите на растене и намаляване и локалните екстремуми 
на ( ).f x  Намираме, че ( )f x  е растяща в интервалите 

( ], 3−∞ −  и ( )1,− +∞  и е намаляваща в интервала [ )3, 1− − . 

Функцията има локален максимум ( )max
273
4

f − = − . 
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Пресмятаме втората производна на функцията и 
определяме интервалите на изпъкналост, вдлъбнатост и 
инфлексните точки. Намираме, че функцията е изпъкнала в 
интервала ( )0;+∞ , вдлъбната в интервалите ( ), 1−∞ −  и ( )1,0−  

и има инфлексна точка при 0x = , като ( )0 0f = . Накрая 
построяваме графиката на функцията. 

 
Задача 4. Да се намери лицето на фигурата, заградена от 

линиите 2 8x y=  и 2

64
16

y
x

=
+

 . 

Решение: Изобразяваме двете линии.  

 

Намираме абсцисите на пресечните им точки 4x = −  и 4x = . 

Следователно 
( )4 2

2
4

2 12 864
16 8 3

xS dx
x

π

−

− 
= − = + 
∫  . 

 

 
Задача 5. Задача от състезателната тема на 

международното студентско състезание SEEMOUS-2015 
http://www.seemous2015.smm.com.mk/solutions/Solutions_EN.pdf 
Да се докаже, че за всяко ( )0,1x∈ е вярно неравенството 

( ) ( )
1

2 22

0

1 cos siny dy x x+ > +∫ . 

Решение: Пресмятаме ( )
1

2

0

6 sin 21 cos
4

y dy +
+ =∫ .  

Разглеждаме функцията ( ) ( )22 sinf x x x= + . Нейната 

производна ( )
( )22

cos sin'
sin

x x xf x
x x

+
=

+
 е положителна в 

разглеждания интервал. Следователно ( )f x  е растяща в 

интервала ( )0,1  и ( ) ( ) 21 1 sin 1f x f< = + . Верността на 

неравенството следва от факта, че  26 sin 2 1 sin 1
4

+
> + . 

 
Решението с помощта  на система за компютърна математика е 
много по-естествено за студентите от инженерните 
специалности, в сравнение с чисто математическите решения, 
представени в материалите на състезанието.   
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1. Увод 
Съществени проблеми при прилагането на Закона за 

обществените поръчки [1] създава промененият с измененията 
на закона през 2014 г. [2] текст на чл. 16 г. Според новата 
разпоредба на закона, когато предметът на поръчката е 
включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората 
с увреждания [3], възложителите са длъжни да обявят, че 
поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания.  
Възложителят е длъжен да отдели в обособена позиция всяка 
стока или услуга, която е включена в  този списък и 
представлява част от предмета на обществената поръчка, и да 
обяви, че тази обособена позиция е предназначена за 
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на 
хора с увреждания. В случая в обявлението се включва 
информация, че обществената поръчка/обособената позиция е 
запазена за участие само на специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания. Определените от 
възложителите критерии за подбор не се прилагат за кандидати 
и участници, които са специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в 
които участват само такива лица, като  в представянето на 
кандидата или участника, което се съдържа в заявлението, 
съответно в офертата, се включва декларация, с която се 
декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от 
участниците в обединението, е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с 
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 
или в еквивалентен регистър на държава - членка на 
Европейския съюз. Когато в такава процедура участват едно 
или повече специализирани предприятия или кооперации на 
хора с увреждания, които са вписани в регистъра и/или техни 
обединения, и офертите на тези лица отговарят на 
изискванията на възложителя, офертите на останалите 
участници не се разглеждат и оценяват.  

2. Предпоставки и начини за разрешаване на 
проблема 

За да се регистрира едно търговско дружество като 
специализирано предприятие на хора с увреждания не е нужно 
всички работещи или собственика да е лице с увреждания. 
Трябва определен процент от работещите да бъдат такива. 
Според чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания:  
Специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания са тези, които отговарят на следните условия: 

1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за 
кооперациите; 

2. произвеждат стоки или извършват услуги; 

3. имат относителен дял на лицата с трайни увреждания, 
както следва: 

а) за специализирани предприятия и кооперации за незрящи 
и слабовиждащи лица - не по-малко от 20 на сто от списъчния 
брой на персонала; 

б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с 
увреден слух - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на 
персонала; 

в) за специализирани предприятия и кооперации на лица с 
други увреждания - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой 
на персонала; 

4. вписани са в регистъра по чл. 29. 

Под "увреждане" се разбира всяка загуба или нарушаване в 
анатомичната структура, във физиологията или в психиката на 
даден индивид  [4], а  "човек с трайно увреждане" е лице, което 
в резултат на анатомично, физиологично или психическо 
увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява 
дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за 
което органите на медицинската експертиза са установили 
степен на намалена работоспособност или са определили вид и 
степен на увреждане 50 и над 50 на сто[5]. 

Заявление за регистрация могат да подават специализирани 
предприятия и кооперации на хората с увреждания, които 
отговарят на изискванията на закона за интеграция на хората с 
увреждания.Изпълнителният директор на Агенцията за хората 
с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в 
10-дневен срок от датата на подаване на заявлението и 
приложените към него документи издава заповед за вписване 
или прави мотивиран отказ за вписване в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хората с 
увреждания. При констатиране на пропуски в представените 
документи Агенцията за хората с увреждания дава на заявителя 
7-дневен срок за отстраняването им. Изпълнителният директор 
на агенцията или упълномощено от него длъжностно лице в 3-
дневен срок от издаване на заповедта за вписване в регистъра 
издава удостоверение за регистрация. Заповедта за отказ да 
бъде вписана кооперацията съответно предприятието подлежи 
на обжалване по реда на АПК [6] Регистърът на 
специализираните предприятия и кооперации на хората с 
увреждания се поддържа на магнитен носител. За всяко 
специализирано предприятие или кооперация на хората с 
увреждания се създава номер. 

До промяната в закона, за десет години -  от 2005 г. до 
01.07.2014 г., в Регистъра на специализираните предприятия са 
регистрирани 122 търговски дружества, а за периода от 
01.07.2014 г. до 30.04.2015 г. са вписани нови 91 
предприятия.[7] 
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Списъкът на произвежданите и доставяни стоки, на 
изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които 
се възлагат на специализираните предприятие или на 
кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за 
обществените поръчки е приет с Решение № 551 от 25.07.2014 
г. на Министерския съвет на Република България.  В голяма 
степен практическите проблеми на възложителите на 
обществени поръчки произтичат от несъответствието на 
възможностите на предприятията на хора с увреждания с 
необходимия на възложителите обем от дейности, предвидени 
в този списък.  

В списъка намират приложение, поръчки с предмет като 
доставка на офис оборудване, в това число офис обзавеждане, 
мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на 
осветителни тела) и препарати за почистване, голяма 
номенклатура от изделия на хранително – вкусовата 
промишленост, печатни изделия и др. 

От услугите, за специализираните предприятия на хора с 
увреждания са запазени услуги на туроператори и на 
туристически агенции, спомагателни туристически услуги, 
услуги, свързани с пътувания и хотелско настаняване, интернет 
услуги, програмиране и софтуерни консултантски услуги,  
програмно осигуряване, счетоводни и отчетни услуги, услуги 
по погребване и поддържане на гробищни паркове, голяма част 
растениевъдни услуги, в това число лесовъдни услуги, услуги 
по залесяване и услуги по озеленяване и поддържане на 
паркове. 

Парадокс е предвиждането, възложителите да са длъжни да 
възлагат на този тип предприятия и строителство с предмет: 

- Подготвителни работи по изграждане на 
инфраструктура на незастроен терен. 

- Строителни работи на терени на детски площадки. 

- Строителни работи на терени на градини. 

- Строителни работи на терени на паркове. 

- Работи по ремонт на терени на места за отдих и 
развлечения. 

- Строителни работи по оформяне на зелени площи в 
гробища. 

- Строителни работи на терени на гробища и т.н.. 

Практическите проблеми, които възникват при прилагане 
на разпоредбата на чл. 16 г са свързани с липса на законово 
изискуеми лицензи и разрешения за извършване на определени 
дейности от потенциалните изпълнители, вписани в Регистъра 
на специализираните предприятия и кооперации на хората с 
увреждания.  

При провеждане на процедура за възлагане на обществена 
поръчка, запазена за специализирани предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, не се прилагат критериите за 
подбор, както и не се разглеждат офертите на останалите 
участници, ако има участник, вписан в Регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хората с 
увреждания. В този случай, ако има участник, представляващ 
предприятие на хора с увреждания, се разглежда само неговата 
оферта, без да се преценява съответствието му с изискванията 
на възложителя. Едва на етапа преди сключване на договора за 
обществена поръчка, по силата на чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗОП 
възложителят може да изиска участникът, избран за 
изпълнител да извърши съответна регистрация, или да 
представи документ или да изпълни друго изискване, което е 
необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията 
на нормативен или административен акт. В този случай, ако 
участникът – предприятие или кооперация на хора с 
увреждания не изпълни изискванията на възложителя, с него 
договор няма да бъде сключен и за възложителя има само една 

възможност – да открие отново поръчка със същия предмет, 
като отново обяви, че поръчката е предназначена за изпълнение 
от специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания. Не е предоставена възможност, ако при 
първоначалното провеждане на процедурата  не бъде избран 
изпълнител, или ако с избрания изпълнител не се сключи 
договор, повторно обявената процедура да не се запазва за 
специализираните предприятия или процедурата да се върне на 
етап преценка за допустимост на останалите участници. 

Съществен проблем на възложителите е преценката дали 
при възлагане на обществени поръчки с публична покана 
следва да бъдат прилагани правилата на чл. 16г ЗОП.  Едно от 
схващанията е, че след като чл. 16г се намира в раздел III 
"Видове процедури" на глава първа от ЗОП, в който се 
разглеждат видовете процедури за възлагане на поръчки по чл. 
14, ал. 1-3 ЗОП и доколкото в текста на разпоредбата се говори 
за "процедура" и "обявление", то правилото на чл. 16г не 
следва да намира приложение относно поръчки, за които не се 
провежда процедура - такива по чл. 14, ал. 4 (с публична 
покана) и ал. 5 ЗОП.[8] Считаме за правилно 
противоположното разбиране, че правилата на чл. 16 г следва 
да се прилагат и при възлагане на обществени поръчки чрез 
публична покана. Този член се намира в Глава I на ЗОП, 
уреждащ общите положения при възлагане на всички 
обществени поръчки, а идеята на законодателя на 
специализираните предприятия на хора с увреждания да бъдат 
осигурени преференции и при възлагане на обществени 
поръчки с по-малък обем.  Тази идея се промъква и в 
разпореждането на чл. 16г, ал. 2, възложителят да отделя в 
обособена позиция всяка стока или услуга, която е включена в 
списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с 
увреждания и представлява част от предмета на обществената 
поръчка.  

Облекченият режим за възлагане на обществени поръчки, 
т.е. облекчените правила на чл. 16, г.  ал. 5, т. 1 ЗОП са 
приложими единствено по отношение на критериите за подбор. 
Под критерии за подбор по аргумент от чл. 25, ал. 1, т. 6 следва 
да се разбират изискванията по чл. 49, и/или минимални 
изисквания за икономическото и финансовото състояние (чл. 
50)  на кандидата или участника, и/или за техническите му 
възможности, и/или квалификация (чл. 51). Следователно по 
отношение на всички други изисквания на възложителя, следва 
да се прилагат общите правила на Закона за обществените 
поръчки. Единственото допълнително облекчение е, че на 
предприятията и кооперациите на хора с увреждания 
възложителят не може да изисква гаранции за участие и за 
изпълнение. 

3. Резултати и дискусия 
Проблемите, предизвикани от новия текст на чл. 16г от 

Закона за обществените поръчки налагат извода за 
необходимост от промяна в закона. 

На първо място следва изрично да бъде уредена 
приложимостта на чл. 16г при възлагане на обществени 
поръчки с публична покана или изрично това възлагане да бъде 
изключено от приложението на чл. 16г. 

На второ място е необходимо да бъде уредена 
възможността при процедурите за възлагане на обществени 
поръчки,  запазени  и предназначени за изпълнение от 
специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания, да се извършва разглеждане, оценка и класиране 
на офертите и на участници, които не са такива 
специализирани предприятия или кооперации. Още повече – 
при тези поръчки следва да бъде възприето  правило, в случай 
че нито едно от специализираните предприятия или 
кооперации на хора с увреждания не сключи договор с 
възложителя, сключване на договор да се предлага на първия 
класиран участник, извън тази група. 
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На трето място, de lege ferenda следва да бъде променен и 
списъкът произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното 
строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на 
специализираните предприятие или на кооперации на хора с 
увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, тъй 
като голяма част от предвидените в този списък стоки и услуги 
не са подходящи за изпълнение от такива предприятия, а за 
друга част – този тип предприятия не разполагат с капацитет. 

4. Заключение 
В желанието си да въведе правила, регламентиращи 

възможността за запазване на определени поръчки за отделни  
групи в неравностойно положение българският законодател се 
престара при прилагане на европейското законодателство. 
Директива 2004/18/ЕО посочва,  че заетостта и наличието на 
работа са ключови елементи при гарантирането на равни 
възможности за всички и допринасят за интегриране в 
обществото. Уточнява се, че предприятията, ползващи се със 
закрила и програмите за създаване на защитени работни места 
подпомагат ефективно интегрирането или реинтегрирането на 
лицата с увреждания на пазара на труда, но въпреки това, на 
тях не могат да бъдат възложени поръчки съгласно 
стандартните условия на конкуренция. Предвид това, в 
преамбюла на акта се обяснява, че е уместно да се предвиди 
условието, че държавите-членки могат да запазят правото на 
участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
такива предприятия или да запазят изпълнението на поръчки за 
програми за създаване на защитени работни места. Конкретна 
разпоредба се съдържа в чл. 19 от директивата, според който 
държавите - членки могат да запазят правото за участие в 
процедури за възлагане на обществени поръчки за 
предприятия, ползващи се със закрила, или да предвидят 
такива поръчки да бъдат изпълнявани по програми за създаване 
на защитени работни места.  

Разпоредбите на директивата, обаче са препоръчителни и 
не задължават държавите – членки  в националното си 
законодателство да въвеждат изрични задължения за 
възложителите на обществени поръчки да запазват определена 
част от поръчките за специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания. 

С оглед на това е необходимо прецизиране на 
законодателството de lege ferenda  и съобразяването му с 
фактическите възможности на този тип предприятия. 
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За българите от І до ІХ век няма много данни в 
световните исторически анали. Малко хронисти са записвали и 
датирали събития станали и с участието на българите и 
българските владетели. Един от безспорните хронисти на 
ранното средновековие е Теофан Изповедник. В неговата  
„Хронография” [1] той продължава историята на Георги 
Синкел от Сътворението на Света до 284г.н.е като я довежда до 
към 814 г.сл.н.е. Съвременните изследователи, започвайки от 
Васил Златарски не успяват точно да привържат реалните 
исторически събития, описани от Теофан Изповедник, към така 
наречената Нова ера. Получават се редица логически 
противоречия и в резултат Теофан Изповедник се обявява за 
неточен… В нашето изследване показваме, как Теофан 
Изповедник много правилно и точно е датирал събитията и как 
един неправилен превод на Анастасий Библиотекар [1]  
подвежда нашите изследвачи….За доказателство провеждаме 
интердисциплинарен анализ на събитията около битката на 
Телец край Анхиало. В изследването умишлено не се титулува 
Българския владетел Телец за да се избягнат ненужните в 
случая спорове и уточнения. 

Хронологичната система, създадена от Теофан 
Изповедник, е изключителна в цялата средновековна 
историография. Съчинението е структурирано чрез 
хронологични отрязъци по години. Всеки отрязък е 
предшестван от хронологичен запис-таблица, посочващ 
годината от Сътворението на света, от Въплъщението 
Христово и управлението  не само на византийските и римски 
владетели и духовни водачи - патриарси и папи, но и на 
персийските, а в последствие и на арабските владетели и 
духовни първенци. Навсякъде числовите структури са 
реализирани чрез запис не с цифри, а със съответните им 
гръцки букви.  

Самият запис се реализира по три начина – Пълен, 
реализиран в два варианта, и Кратък запис.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                               Фигура 1 
  
На фигура 1 е показан първият вариант на Пълния запис 

на годината  А.М.6094 (Година от сътворението на Света). 
Записът е структуриран в осем последователни полета, 
маркирани с червените маркери и озаглавени както следва: 

1 поле – Космическа година, 2 поле – Година от 
телесното Въплъщение ( от Новата ера),3 поле – Римски 
(Византийски) Василевс , 4 поле – Персийски владетел, 5 поле 
– Константинополски Епископ, 6 поле – Йерусалимски 
Епископ, 7 поле – Александрийски епископ, 8 поле – 
Антиохийски Епископ  При вторият вариант на Подробния 
запис полетата са следните : 1 поле – Космическа година, 2 
поле – Година от телесното Въплъщение ( от Новата ера), 3 
поле – Римски (Византийски) Василевс  , 4 поле – Арабски 
халифи, 5 поле – Римски Епископ – Папата, 6 поле – 
Константинополски Епископ, 7 поле – Антиохийски Епископ .  

Краткият годишен запис се различава от Подробния 
запис по това, че Теофан Изповедник пропуска първите две 
полета и води събитията като записва само от 3-то до 7-о 
полета в тяхната  последователност по години. В краткия запис 
ги няма описателните полета на владетелите и духовните 
водачи, а са дадени само годините им, записани пак с гръцки 
букви.   

В Таблица 1 е показано съответствието на цифрите и 
буквите в гръцката азбука. 

 
                      ТАБЛИЦА 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Официално се тиражира в научния свят, че Теофан 

привързва историческите събития към Александрийската ера 
на Анниан с начало  5501г. пр.н. е. Да видим дали това е така? 
На фигура 2 е демонстрирано какво е цифровото съответствие 
на буквения запис на година 6094 космическа година от 
Сътворението и годината 594 от Телесното въплъщение.  
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Теофан е посочил две датировки на едно събитие, наречено 
Телесното въплъщение,  спрямо два времеви маркера.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Фигура 2 
 
Времевото отстояние на Телесното въплъщение  от 

Космическата година ще ни покаже коя е годината, маркирана 
като Космическа, спрямо реалното историческо събитие - 
Телесното въплъщение. Или ако се определи годината на 
Телесното въплъщение като година на Новата ера, то 
Космическата година отстои на 5500 години преди нея. Тази 
сметка е една и съща за всички датировки, които прави Теофан 
Изповедник. Винаги, когато извадим от Космическата година 
годината от Въплъщението, ще получим 5500 години. А това 
означава, че Епохата на Ерата на Георги Синкел и Теофан е 
5500 години преди Новата ера! 

Официалната историография приема apriori, че Синкел 
и Теофан датират събитията в Хронографията си спрямо 
Александрийската ера на Анниан, която е с начало 5493 
г.пр.н.е.. Но фактите до тук са други! Двете епохи са 
различни! Теофан Изповедник датира спрямо 5500 година 
преди Новата ера. От тук следват и поредицата от 
недоразумения на историците… 

За българския владетел Телец в Хронографията на 
Теофан има указани някаква година на неговото управление и 
за битката му с византийцте при Анхиало. Тя е дискутирана от 
много изследвачи и всеки път със съмнителна 
достоверност......Ние открихме четири времеви маркери, чрез 
които можем да позиционираме точно годината на Кан Телец 
спрямо приетата първа година от  Новата ера.  

 
Първи времеви маркер 

 
Пасажът, в който Теофан говори за Телец, е датиран с 

кратък запис на годината и е показан на фигура 3. Името на 
Телец, и годината на събитието са  подчертани.   

 
 
 
 
 
 
                               Фигура 3 
 
В Таблица 1 е показана пълната възстановка на 

съответствието на годините от  6236 до 6256 от Сътворението 
на света,   в съответният им запис с гръцки букви. Това са 
базовите години за които има пълен запис. Чрез тази таблица се 
възстановие точният запис на годината  6254,   която Тефан е 
посочил за година на битката на Телец при Анхиало, в 
съответствие с буквения и запис Вече познавайки Ерата на 

Сътворението на Света лесно се открива, че тази година е 754 
от Новата ера.  Тази година  не се „връзва” с датировката на 
Васил Златарски и на неговите последователите при 
разчитане на Именника на българските владетели 

 
                         ТАБЛИЦА 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Втори времеви маркер 
 

Български превод на Хронографията на Теофан е 
направен в състава на така наречените „Гръцки извори на 
Българската история”, издание на БАН от 1954г.[2]. Да оставим 
настрана абсурдното заглавие на поредицата !!!! На фигура 4 е 
показан оригиналът и съответния му превод в „Извора”. 
Очевидна е липсата на ПЪРВОТО изречение от абзаца на 
Теофан!!! Това е изречение, в което са налице два 
ПРОВЕРЯЕМИ времеви маркера. Без това изречение 
датировката е НЕВЪЗМОЖНА! Изречението е показано 
отделно на фигура 5. 

 
 
 
 
 
                               Фигура 4 
 
 
 
 
                               Фигура 5 
 
Нашият превод на първата част на това изречение е 

следният : „В същата тази година се появи комета с къса 
опашка …….” 

През годината 754, или по-точно в нейното индиктово 
начало, започващо на първи септември, на изток, на 9-ти 
октомври 753г.н.е., се появява продълговата комета. Точно 
продълговата, а не с дълга опашка, каквито има и през другите 
години около 750г. Това е кометата на Биели и тя е от 3- та 
звездна величина, достатъчна, за да се наблюдава лесно и с 
просто око. Това е второто потвърждение, че  събитието 
описано от Теофан е станало през 754 г.н.е. Този маркер е 
неоспорим, защото е реално астрономическо явление, каквото 
няма в тиражираната от съвременната наука година за Кан 
Телец – 762г. н.е. 

 
Трети времеви маркер 

На фигура 6 е показа преводът на Анастасий 
Библиотекар, като най-близък до времето на описваните 
събития. Анастасий превежда : „ е убит сина на Фатима”. От 
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Старогръцко-Българския речник, издаден през 1938г. 
научаваме, че думата  

означава не точно убит или загинал, а „.....и кончина на 
особата” ( в смисъл „умря от болест царска особа ..”) Ние 
считаме, че правилният превод е :” и умря от болест царската 
особа синът на Фатима”. 

 
 
 
 
 
  
                               Фигура 6 
Време е да да потърсим в историята около времето на 

Кан Телец някаква значима царска особа, която да е умряла от 
болест и да е от потеклото на Фатима. След внимателно 
изследване на родословията на Арабските и Персийски 
владетели, живели около и преди 800-та година, попадаме на 
следното родословие, част от родословието е показано на 
фигура 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Фигура 7 
От Умаях произлиза династията на Умаядите. От 

Абдула Муталиб Шуайба, който е от племето на Хашимидите и 
е наследник на Хашим, произлизат няколко наследници, най-
значимите от които са Абдула, бащата на Пророка Мохамед и  
Абас, родоначалник на династията на Абасидите . Всред 
всички владетели само Абдула Муталиб Шуаиба има жена 
Фатима и наследник, властвал около 740 - 770 години н.е.  ХХ. 
Това е Абдула Абу ал Абас ас Сафах, който наследява 
Арабския халифат през 750 г.н.е и умира от едра шарка през 
754 година от н.е. ХХ. Човек, умрял от едра шарка, не може да 
бъде определен  като „убит” или „загинал” и затова Теофан го е 
записал с :      

 
     Същият този  Ас Сафах унищожава наследниците на 

Умаядите и ги изтласква в сегашна Испания.Следователно 
този владетел е достатъчно значим, за да бъде  единственият, за 
когото би могъл да пише Теофан Изповедник в първото 
изречение на абзаца за Телец. И най-важното е, че той умира 
през същата тази 754 година от Новата ера. 

 
Четвърти времеви маркер 

 
Продължавайки четенето на абзаца, в който се говори за 

българския  Телец, попадаме на следното изречение 
 
 

Официалният български превод на Хронографията на 
Теофан ни дава следното значение на текста: „ И на 30 юни, 
първи индикт, ден пети [ според превода това е денят 
четвъртък] се явил Телец”. Доколко това е точният превод ще 
се убедим като го анализираме граматически и логически.  

     В книгата „Календар и хронология” на 
И.А.Климишин [3] е записано:  „ На всички исторически и 
юридически документи индикт се указва след обикновената 
календарна дата”. Или след определена календарна дата Х 
първо се записва думата „индикт” а след това се посочва 
номера на годината от индиктовия пакет.Следователно 
преводът „... 30 юни, първи индикт” е неправилно преведен 
граматически. Правилното разчитане правим ние в следния вид 
: „... 30 юни, индикт първи”.  Явна граматическа грешка. 

Дали обаче Официалният превод на текста от 
„Хронографията” от старогръцки е направен и чисто логически 
правилно?   В изречението  има една думичка „менос”,  

 
 
 Тя липсва и не се тълкува в Официалния превод. Дали е 

толкова маловажна тази дума? Когато един хронист описва 
събития, той се стреми да бъде колкото се може по-опростен, 
конкретен и по-точен. Следователно ВСЯКА дума записана от 
такъв човек е важна и значима. 

     До колко всички хронисти спазват това правило е 
въпрос на лична подготовка и морал. Но е недопустимо 
преводачите да налагат рамката на своя морал и разбиране 
върху оригиналните мисли, изложени от хрониста. От тази 
гледна точка ние смятаме, че тук е допусната много важна 
грешка, касаеща адекваността на подредбата на събитията в 
хронологичен ред.    Първо какво  означава думата „менос”?  
Да видим и какво се обозначава с тази дума? Употребена в 
календарните записи тази дума веднъж означава „месец от 
календара” ( менос юни, менос юли  - месец юни, месец юли). 
Второто използване на тази дума е когато става въпрос за 
нещо, което е недовършено, неизпълнено. Следователно 
Теофан отнася думата «менос» за нещо друго(като го свързва с 
определителен член в гръцкия текст) и казва, съгласно своя 
стил и изказ, какво е то, а именно «недовършен, неизпълнен на 
едно цял индикт», което е харастеристиката  на годината  6254. 
Явна логическа грешка.   

     Сега се вижда истинският превод на това, което иска 
да ни каже Теофан Изповедник ХХ - „…..на полето на 
Анхиало. На 30 юни,  неизпълнен на едно Индикт, ден пети от 
седмицата появи се Телец с много войска..” ! А сега и 
категоричният извод : Годината А.М.6254 е 14-та в 15-
годишния индиктов пакет, т.е. неизпълнен с едно индикт !!!  

Според година от Сътворението на света  : 
  6254 :  15 = 416  с остатък 14  
Или годината 6254  е индикт 14  т.е. неизпълнен с едно 

индикт  ( пълният индикт е равен на 15 години),  както е 
изписано от  Теофан Изповедник !      

Следователно Индиктовото смятане потвърждава 
верността на Разчитането на Танев-Манев на датата на битката 
на  Телец при Анхиало и тя е  754г. н.е.  !!!    

    От направените дотук изследвания се налагат 
следните изводи: 

Годината 754-а е точна : 
1.  Граматически (Първи времеви маркер) 
2.  Фактологически (Втори и Трети времеви маркери) 
3.  Логически (Четвърти времеви маркер). 
 Следователно : 
1. Теофан правилно е написал годината 6254 за година 

на битката на Кан Телец при Анхиало, означена с гръцки 
букви. 

2 .Астрономически събития потвърждават записа за 
наличието  на късоопашата комета. 

3 .Привързването на събитието от 6254 година е      
синхронизирано с историята на Арабския халифат и е        
правилно записано. 

Фатима 
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  4. Индиктовият запис на Теофан е правилен при 
правилното разчитане на самия запис. 

В изречението на Теофан за битката при Анхиало е 
записано:  

 
 
 
 
Разчита се като :” 30 юни ден пети (от седмицата).  От 

справка с  календарното смятане е ядно, че записът „на 30 
юни”  от А.М  6254 определя петия ден от седмицата като  
четвъртък при седмица с почивен ден събота, каквато по това 
време и била официалната седмица във Византия.  

 Анастасий Библиотекар превежда същия текст Телец.       
така :  

 
 
 
 
 
 
Анастасий Библиотекар е превел текста от старогръцки 

на латински език съгласно изискванията на древния Римски 
лунен календар. Анастасий употребява думите  – pridie и 
kalendas, означаващи „ден преди календите, ноните и идите на 
даден месец и първият ден на същия този месец. Тук  pridie 
kalendas Iuliаs , както е записано в латинския текст на превода, 
ще означава  денят преди календите на месец Юли, а този ден е 
30 Юни според Юлианския календар, т.е. Анастасий 
Библиотекар вярно е превел текста „на 30 юни...”. Според 
Римския лунен календар месец Юниус е с 29 дни, а месецът 
след него е Квинтилис с 31 дни. В 754г.н.е. последният ден на 
месец Юниус е на 18 юли по Юлианския календар и този ден е 
също ....четвъртък. 

     По-нататък следва текстът „пети ден от 
седмицата”,ХХ, преведен от Анастасий като feria quinta , и 
означава на български – „четвъртък, пети ден от 
седмицата”, т.е. денят е вече конкретизиран и сочи, че 
календарната седмица на древния Римски лунен календар е 
лунна и е с почивен ден събота. И тук Анастасий Библиотекар 
е точен. 

      Що се отнася до текста относно „ неизпълненият 
на 1 индиктион” Анастасий го превежда като „ primae 
indictionis” – „ първи индиктион”, явно неразбрал в 
дълбочина особения стил и изказ на Теофан Изповедник при 
датировките на историческите и астрономическите събития в 
неговата „Хронография”. 

 Крайните изводи, които се налагат  след направеното 
изложение са :  

1. Ерата на сътворение на Света, която ползва Теофан 
Изповедник не е Александрийската ера на Панодор с година 
5493 пр.н.е.,  не е и ерата на Анниан с година 5493 пр.н.е по 
Християнския календар! 

2. Битката на Кан Телец при Анхиало е станала на 30 
юни, четвъртък, 754г.н.е. и Теофан Изповедник е описал и  
датирал точно историческия момент. 

3. Всички разсъждения, направени, без да се отчита 
настоящото Разчитане на Теофан Изповедник в тази им част, са 
безпочвени и ненаучни !! 
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През последните десетилетия се наблюдава засилен 
интерес към начина, по който българите са датирали събитията 
във времето. Възникват серия от въпроси: „Имали ли са 
българите календар”? Ако „Да”, какъв е бил този календар? 
Как се вписва той в световната хронология? Каква е неговата 
точност? Как се „съизмерва” той със съществуващите известни 
календари? За съжаление историята не ни е оставила никакви 
материални записи за естеството на този митичен Български 
календар. Останали са само някои бледи спомени за онова, 
което нашите предци са правили в съответното време, за да 
бъдат в синхрон с Духовното русло на своето време. Останали 
са графични символи, останали са предания, останали са песни, 
останали са и ... твърде малко неунищожени писмени 
паметници, в които са посочени точните датировки на минали 
събития. Много автори са правили опити да „възстановят” този 
Български календар. Доколко са успешни тези опити е въпрос 
на друг анализ. 

В резултата от многогодишната изследователска 
работа по създаването на високоточен  Български  земно-
слънчев календар е създаден Български циклов каландар на 
Танев-Манев.  Стартова дата на този календар  е началото на 
летоброенето на Българската ера  5504 години пр.н.е. [8]. 
Принципите, устройството и аритметиката на създадения 
Български  циклов календар доказват, че грешка от едно 
денонощие се набира за 132573 години [6] в следствие на 
разликата между календарната и тропичната година от времето, 
когато е стартиран. 

 На Фигура 1 е показана синхронизацията на 
Българският циклов календар с Древния източен зодиак, със 
Съвременния зодиак, с календара на Енох и изображението в 
Евангелието на поп Минчо от село Дъбене, Карловско [7]. 
Такава синхронизация на зодиакалните пакети и календарните 
им привързвания се прави за първи път от нас и не е присъства 
в досегашните календарни изследвания на други автори.                                         

     Базова характеристика на Българския циклов 
календар е, че началото на историческия отчет по 
българската ера и по  българския  циклов  календар  е 1 
Алемъ  5504 години пр. хр. е. и се пада на  23 декември  5505 
г.пр.хр.е. Поради това  Първа (1-ва) г. пр. н. е., по 
християнската ера и  по  християнския  календар,  е  5504 г.  
по  българския циклов   календар. Тази връзка между 
Българския циклов календар и Християнския календар 
води до отместването на датите на Християнския календар 
с 8-9 дни  СЛЕД съответните дати на Българския циклов 

календар. Това се отнася и за цитираните по долу дати на 
Равноденствията и Слънцестоянията.  

 

БЪЛГАРСКИ ЦИКЛОВ КАЛЕНДАР 

СЪС СЛЪНЧЕВА КАЛЕНДАРНА СЕДМИЦА  

(ПОЧИВЕН ДЕН – НЕДЕЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1 

Българският циклов календар е земно-слънчев 
календар с календарна дроб 124/511. Основните му 
корекционни и времеви периоди („пакети”) на видим план са 
12-годишните земно-звездни (зодиакални) периоди, 60-
годишните големи стихийни цикли, всеки съставен от пет 
малки стихийни цикли - по 12 години за цикъл и 511- 
годишните високосно-корекционни времеви периоди с по 
124 високосни години за период и високосна корекция на всеки 
4 години. Принципът на разпределение на високосните години 
и на годините без високосна корекция в рамките на 511- 
годишния период е описан в книгата Български празничен 
циклов календар [4]. 
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В основата на Българския циклов календар е 
принципът на  древния, предпотопен слънчев календар на 
патриарх Енох [10] , съгласуван със съвременния зодиак, с 
древния източен зодиак и със зооморфния българския зодиак. 
Освен това Българския циклов календар е съгласуван с 
Вселенското генезисно Свръхвреме и със скоростта на  
околоосното въртене на планетата Земя [5]. Петте периода, по 
12 години всеки, съответстват на стихиите „огън”, „въздух”, 
„вода”, „земя”, и „метал”. Стихийните периоди указват 
посоката, вида, времето и характера на влиянието на силите и 
енергиите на Съзиданието върху Земята и човеците вън и 
независимо от тяхната воля. Всеки голям „стихиен” 60-
годишен период  започва със стихията „огън” и завършва със 
„стихията „метал”. Големите и малките „стихийни” 
периоди(цикли) започват с година „петел” и завършват с 
година „овен”. Така подреденият зооморфен 12 годишен пакет 
е различен от пакета, който други изследвачи използват в 
търсенията   си [1], [2], [3] ,[9]. Измерването на времето в 
Българския циклов календар се извършва посредством: 

ден – денонощие, светли и тъмни части = 24 части = 
24 часа; 

час = 1/ 24 част от денонощието = 60 минути = 3600 
секунди; 

1 минута = 60 секунди =1/60 от часа;    

1 секунда = 1/ 60 от минутата; 

Броят на светлите и тъмните части на денонощието са 
различни през различните  сезони в рамките на календарната 
година. 

седмица = 7 дни като почивният ден е 
неделя(слънчева седмица), а първият работен ден от    
седмицата е  винаги  понеделник. Денят сряда е среда на 
работните дни от седмицата, а не на цялата седмица. 

вешъ – месец = 30 дни = 30 среднослънчеви 
денонощия / ср.сл.ден./ 

лето – година = 12 месеца = 360 ср.сл.денонощшя 
плюс 5 / или 6 / ср.сл.денонощия за изравняване на 
календарната година с тропичната (истинската) земна година, 
чиято продължителност в настояще време е 365,2421988 
ср.сл.денонощия. Толкова е продължителността на 
промеждутъка от време между две последователни 
преминавания на диска на Слънцето през възловата точка на 
пролетното равноденствие.  

Структурата на Българския циклов календар е 4 
тримесечия  по 91 дни плюс един ден, неработен,  наречен „ 
Ени Алем”( „Нов първи” или „Нулев ден” ), в който е денят 
„Нова година” на следващата календарна година. Този ден не 
принадлежи на никой месец или тримесечие от календарната 
година и е денят, следващ деня на зимното  слънцестоене. 
Наречен е и  още ден  на  долната мъртва точка.  В този ден 
на обяд, според легендата, Слънцето „трепва” и започва своя 
нов, възходящ ход през следващата Нова година, който е 
обратен на хода на точката на пролетното равноденствие(от 
прецесията). 

 Първият ден на първия месец от Новата българска  
година е винаги понеделник (22 или 23 декември по 
Християнския календар), а месецът съответства на 
зодиакалното животно Докс (Свиня).  

Освен това в края на шестия месец, след последния му 
ден, се прибавя един ден за „високосна” корекция на календара 
на всеки 4 години.  

Този ден носи името „Ени Джитем”, а високосната 
година се нарича „Бехти”.  Прибавеният ден също не 
принадлежи на никой месец или тримесечие от календарната 
година. В Българския циклов календар месеците с по 31дни са 

последните месеци от календарните тримесечия -третият, 
шестият, деветият и дванадесетият календарни месеци 
(принципът на патриарх Енох). Годините от Новата ера (Новата 
прецесионна ера на планетата Земя и новата-христова ера) по 
Българския циклов календар се броят от „петел” и по посока на 
часовата стрелка, а годините преди новата ера(преди 
христовата ера) се броят от „овен” и по посока, обратна на 
часовата стрелка. Числителните  редни  в  Българския  циклов  
календар (съгласно изследванията на Петър Добрев и Георги 
Кръстев [2], [3])  са: 

първи – алем           пети   - вечем        девети             –  девем 

втори  – тутом         шести - шехтем    десети             –  елем 

трети  – читем         седми  - сетем       единадесети   –  елнем 

четвърти – твирем   осми  -  есем         дванадесети   –  алтом, 
                                                                                              алтем 
 

На стихийните цикли в Българския циклов календар 
съответстват следните основни цветове: „огън” – червено  
„въздух” – синьо     „вода” – черно    „земя” – жълто „метал” - 
бяло  

За разлика от Китайския, лунно деформиран (земен 
лунно-слънчев) циклов календар, в Българския циклов 
календар  няма  „мъжки”  и  „женски” цикли  и енергии.  Той 
е земно-слънчев календар и като такъв във времето, когато е 
неговата начална(изходна) точка, Силите и Енергиите на 
Съзиданието, действащи на духовно и астрално ниво и  
отчитани по него, не са разделени и действат в своето външно 
многообразие и вътрешно единство. 

Примери за работа с Българския циклов календар:  

Пример1 :  Коя година и от кой стихиен цикъл по 
Българския циклов     календар е годината 2010-та от н.е.(от 
хр.е.), 4-и месец, по християнския календар? 

За да извършим правилно пресмятането, не трябва да 
забравяме, че началната дата на  Българската  ера  е  01.Алем( 
Месец 1-ви). 5504 години пр. хр. е., както и това, че първият 
ден на първия  месец на същата тази година е 23 декември 
5505г.пр.хр.е. и че 1-ва година пр.н.е. е 5504-та година по 
Българския циклов календар! Следващата стъпка е 
„привързване” на християнската година към годините и 
циклите на Българския циклов календар. За целта правим 
следното: 

                                 5504г. + 2010г. = 7514г. 

  До тази година са минали: 

7514г. – 1г. = 7513г 

7513г.  : 60г/с.ц   = 125,2166760г.с ц т.е. минали са 125 и 
тече 126-ят 60г.с.ц. 

От 126-я60г.с.ц. са изминали завършени години: 
 0,21667.60г.с.ц. х 60г/с.ц = 13,0003 г.= 13г., а годината  

7514-та е 14-та    незавършена година от 126-я60г.с.ц. 

Във връзка със стихийните цикли: 

14г.= 1ц. х 12г/ц + 2г.  т.е.   минал е един стихиен 
цикъл, който е „огън”     и тече вторият,(тутом)  незавършен 
стихиен цикъл „въздух”, а годината 7514 е 2-та година от този 
цикъл. По Българския циклов календар зодиакалното животно, 
съответствуващо на 2-та година, е Етх(Куче).  

Или   2010-та г.,  месец април, от н.е.  по 
християнския календар ще бъде: Лето 7514 Етх Твирем, 
стихиен цикъл „въздух” по Българския циклов календар. 
Проверката ще извършим като разделим 7514г. на 12г/ц и по 
остатъка от делението ще определим номера на годината и 
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съответствуващото и зодиакално животно от Българския 
циклов календар: 

7514г. : 12г/ц  = 62612г.ц. и остатък 2 от 627-я текущ 12-
годишен земно-звезден(зодиакален) времеви период („пакет”). 
На втората година от този период съответствува зодиакалното 
животно Етх(Куче). Или 7514г. по БЦК е Куче.  

 Пример2 : Коя година и от кой стихиен цикъл по 
Българския циклов     календар(БЦК) е годината 1505-та 
пр.н.е.(пр. хр.е.), 4-и месец, по християнския календар? 

а/. 5505г. – 1505г. = 4000г. 

б/. До тази година са минали:  5504г. – 1505г. = 3999г. 

в/.  3999г. : 60г/с.ц  = 66,6560г.с.ц. т.е. изминали са 66 и 
тече 67-я60г.с.ц. 

г/.    От  67-я60г.с.ц. са изминали завършени години: 

0,6560г.ц. х 60г/ц = 39г., а 4000-та година по БЦК е 40-
та година 

от 67-я незавършен 60-годишен ст. цикъл. 

д/.  Във връзка със стихийните цикли: 

 40г = 3ц х 12г./ц  + 4г.  т.е. минали са 3 ст.цикъла и 
тече 4-я     (твирем) стихиен цикъл „земя”,  а годината  4000 е 
4-та от този    стихиен цикъл. 

По  БЦК  на 4-та година от този период съответства 
зодиакалнато      животно Сомор (Мишка). Или 1505г. пр.н.е., 
месец април, по  християнския  календар ще  бъде:  

Лето  4000  Сомор  Твирем,  стихиен  цикъл „земя”  
по  БЦК.   Проверката   извършваме  по   начина,  описан  в   
Пример1. 

Забележка: Погрешно и неправилно е привеждането 
на година от християнския календар към БЦК само въз основа 
на деленето на номера на християнската година на 12, без да 
е предварително „привързана” тя, съгласно  правилата,  към  
БЦК! 

С Т Р У К Т У Р А  н а  Б Ъ Л Г А Р С К И Я  Ц И К 
Л О В  К А Л Е Н Д А Р 

1. Първо тримесечие: 
Месец 1 - Алем           Месец 2 - Тутом             Месец 3 - Читем 

П  1   8   15   22   29              6   13   20   27               4   11   18   25   
В  2   9   16   23   30              7   14   21   28               5   12   19   26     
С  3  10  17   24               1    8   15   22   29               6   13   20   27   
Ч  4  11  18   25               2    9   16   23   30               7   14   21   28   
П  5  12  19   26               3   10  17   24                  1  8   15   22   291     
С  6  13  20   27               4   11  18   25                  2  9   16   23   30    
Н  7  14  21   28               5   12  19   26                  3 10  17   24   31 

 

2. Второ тримесечие: 
  Месец 4 - Твирем       Месец 5 - Вечем        Месец 6 - Шехтем 
П  1   8   15   22   29        6   13   20   27                  4   11   18   25 
В  2   9   16   23   30        7   14   21   28                  5   12   19   26    
С  3  10  17   24           1  8   15   22   29                  6   13   20   27          
Ч  4  11  18   25           2  9   16   23   30                  7   14   21   28    
П  5  12  19   26           3 10  17   24                    1   8   15   22   29     
С  6  13  20   27           4 11  18   25                    2   9   16   23   30 
Н  7  14  21   28           5 12  19   26                    3  10  17   24   312  

                                                                                    ЕД 3 

3. Трето тримесечие: 
Месец 7 - Сетем             Месец 8 - Есем             Месец 9 - Девем 

П  1  8  15  22  29              6   13   20   27                   4   11   18   25 
В  2  9  16  23  30              7   14   21   28                   5   12   19   26 
С  3 10 17  24                1   8   15   22   29                  6   13   20   27 
Ч  4 11 18  25                2   9   16   23   30                  7   14   21   28 

П  5 12 19  26                3  10  17   24                    1   8   15   22111   29 
С  6 13  20 27                4  11   18  25                    2   9   16   23   30 
Н  7 14  21 28                5  12   19  26                    3  10  17   24   31   

 

Забележка: Между 511- годишните периоди има  
4”векови нулеви дни”за премахване на натрупаните дни от 
годините без високосна корекция – 15 години след 496-та 
година на всеки 511-годишен период и първата година от 
новия такъв период.  

     

4. Четвърто тримесечие:  
Месец 10 - Елем            Месец 11- Елнем       Месец 12 - Алтом 

П  11    8   17  24   29               6   13   20   27              4   11   20   25 
В  2   9   16  23   30               7   14   21   28              5   12   19   26 
С  3  10  17  24                 1   8   15   22   29              6   13   20   27 

Ч  4  11  18  25                 2   9   16   23   30              7   14   21   28 
П  5  12  19  26                 3  10  17   24                1   8   15   22   29 
С  6  13  20  27                 4  11  18   25                2   9   16   23   30 
Н  7  14  21  28                 5  12  19   26                3  10  17   24   312 

                                                                                      ЕА4 

1- Пролетно и есенно равноденствия ( 20/21/ март и 22/23/ 
септември) 

2- Лятно и  зимно слънцестояния (21/22/  юни   и  21 
декември )  

3- Ени Джитем  добавя се ден за „високосна” корекция 
4- Ени Алем – „Нулев ден”, „Нов първи”, ден на 

Българската  Нова  година 

Забележка: Стихийните цикли в Българския циклов 
календар следват последователността на сътворението на 
материята съгласно генезиса: плазма, газ, течност,  твърда 
аморфна материя,   твърда кристално организирана 
материя. Нашите предци са имали будни сетива, за да 
възприемат тази последователност и са я заложили в своя 
циклов календар като важно доказателство за знанията и 
способностите, които  са имали  в  ония  далечни  времена.  

Създаденият  Български циклов календар е основа за 
изработването и стартирането на Българския празничен 
циклов календар [4] с възможност за синхронно отчитане на 
реално историческо  време съвместно с Григорианския 
християнски календар . 

За хлядолетия напред, църковните и народни 
празници по Българския празничен циклов календар са в един 
и същи месец на една и съща дата и в един и същи седмичен 
ден през всяка календарна година. Такова предимство няма 
нито един календар, създаван от най-дълбока древност. до сега. 
Този календар е уникален и е с пълното си право да претендира 
за утвърждаването му като Световен календар тъй като всеки 
народ, всяка нация може да празнува своите празници винаги 
по едно и също време при годишния ход на Земята по нейната 
орбита. Достатъчно е само да привърже своя празничен 
календар към стартовата дата на Българския празничен циклов 
календар. 
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1. Introduction 
The rapid development of information society effects the 

rates of people’s communication and raises the necessity of 
continual self-perfection. In our dynamically changing reality, the 
aim of the modern higher education that comes to the fore is 
students not simply gain knowledge, skills and proficiency in 
specific subject domains but grow up as active, independent, 
creative individuals who are fully corresponding to the demands of 
the contemporary labor market.  

Worldwide computerization is a prerequisite for adopting 
innovative educational paradigms; out-of-date models give way to 
distance communications, and computers surpass their role of a 
teaching instrument, as today they can perform the function of 
mediator and educator.  

The sustainable trend to assist students for developing a 
cognitive self-reliance, creativity and logical thinking is one of the 
most valued modern approaches in the teaching process.  

The thesis of this paper asserts that teaching of 
programming to students from specialties including non-computer 
ones is a good platform to foster their creative thinking. Even 
though that the transfer of creative approaches from a given 
scientific field to another is still a subject of study by psychologists 
[Sternberg 04], the development of individual’s potentials as self-
reliance and logical thinking is of unequivocal benefit to modern 
people.      

 
2. Exposition 
Creativity is a sophisticated and complex matter of study. It 

should be noted that scholars are still discussing its essence, and 
yet, there is not a generally accepted definition as seen from the big 
variety of clarifications suggested and applied in literature. 
Creativity involves different ways of thinking, and revision of the 
established model of evaluation and creation. Different thinking is 
particularly important as it can generate ideas of innovative nature. 
In order to think “outside the box”, an individual needs freedom to 
realize the box frames and limits, and to leap them.  Scientific 
thinking is also needed when choosing the best solutions for 
potential innovations.  

Logical thinking and creativity are the abilities for 
achieving innovations with the help of relevant facilities.  

Practical experience shows that the application of visual 
programming tools and options provide artistic sphere for work, as 
the design of each software product requires specific approaches 
and ideas, which provoke thinking and imagination. Adequately 
allotted assignments and methodical instructions also contribute to 
developing a proper teacher-student model of interaction.            

According to Veleva [Veleva 12] the creative pedagogy 
integrates elements from different fields of education and training. 
Although the creative skills are commonly related to a particular 
sphere of activities and specific talents – musical, mathematical, 
etc., these traits are owed to the general creativity, namely, the 
ability to seek and find many various original ideas. In this context, 
it is possible to develop creativity in any field of human work and 
relationships. For promoting creativity not only as a behavioral 
(situational) characteristic but as a personal feature as well, the 
purposeful educational work should foster the formation and 
development of creativity motivation.        

Gardner [Gardner 11] classifies five directions for creative 
work: 

• solving a specific problem; 
• inventing a product; 

• defining theoretical statement; 
• optimizing activities;  
• carrying out routine activities.  

Students of Computer Science program are taught to 
develop software and relevant software products. The process 
involves four of the above listed aspects of creativity that makes it a 
suitable platform for developing student’s creative thinking.   

The pedagogical techniques that provoke students’ 
creative thinking can be grouped in three basic approaches: 

1. Approach based on the assumption that the existence of a 
methodology as a pedagogical system fostering creativity 
is not grounded as it has no goal; creativity is a kind of a 
play that produces a mess by allowing learners do 
whatever they like and takes from the time for teaching  
the basic skills related to the subject (M. Saarilahti, B. 
Cramond, H. Sieppi, 1999); 

2. Approach focused on the organization of a creative 
medium or atmosphere that gives a chance to creative and 
active work (I. Becker-Textor, 1995, p. 24);   

3. Approach grounded on the construction of technology for 
controlling the creative processes through analysis of 
creativity techniques and deduction of thinking process 
components that can be formalized and turned into 
reproductive ones (M. Meerovich, L. Shragina, 2003). 
The third type of approach is based on the consideration 

of the necessity of methodology that allows to realize the thinking 
processes and the intellectual component of creativity in any sphere 
of activities. If such methodology is missing the entire technology 
of creative education and training is reduced to general advices 
without methods for analysis and evaluation criteria (M. Meerovich, 
L. Shragina) [Veleva 12]. 

The pedagogical techniques for creativity stimulation 
presume no threats and constraints within learners circle; the 
individual must have the right to act of one’s free will. It means that 
ideas beyond the narrow standards of visualization have to be also 
accepted and fostered. An important condition for setting up a 
favorable atmosphere is to stimulate the feeling of success and to 
encourage the achievements. Educators should express their 
positive attitude to the proposed non-standard solutions and foster 
the chances for sharing ideas.     

Human’s thinking is distinguished with the specificity of 
the mind to operate mainly with visual forms (images) of real 
objects and phenomena. This is why in the very beginning of the 
computer training the teacher should avoid the assignment of tasks 
with abstract results (e.g. changing the values of variables without 
any visualization; organizing dynamic structures, etc.). When the 
subject material is presented with visual supports it can help the 
creative thinking. 

Fostering creativity requires skills for adequate responses to 
the unexpected learners’ suggestions and original ideas in order to 
guide and assist their findings. It should be noted that not all 
learners have the needed aptitude for that.   

The teaching process of visual programming passes through 
three different creativity aspects (see Figure 1):  

a) designing the software product functionality;   
b) engineering the software product design;  
c) writing in appropriate programming code.  
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Figure 1. Creativity aspects of the teaching process 
 
The tough challenge that a learner of programming faces 

is not the syntax of a specific programming language but the 
gaining of skills to creatively solve the assigned tasks by 
constructing a working and efficient software product. The hardest 
problem of every teacher in programming is to make students think 
as programmers in the process of working out the set up 
assignments.  

The advantages provided by the visual programming tools 
are:  

• gaming approaches; 
• prompt results;  
• visualization;  
• creative medium;  
• motivation.  
Promoting creativity by itself requires creative methods 

and approaches. It involves specially constructed problems, 
exercises and games due to the circumstance that creativity is a 
purely situational characteristic, i.e. an individual’s reaction towards 
external requirements and brought in problems.  

There are different techniques for developing creative 
approaches to problems:    
 

• Object improvement. These problems aim to generate 
and develop skills for transforming objects from the 
surroundings into objects with renovated properties.  
 

Problem 1: Choose relevant controllers and organize most 
suitably the interface of the ТicTacToy game (see figure 2).   

 

    

 
 

Figure 2. Different solutions to a problem for object improvement  
 

• Generating alternatives and speculations. These 
problems are subject to the main goal for shaping 
attitudes and developing abilities in the process of seeking 
and finding diverse and non-standard answers to one 
question or problem. The main objective is to form skills 
for implementing the same function by different objects 
or to make use of the same object in different ways.   

   
Problem 2: Design a calculator for conversion of 

appropriate magnitudes (see figure 3). 
   

 

 
 
Figure 3. Different solutions to a problem for alternatives  

 
• Perceivable re-organization of visual forms. The main 

goal of these problems is to form a conception and 
develop skills for changing the attitude to an object, to 
provoke different perceptions of it at any time, to 
integrate and develop it in various new constructions.        

 
Problem 3: Use the MsgBox controller 5 times for 

constructing a computer-user dialogue on an optional theme.   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 4. Different solutions to a problem for alternatives  
 

3.Conclusion 
   

Today, the teacher of computer science faces the challenge 
to skillfully provoke students to solve problems creatively, modify 
their attitudes and make them think as programmers.   

The advantages provided by the visual programming tools 
enable learners to use specially constructed problems, exercises and 
games for achieving creative attitude, developing logical thinking 
and entrepreneurship. 

The techniques of visual programming environment 
represent a suitable platform for constructing creative problems. 
The play-oriented approaches, prompt outcomes, visualization and 
creative medium are means for the fast achievement of set up goals.  

Creativity is favored by important elements like liberal 
atmosphere, appropriate pedagogical conditions and teacher’s 
competence.    

The teaching process passes through different creative 
aspects as:  

- designing the software product functionality; 
- engineering the software product design;   
- writing in appropriate programming code. 
The interest to contemporary computer environments has 

been raised as they allow the development of new processes of 
innovations focused on both individuals and groups.   

The conscious and purposeful application of creative thinking 
techniques, even if they do not lead to original 
ideas, shall favor students’ future creative 
activities. In this context, the development of 
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creative skills is both a prerequisite for their 
future achievements and a key to effective steps 
of entrepreneurship 
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