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Abstract: For more detailed analysis of the processes in atmosphere, is required simultaneously 
measuring intensity several light to lines. The offered a new method using a system that contains three 
independent channels for synchronized measurement of each of the spectral lines. In the upper 
atmosphere are emitted several ultraviolet emissions. More important are the spectral lines L  
emission 121.6 nm, and emitted from the oxygen OI 130.4 nm and 135.6 nm. As a sensor for 
measuring such weak light fluxes used high performance Photomultiplier (PMT) R10825. He has very 
high sensitivity, high gain and its working range is located in the far ultraviolet spectrum. When the 
light beam becomes so weak that fall on the cathode single photons, then the output of the PMT 
receive impulses away from each other. Then the number of output pulses is in direct proportion to the 
amount of incident light.  This technique is known as the Method of counting photons and is used for 
amplification and processing of electrical signals in the unit. The device is designed with enhanced 
characteristics for operation in the severe conditions of the space environment. 

 
Keywords: ultraviolet emissions, photomultiplier, counting photons. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 В горните слоеве на атмосферата се излъчват няколко ултравиолетови емисии. За 

по-задълбочен анализ на процесите, които протичат там е необходимо да се  измерва 
интензитета на няколко светлинни линии едновременно.  Използван e нов метод за 
измерване, който представлява система съдържаща три независими канала за 
синхронна регистрация на всяка една от спектралните линии.  Измерването на L 
емисията с дължина 121.6 нм , заедно  с кислородните емисии OI 130.4 nm  и OI 13.5.6 
nm дава важна информация за протичащите физични и химични процеси в 
пространството на геокороната. Като най-външен слой на атмосферата, тя е подложена 
на интезивна слънчева радиация и космически лъчения, в резултат на което се 
наблюдават различни явления като магнитни бури, светещи облаци, наличието на 
плазмен слой, кръгов ток състоящ се в 80% от протони на Н+, О+, N+, He+ O2+, H2+ и 
др.  Резонансният преход 2P-2S на атомния водород (L емисия с дължина 121.6 нм) е 
най-силната и открояваща се емисия в слънчевия FUV спектър.  

 2. СПЕКТРАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕОКОРОНАТА И ОБЩИ 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ. 

 На фиг. 1 е показана спектрално  моделираната ултравиолетова аврорална емисия 
на геокороната.  
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Радиационният поток  на L емисията се състои от директна L емисия, както и от 
такава получена от резонансното разсейване от водородните атоми в атмосферата. 
Освен това значителен интерес предизвикват и излъчените от кислорода емисии на  OI 
130.4 nm и 135.6 nm. Едновременното наблюдение на трите емисии дава допълнителна 
информация за протичащите процеси в магнитосферата, както и възможност за 
моделиране на пространствено изображение. Целта на магнитосферните изследвания е 
да се разбере как заредените частици, магнитните и електрически области си 
взаимодействат едни с други и как това взаимодействие е промодулирано от външното 
влияние, като например слънчевия вятър и магнитните полета. 

 
Фигура 1. Аврорален спектър на геокороната.  

 
Измерването на слаби потоци светлина, особено в ултравиолетовия диапазон е 

свързано с решаването на много проблеми. Един от най-важните е  разработването или 
намирането на висококачествен фабричен сензор за преобразуване на светлината в 
електрически сигнал. Този сензор трябва не само да е извънредно чувствителен, но в 
същото време тази чувствителност трябва да е разположена в ултравиолетовия 
диапазон. Внимателния подбор на подобен сензор е една много деликатна задача 
поради противоречивите изисквания към параметрите на прибора и високата му цена. 
Друг важен проблем е доставката на оптичен филтър за разделяне на емисиите OI 130.4 
nm и 135.6 nm.   

3. УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИННИ ПОТОЦИ С МНОГО НИСЪК 
ИНТЕНЗИТЕТ. 

Уредът съдържа 3 електронни фотоумножителя (photomultiplier tube), които се 
използват като сензори за първично преобразоване на L радиацията и емисиите OI 
130.4 nm и 135.6 nm в електричен сигнал. Eлектронните фотоумножители (ФЕУ) са 
подбрани със спектрална чувствителност в диапазона 115 - 190 nm, която съответства 
на изброените по-горе спектрални емисии. На входа на всеки от електронните 
фотоумножители е поставен оптичен филтър за отделяне на съответните емисии. 

Подобни идеи са имали и авторите на проекта “TWINS-LAD mission” 2005 г.[6]. 
Тъй като доставката на оптични филтри с много тясна лента на пропускане е много 
трудна задача, в този проект са изпозвани 2 Лайман алфа детектора (LAD) за измерване 
на Лайман алфа емисията и спектрофотометър с микроканална пластина (MCP) за 
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измерване на OI 130.4 nm и 135.6 nm. Днес обаче, високотехнологичните фирми 
проивеждат нови, по-модерни електронни елементи и оптични устройства, при това на 
по-ниски цени, които позволяват по-ефективни решения в областта на измервателната 
техника. 

Електронните фотоумножители се използват за да превърнат светлинния поток в 
електрически сигнал – ток или напрежение. Когато светлинния поток е много слаб и 
върху катода падат единични фотони, в изхода на ФЕУ се получават импулси 
отдалечени един от друг. Тогава падащото количество светлина е директно 
пропорционално на броя на импулсите получени в изхода на ФЕУ за единица време. 
Тази техника е известна като Метод на броене на фотони. [5]  

Един от най-важните параметри на ФЕУ, когато се използва метода за броене на 
фотони е квантовата ефективност (QE). Това е вероятността определено количеството 
фотоелектрони, да бъдат емитирани, когато на фотокатода, попадне 1 фотон. При 
положение, че на фотокатода попадне един фотон, числото на емитираните първични 
фотоелектрони може да бъде само 1 или 0. Тогава квантовата ефективност се отнася за 
коефициента на средния брой на емитираните фотоелектрони от фотокатода за единица 
време, към средния брой фотони, попадащи върху фотокатода за същото време. 

Амплитудата в изхода на електронния  фотоумножител  в режим на броене на 
фотони е извънредно малка. Това изисква усиването на изходния импулс да стане със 
специален усилвател – импулсен, с голямо усилване и нисък собствен шум. На фиг. 2 е 
показана блок-схемата за измерване на светлинни потоци с използване метода на 
броене на импулси.  

 

 
Фигура 2. Блок-смема за измерване на слаб светлинен поток по метода на броене на 

фотони.  
 

В края на всеки блок на фиг. 2 са дадени сигналите, които се получават в изхода 
му. Тъй като сигнала от изхода на електронния  фотоумножител  е много слаб той 
трябва да се усили от импулсен предусилвател. Така усиления импулс се подава на 
Дискриминатор. Дискриминаторът сравнява входния импулс с две опорни напрежения  
и  ги разпределя на две групи. Едната група импулси е с по-ниска, а другата с по-висока 
амплитуда от опорните напрежения. Импулсите с по-ниски амплитуди се елиминират 
от по-ниското референтно ниво на дискриминатора (LLD)  и в повечето случаи 
импулсите с по-високи амплитуди се елиминират от по-високото референтно ниво на 
дискриминатора (ULD). Импулсите  по-ниски от нивото  (LLD) трябва да се отстранят, 
защото те са възникнали в резултат на шум. От  компаратора намиращ се в изхода на 
Дискриминатора излизат импулси с ниво TTL.  Тези импулси допълнително се 
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преобразуват от Формирователя на импулси като правоъгълни за да бъдат правилно 
прочетени от брояча. 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЕНЗОРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СЛАБИ 
СВЕТЛИННИ ПОТОЦИ, ИЗПОЛЗВАЩ МЕТОДА НА БРОЕНЕ НА ИМПУЛСИ. 

4.1. СПЕКТРАЛЕН ОТКЛИК И КВАНТОВА ЕФЕКТИВНОСТ. 
Спектралния отклик на електронния фотоумножител трябва максимално да 

съответства на дължината на вълната на светлинния поток в случая 121.6 nm, 130.4 nm 
и 135.6 nm. 

Квантовата ефективност трябва да бъде максимално висока, особенно при по-
слабите сигнали.  

4.2. ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КАТОДНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ. 
Чувствителността на катодното илъчване влияее върху квантовата ефективност 

и затова тя трябва да е максимално висока. 
4.3. ЕФЕКТИВНОСТ НА СЪБИРАНЕТО (CE). 
Тази характеристика е много важна ако се използва метода на броене на фотони. 

Колкото величината е по-голяма това означава по-малка загуба на сигнал. Ефективност 
на събирането зависи от формата на фотокатода, динодната структура и 
разпределението на напрежението между самите диноди. 

4.4. ШУМ 
В електронния фотоумножител могат да възниктат различни шумове, дори 

когато той се намира в пълна тъмнина. Могат да се предприемат различни мерки, така 
че тези шумове да се минимизират. 

5. ИЗБОР НА ЕЛЕКТРОНЕН ФОТОУМНОЖИТЕЛ. 
За първичен преобразовател на светлина в импулси избираме електронния 

фотоумножител  R10825, производство на фирмата Hamamatsu. Той се използва за 
измервания на ултравиолетова радиация. Електронния фотоумножител  R10825 има  
следните по-важни характеристики: 

- Sprectral Response от 115 до 195 nm,  
- Maximum  Response 130 nm,  
- Quantom Efficiency при 121 nm 23,5%,  
- Усилване 4х106,  Anode Dark Current 0.3 nA,   
- Operating Temperature from -30 to + 50 oC, 
Електронния фотоумножител  R10825 отговаря на всички изисквания съгласно 

точка 4. 
6. ИЗБОР НА ПРЕДУСИЛВАТЕЛ. 
 Усилвателят C5594, производство на фирмата Hamamatsu, е разработен като 

най-подходящо устройство за усилване на сигнали от електронен фотоумножител, 
работещ в режим на броене на фотони. Той е от неинвертиращ тип, има усилване от 36 
dB или 63 пъти, а широчината на честотната лента е от 50 kHz to 1.5 GHz.  

7. ИЗБОР НА УСТРОЙСТВО ЗА БРОЕНЕ НА ФОТОНИ.  
Устройството за броене на фотони С3866, производство на фирмата Hamamatsu 

е проектирано да преобразува единичните фотонни импулси от електронния 
фотоумножител в импулси с амплитуда 5 V подходящи за работа с ТТЛ логика. В 
самото устройство има вградени схеми на усилвател и дискриминатор, формировател 
на импулси и делител на честота. Изходът на устройството за броене на фотони, което 
притежава високо съотношение на сигнсл/шум може директно да се присъедини кън 
стандартен брояч, работещ с ТТЛ логика.  

8. ЗАХРАНВАНЕ. 
8.1 ВИСОКОВОЛТОВО ЗАХРАНВАНЕ. 
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Устройството C4900-51, производство на фирмата Hamamatsu, представлявава 
модулен високоволтов блок предназначен за захранване на електронни 
фотоумножители. Той осигурява изходно напрежение променящо се от +200 V до 
+1250 V и изходящ ток – 0.5 мА.  

8.2 НИСКОВОЛТОВО ЗАХРАНВАНЕ. 
Уредът се захранва с напрежение от 28 V, чийто източник е бордовата батерия. 

Отделните модули се нуждаят от нисковолтово захранване както следва:  +12V  / 95 
mA,  +5.2 V  / 150 mA   и  -5V  / 300 mA.   

Зa получаване на тези захранвания се използуват чиповете от типа DC/DC на 
фирмата АIMTEC. Te  преобразоват напрежението от 28 V, чийто източник е бордовата 
батерия във вторично като са избрани чиповете АМ3ТW2407DZ  и  АМ3ТW2415DZ. 
Чиповете съдържат в корпуса си високочестотни трансформатори с високо 
изолационно съпротивление, които развързват входното и изходното напрежение. 

9. РАЗЧЕТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СХЕМА НА УРЕДА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
НА ЛЪЧЕНИЕТО L . 

Блок схемата за един канал на уреда  е показана на фиг. 3. 
 

 
 

Фигура 3. Блок схема на канала за измерване на лъчението L. 
 

От спектъра в ултравиолетовата част на геокороната знаем, че на височина от 
около 100 км спектралната линия  SI  Lyman alpha е много тясна, а освен това, близо до 
нея има и други спектрални излъчвания с кореспондиращ интензитет. Поради  тази 
причина Лайман-алфа лъчението влиза в колиматор  през оптичен интерференчен 
филтър с лента на пропускане около 10 nm (FWHM) центрирана приблизително на 120 
nm. Колиматора е направен от почернен алуминий със шестоъгълни клетки материал 
(порест) с дължина 2.54 см и стъпка на клетката 1.53 мм, определяща почти 
цилиндрично зрително поле. След това Лайман-алфа лъчението се детектира с 
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електронен фотоумножител (ФЕУ) и се усилва от предусилвател. Същата схема се 
използва и за другите 2 канала на 130.4 nm и 135.6 nm. 

Използването на предусилвател се налага поради ниския изходен сигнал от ФЕУ 
и съгласуване на импеданса. Изходния  сигнал от  фотоумножителя в режим на броене 
на фотони се пресмята по следния начин: 

Единичния фотоелектрон, който се емитира от фотокатода има заряд  
q= 1.6х10-19[C].  Тъй като усилването на ФЕУ е μ  = 4х106 , анодния изходен заряд се 
дава от: 

 
(1)         ][104.6104][106.1 13619 CCqQ                                          
 
Ако широчината на изходния импулс на изхода на  ФЕУ е t=100 ns тогава за 

пика на изходния ток Ip се получава: 
 

 (2)           ][104.6
][10100
][104.6 6

9

13

A
s
C

t
qIp 







                                                     

 
Като се вземе в предвид посоката на потока от електрони получаваме  

Ip = -6.4х10-6 [A]. 
Ако товарното съпротивление или входния импеданс на прилежащия усилвател 

е 50 Ω , то входния импулс има пиково напрежение : 
 
(3)         ][10320][50][104.6 66 VARinIpVin                                
 
При коефициент на усилване на импулсния предусилвател 30 (максималния е 

63), получаваме в изхода му: 
 
 (4)             ][6.9][10960030][10320 66 mVVVVout                             
 
Дискриминатора в броячното устройство работи с нива на дискриминация от -

0,5mV до  -16 mV. Изходното напрежение на предусилвателя е -9.6 mV, и се намира 
точно в необходимия диапазон. От изхода на броящото устроство на фотони излизат 
формирани импулси с ТТЛ ниво, подходящи като вход на всеки стандартен брояч. 

Изходната честота, която се определя от брояча на цифрови импулси е 
пропорционална на интензитета на светлинното лъчение.  

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
Съвременните технологии дават на разположение на дизайнерите все по-

модерни елктронни елементи с нови физически характеристики и нови принципи на 
работа, което улеснява до голяма степен решаването на трудните задачи в 
измерителния процес. По този начина става възможно едновременното  измерване и на 
трите емисии, което дава допълнителна информация за протичащите процеси в 
магнитосферата. Освен това може да се разбере как заредените частици, магнитните и 
електрически области си взаимодействат едни с други и как това взаимодействие е 
промодулирано от външното влияние като например слънчевия вятър и магнитните 
полета. 
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Abstract: The basic principles concerning toughness and reliability of helicopter design are studied. 
Special consideration is given to the methods of determining and extending aircraft service life. The 
principles studied are visualized through graphs and schemes concerning the fuselage and main rotor 
design. 
Keywords: aviation, helicopter, service life, fuselage, blades, test, toughness 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В нашата страна все още се експлоатират значителен брой вертолети руско 

производство, чиято продължителност на използване е от порядъка та 15 – 20 и повече 
години. Една от актуалните задачи е използването в максимална степен на остатъчният 
им ресурс при осигурени висока степен на надеждност и безопасност на полетите. 

Това налага задълбочено познаване на заложените принципи за осигуряване на 
якостта и ресурса на посочените вертолети. Въз основа на литературни източници [1,2] 
могат да се формулира следните принципи: 

- прилагане на системния подход при осигуряване на якостта и ресурса на 
машините; 

- пълнота на системата за техническо обслужване – тя трябва да съдържа всички 
мероприятия и процедури, които са необходими за осигуряване безопасност на 
конструкцията; 

- завършеност на системата за техническо обслужване – при всички процедури 
да се извършва сравняване на получените резултати с определени изисквания, а при 
отклонения от тях се назначават съответни мероприятия; 

- адаптивност на системата – означава, че системата рационално използва 
информацията и се променя в зависимост от натрупания опит (положителен и 
отрицателен) в експлоатацията. 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
Разгледаните принципи се прилагат по време на целия жизнен цикъл на 

вертолетите, който в най-общ случай и представен на фиг. 1. Осигуряването на 
безопасна експлоатация на конструкцията е много сложна задача, за решаването на 
която работят конструкторски, производствени и експлоатационни организации. 
Достигането на високо ниво на безопасност не е възможно без системен контрол на 
условията на експлоатация и натоварванията, както на отделния екземпляр, така и на 
парка вертолети. Активно се използват принципите за пълнота, завършеност и 
адаптивност на системата. Прилагането на посочените принципи има за цел 
получаването на достоверна информация, необходима за функционирането на 
системата за осигуряването на якостта и ресурса на вертолетите по изискването за 
безопасна експлоатация (фиг. 2) 
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Фиг. 2 Структурна схема на функционалната система за осигуряване на якостта и ресурса на 

вертолета по изискването за безопасна експлоатация 
 

На фиг. 3 е представена принципна схема на процедурите по определяне на 
ресурса на планьора на вертолета, която е аналогична на схемата за планьора на 
самолета. Важно е да се отбележи следното: 

- еквевалентния обем на натурните лабораторни изпитания на планьора 
многократно (3 – 5 пъти) превишават необходимия икономически ресурс; 

- резултатите от натурните изпитания не могат да решат всички проблеми 
свързани с ресурса, което налага неговото постепенно увеличаване. 

Проучванията показват, че поетапното увеличаване на назначения ресурс 
юридически се оформя в съответно допълнение към сертификата на типа самолет 
издаден от авиационния регистър. При това действието на сертификата се 
разпространява само на поредния етап посочен в сертификата. 
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Системата предполага обща отговорност на разработчика и експлоатиращата 
организация относно безопасността. Това се изразява в изготвянето на съвместен 
документ “Техническо заключение за поредния назначен ресурс и условията за 
неговата наработка”. При това се осъществява паритетна процедура по получаването, 
обмена и анализа на нова информация за характеристиките на конструкцията и 
условията на предстоящата и експлоатация. Определя се съвкупност от мероприятия 
(подмени, доработки, проверки и срокове на изпълнението им), чрез които ще се 
осигури безопасността на полетите, съгласно нормите за летателна годност [3]. Общата 
структура на нормираните изисквания е представена на фиг. 4. 
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Освен общите положения (третиращи въпросите за прилагането на нормите и 

правилата по избора на коефициентите на безопасност) в нормите за летателна годност 
съществуват следните основни раздели: 

- случаи на натоварване и якост на вертолета като цяло; 
- изискванията за якост на основните агрегати и допълнителни разчетни условия, 

отчитащи особеностите в тяхната работа; 
- безопасност от критичните колебания на конструкцията; 
- изисквания за осигуряване ресурса на конструкцията; 
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- изисквания към изпитанията (статични, уморни, на живучест, наземни и 
летателни изпитания на вертолета) и съответствието им на нормите за летателна 
годност.  

Разглеждаме някои важни технически аспекти по обезпечаването на якостта и 
ресурса. Определянето на повтаряемостта на променливите натоварвания става за 
определени режими на полета в диапазона от скорости посочени в ръководствата по 
летателна експлоатация. Продължителността и натоварванията, които се залагат за 
типовия полет са въз основа на статистически данни. На настоящия етап се провеждат 
множество изследвания за създаването на бордови изчислители на ресурса (БИР). 
Тяхната същност се заключава в поставянето на специални датчици в критичните места 
(с максимални деформации). По специален алгоритъм сигналите се обработват от 
бордовите изчислителни комплекси и се определя темпа на изчерпване на ресурса на 
конструкцията.  

Трябва да се подчертае, че основен източник на информацията за 
дълготрайността на конструкцията е скоростта на нарастване на пукнатината и 
остатъчната якост, които се определят при лабораторните изпитания на натурни 
вертолети на всички типове режими на полета. Независимо от посочените 
широкообхватни дейности пълна идентичност за изразходването на ресурса не може да 
се постигне. Ето защо се налага да се извършва: 

- контролиране на фактическото натоварване на критичните места; 
- дефектоскопичен контрол за откриване (и проследяване развитието) на 

пукнатините; 
- изпитание на вертолети, които имат изработен ресурс. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
В заключение може да се каже, че осигуряването на ресурса по време на целия 

жизнен цикъл на една конструкция е продължителен и сложен процес, който е обща 
отговорност на производителя, експлоатиращите и ремонтни организации. 
Определянето на ресурса не е еднозначен процес и продължава през целия живот на 
конструкцията. При по-нови конструкции принципите на експлоатация са различни 
като все повече се преминава към експлоатация по състояние, но при старите 
конструкции понякога е много трудно, а и невъзможно това да се случи. 
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1. СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КРИЗИТЕ ОТ НЕВОЕНЕН 
ХАРАКТЕР 

 
Терминът „криза“ се употребява твърде често и в него се влага различно 

съдържание – сблъсък на интереси, военен конфликт или природно явление, което 
отнема живота на хора и предизвиква огромни материални загуби. 

Едно сравнително пълно определение за криза от невоенен характер е: такава 
промяна на националната, регионалната или международна обстановка, 
характеризираща се с увеличена интензивност на разрушителни и агресивни процеси, 
при които са застрашени основни ценности, интереси и цели на обществото и се 
създава висока степен на заплаха за живота, здравето и имуществото на големи групи 
от хора, за унищожаване на съществуващите материални и природни ресурси и за 
функционирането на икономиката. [1] 

Кризите от невоенен характер според сферата на проявление могат да бъдат 
природни, промишлени и социални  и се предизвикват от природни бедствия, 
промишлени аварии и опасни замърсявания, епидемии, етнорелигиозни противоречия, 
мащабни акции на организирана престъпност или терористични действия.  

Възникват внезапно или чрез ескалиране в икономическата, социалната, 
политическата, екологичната, военната, информационната и други области на живота. 

По своя размах те могат да бъдат локални, областни, регионални, национални и 
международни, по своята интензивност с ниска, средна и висока интензивност. 
Обикновено засягат интереси, които са жизнено важни за цялото общество и пряко или 
косвено са свързани със заплаха и с необходимост от защита на стабилността и 
сигурността на страната или отделни региони. 
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Природни кризи (бедствия) са: земетресения; наводнения; суша; свлачища и 
срутища; горски и полски пожари; градушки; снежни и прашни бури; обледявания; 
морски щорм; огнища на заразни болести и епидемии по хората животните и 
растенията. 

Промишлени кризи  са:  
• аварии – в рисковите обекти, работещи с ядрени, радиоактивни,   
взривоопасни и пожароопасни материали, промишлени отровни вещества и 
токсични газове; 
• катастрофи – космически, авиационни, железопътни, пътно-транспортни, 
с плавателни съдове и от преднамерени действия. 
Социални кризи са: разпространение на наркотици (наркотрафик); незаконна 

търговия с оръжие; тероризъм; бежански вълни.. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРИЗИТЕ ОТ НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР 
 
Всяка криза от невоенен характер, независимо от нейната същност и сфера на 

проявление, се характеризира с три главни елемента:[2] 
- време – кризата винаги възниква и се развива много бързо, в остър дефицит 

от време за овладяване на възникналите противоречия и за възстановяване нарушените 
правила на системата. Когато се разполага с време за адекватна реакция и действия, 
насочени към съхранение на установените за системата правила, кризата се проявява на 
по-ниско ниво; 

- възможност за нарастване на заплахата – възникването и проявлението на 
кризата е свързано с неминуемо нарастване на заплахата за системата. Тя нараства до 
определен максимум и е в състояние да разруши системата, в която се проявява, ако не 
бъде овладяна своевременно. Заплахата може да не е свързана непременно с насилие, 
но тя винаги носи опасност за системата и е насочена към нейното разпадане; 

- елемент на изненада.  
 Изненадата се изразява не толкова с времето за започване на кризата, 

колкото с характера на нейното проявление и протичане. Обикновено развитието се 
различава от очакванията и кризата предизвиква събития, които не са били предвидени. 

Развитието и ескалацията на криза при природни бедствия има някои особености 
произтичащи от характера на природното бедствие, аварията и катастрофата (Фиг. 1). 
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Кризата има начален етап, максимум на бедствието и заключителен етап. 
Началният етап се характеризира със зараждане и ескалация. През този етап са 

характерни действията на общинско и областно ниво. 
Максимумът на бедствието се характеризира с по-нататъшна ескалация 

достигане на апогея и започване на деескалацията. През този етап са характерни 
действията на държавно ниво.  

Заключителният етап се характеризира с продължаване на деескалацията до 
възстановяване на стабилно функциониране на системата. Тук най-важни са отново 
действията на общинско и областно ниво. 

Нормално кризата започва с възникване на инциденти. Инцидентът е 
непредвидимо или трудно прогнозируемо ограничено по време и пространство 
действие с висока интензивност, застрашаващо живота, здравето, материалните и 
културни ценности на хората или жизнената среда.  

В резултат на възникналата заплаха или жизнена дейност се налага 
провеждането на извънредни мерки за преодоляването им, което се нарича извънредна 
обстановка. Това налага въвеждането на извънредно положение, което е особен правов 
режим, който се въвежда за определено време от определените от законите органи в 
отделни райони, области или в цялата страна в следствие на възникнали инциденти. С 
въвеждането на извънредно положение се създават условия успешно да се провеждат 
извънредни мерки за преодоляване на инцидентите или последствията от тях.  

При възникване на природни бедствия, аварии или катастрофи с трайни 
последици засягащи част от територията на общини, области или цялата страна, 
изискващи прилагането на извънредни мерки за определен период от време може да се 
въведе бедствено положение. Това налага да се проведат извънредни мерки, които се 
заключават в комплекс от дейности, предприемани за повишаване готовността на 
системата за управление, силите и средствата за предотвратяване на възможния или 
възникналия инцидент.  

Кризисното положение е особен правов режим, който се въвежда от 
определените от законите органи в отделните области или в цялата страна, преди, по 
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време и след възникване на заплаха с цел използване на извънредни мерки за 
овладяване и разрешаване на кризата, както и за преодоляване на последствията от нея. 

 
3. РИСКОВИ ФАКТОРИ 
 
За недопускане проявлението и ескалация на която и да е криза от съществено 

значение е познаването на рисковите фактори и заплахите за възникването им.  
Понятието риск включва наличието на алтернатива, т.е. рискът е налице, когато 

действията могат да доведат до повече от един резултат. В частност той може да бъде 
разглеждан „като несигурност в бъдещ момент или период“ [3]. 

Втората спомената по-горе категория е заплахата или опасността от 
възникването ù. Това може да бъде нарушаването на относителната стабилност на 
системата за сигурност, без значение какви са причините довели до тази нестабилност. 

Рисковите фактори, оказващи влияние на стабилността и сигурността на 
България са многообразни. Масовите бежански вълни, тероризмът, незаконната 
търговия с оръжие и търговията и разпространението на наркотици са едни от тях.  

Промишлените аварии и катастрофи са важен рисков фактор, който може да 
повлияе на сигурността в национален и регионален план.  

Благоприятното геостратегическо положение на България е предпоставка за 
оживен автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт. Това създава условия 
за транспортни произшествия, свързани с разливане или разсипване на опасни товари, 
което води до замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на 
хората.  

Стопанската дейност в страната е свързана с функционирането на  обекти от 
енергийната, химическата, нефтопреработвателната, металургическата и 
фармацевтичната промишленост, повечето, от които работят с взривоопасни, 
леснозапалими, горими и силно токсични вещества и материали. Химически вещества 
като живак, барий, фосген, амоняк, сярна киселина и т. н. се преработват, съхраняват и 
транспортират в количества, които може да се измерят със няколкостотин милиарда 
трилиона летални дози, което е 2-3 пъти повече от натрупаните във военните арсенали 
бойни отровни и радиоактивни вещества, измерени в същите единици. В около 350 
фирми от фармацията, металургията и химическата промишленост може да възникне 
авария, като под заплаха могат да се окажат 120 населени места в България с население 
над 800 000 души. 

Природните бедствия като земетресенията, наводненията, снежните бури и 
снегонавяванията, градушките, прашните бури, свлачищата и пожарите също можем да 
причислим към потенциалните заплахи и рискови фактори за националната сигурност.  

Известно е, че районът на Балканският полуостров е най-земетръсната 
територия в Европа. Показват го както силните  земетресения в Турция и Гърция, така 
и по-слабите, неспиращи земетръсни прояви в целия регион на полуострова. 
Затруднявайки обществения живот, нанасящи огромни загуби на обществото и 
застрашаващи живота на хората, те се явяват потенциална опасност за сигурността в 
страната и света.  Статистиката показва, че 94 населени места у нас с близо 6 млн. 
жители могат да попаднат в обсега на катастрофални трусове, при което биха били 
разрушени 26% от сградите.  

България е в умереноконтиненталния климатичен пояс, характеризиращ се с 
големи температурни разлики, които могат да предизвикат тежки зими със 
снегонавявания и замръзвания, вятър и градушки с огромни щети за земеделските 
култури. В резултат на резките температурни изменения и силния вятър се получават 
обледявания на далеко и електропроводи и открити съобщителни линии.  
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Потенциална заплаха са и наводненията, причинени от валежи и бързотопящи 
се снегове и евентуално скъсване на стени на около 30 големи и около 600 малки 
язовири, в заливните зони на които попадат населени места, важни комуникационни и 
земеделски земи. Опасностите от наводнения по река Дунав са реални по време на 
ледохода и топенето на снеговете в Алпите и по средното течение на реката. 
Потенциална опасност за населението и националното стопанство представляват и 
големите язовири. 

Свлачищата и абразивните райони в активен стадий са заплаха за редица 
населени места, най-вече по черноморското крайбрежие и по поречието на р. Дунав. 

През горещите летни месеци особено характерни са големите горски и полски 
пожари, възникващи вследствие на гръмотевични бури и много често на човешка 
небрежност. Те могат да доведат до тежка обстановка в определени райони, 
нарушавайки автомобилния и железопътен транспорт и да причинят значителни 
материални загуби и нарушаване на екологичното равновесие. 

На територията на страната има неустановени по количество и местоположение 
невзривени авиационни, артилерийски, морски и стрелкови боеприпаси. Част от тях са 
запазили бойните си възможности и представляват опасност при неправилно боравене с 
тях. При попадането им в технологичния процес на металургични предприятия, 
работещи със скрап са възможни големи производствени аварии, свързани с човешки 
жертви и значителни материални загуби. 

 
 
Изводи: 
1. Източник на проблеми могат да бъдат както обществени интереси, така и 

природни бедствия и промишлени аварии. Тези проблеми могат да придобият 
характера на криза от невоенен характер с изключителни обществени последствия. 
Предотвратяването на тези последствия предполага целенасочено изучаване на 
възможните кризи от невоенен характер и използването на ефикасни средства за 
тяхното разрешаване.   

2. Възникващите кризи от невоенен характер обикновено преминават през три 
етапа и множество фази. Многообразието на тези фази позволява да се намерят 
рационални подходи за тяхното овладяване и разрешаване чрез решителна намеса на 
всеки един от етапите от развитие. 
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Abstract: It is suggested a variant of UAVs classification according to their designation and control 
system. 
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Напоследък в различни медии безпилотните летателни апарати (БЛА) 
некоректно биват наричани с понятието „дрон”. Тази дума от превод на английски 
означава търтей, безделник (в разновидност „военен робот”). Дори в българската 
военна терминология основно се използва наименованието дистанционно пилутируем 
летателен апарат ( ДПЛА). 

Засега в страните, членки на НАТО, няма единна класификация на тези 
роботизирани летателни апарати, но в европейските страни все повече навлизат 
общоприети понятия.  

В зависимост от предназначението на БЛА и изпълняваните от тях задачи, 
размерите на тези апарати варират от големината на съвременен самолет, какъвто е 
Глоубъл хок,  до авиомодели с размах на крилото един- два метра. За специални задачи 
(например за разузнаване в населено място) се създават мини и микро-БЛА.  

Безпилотната авиационна система (БАС) е целева авиационна система, 
включваща летателен апарат без екипаж, средства за наземно осигуряване, за 
подготовка и използване в съответствие с предназначението на летателния апарат.  

Безпилотен летателен апарат е американски термин (Unmanned aerial vehicle–
UAV) - летателен апарат, реализиращ своето функционално предназначение без 
непосредственото вмешателство на човека.  

Дистанционно пилотиран летателен апарат (ДПЛА) е безпилотен летателен 
апарат, управлението на който се извършва непрекъснато по един или друг способ от 
подвижен (неподвижен) пункт.  

Безпилотен автоматичен летателен апарат (БПАЛА) е безпилотен летателен 
апарат, изпълняващ полет на автоматичен режим, в съответствие със заложената 
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програма (крилати ракети, самолети-разузнавачи и др.).  
В последно време във водещите авиационни държави се провеждат интензивни 

работи по създаването на БАС, предназначени да заменят бойните пилотируеми ЛА. В 
някои страни ги наричат безпилотни бойни летателни апарати (БПБЛА). Изхождайки 
обаче от способа на информационно взаимодействие на ЛА с оператора, целесъобразно 
е да се наричат дистанционно управляеми летателни апарати (ДУЛА).  

Дистанционно управляемите летателни апарати – това са безпилотни ЛА, 
реализиращи функционалното си предназначение като цяло автономно, при 
епизодичното вмешателство на оператора от КП за пренасочване или за 
препрограмиране на летателния апарат.  

Наличието на изкуствен интелект в ДУЛА осигурява не само полета, но и 
процеса на вземане на самостоятелно решение за използване на бордовото оръжие 
(“Предейтър”). Такива системи образуват нова отделна група – дистанционно-
управляема авиационна система (ДУАС).  

Дистанционно-управляема авиационна система е перспективен дистанционно 
управляем летателен апарат, свойствата и възможностите на който най-много се 
доближават до тези на пилотираните самолети с аналогично предназначение. Такъв ЛА 
се управлява от КП (наземен или въздушен) в дискретно-импулсен режим и изпълнява 
бойните задачи със заложения алгоритъм на  информационните и силови въздействия 
на околната среда и командите от пункта за управление.  

По предназначение БЛА биват: многоцелеви и целеви. Целевите от своя 
страна са: изтребителни, разузнавателни, ударни, бомбардировъчни, транспортни и др. 

Изтребителните БЛА се разработват за поразяване на въздушни цели като 
първите опити са направени с използване на ракети „въздух-въздух” с топлинни глави 
за самонасочване. 

Най-голямо разпространение досега имат разузнавателните БЛА. С развитието 
на технологиите и най-вече на електрониката, стана възможно оборудването им с 
оптикоелектронни сензори и различни датчици, вследствие на което в командния пункт 
се получава реалната картина на наблюдавания район. 

Ударните БЛА са създадени за поразяване на наземни и морски обекти. 
Основното им въоръжение засега включва управляеми ракети от типа „въздух-
повърхност” и неуправляеми реактивни снаряди. 

През миналата 2015г САЩ завършиха  програма за развитие на ударните БЛА, 
според която те съставляват 30% от ударната им авиация. Целта е при въздушните 
операции първите удари по средствата за ПВО да бъдат нанасяни от БЛА, като по този 
начин се намалят загубите на пилотираната авиация. 

Бомбардировъчните БЛА („Предейтър”) имат на въоръжение управляеми 
авиационни бомби, а насочването им става с лазерни системи (фиг. 1). 

 

 
       

  
 

 
Фиг. 1. БЛА „Предейтър” 
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Транспортните БЛА все още не са добили популярност, но се правят 
сполучливи опити за тяхното създаване. Основното им предназначение ще бъде да 
доставят малогабаритни товари в определени райони. 

Военните специалисти са на мнение, че в скоро време задачата по бойно 
търсене и спасяване ще се извършва с транспортни БЛА вертолетен тип.  

Въпросът за използването на БЛА отново стана актуален, тъй като в медийното 
пространство се предлага наблюдението на приграничните райони да се извършва от 
такива апарати, вместо да се изразходва авиационния ресурс на вертолетната авиация. 
На най-уязвимите участъци могат да бъдат използвани и жиро-стабилизирани 
привързани платформи (фиг. 2). 

 

 

Фиг. 2. Привързана платформа „Иигър” (САЩ) 
 

По начина на използването (кратност) БЛА биват: за многократно и за 
еднократно използване. 

Най-голямо развитие до сега имат БЛА за многократно използване, с модулно 
сменяемо оборудване. Системите за управление стават изключително надеждни, с 
което се гарантира сигурност и точност при завръщането на ЛА след изпълнение на 
мисията. Съвременните БЛА са така конструирани, че при нарушаване на управлението 
се завръщат автоматично в район за изчакване и ако управлението не бъде 
възстановено, парашутната система се задейства автоматично и ЛА се приземява. 

БЛА за еднократно (някои и за многократно) използване най-често са 
предназначени за разузнаване на бойното поле. Обикновено се запускат от ръка, от 
самолет или от портативна ракетна установка (фиг. 3 ). 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3. БЛА „Скай Ларк” (Израел) 
 

 Напоследък се създават ударни БЛА за еднократно използване. Такъв 
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например е израелският „Харпи”, който има радиолокационна глава за самонасочване и 
боен заряд. След изстрелването му по зададени координати или по определена честота, 
БЛА долита до противниковата  РЛС и се взривява в нея (фиг. 4). 

По способа на стартирането БАС биват: с летищен старт (от собствено или 
отделящо шаси); старт от рампа, платформа, пусково устройство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Фиг. 4. „Харпи” (Израел) 

 
В зависимост от начина на излитане, произтичат и различните способи за 

завръщане на летателните апарати:  
– кацане на летище с помощта на колесник;  
– спускане с парашут в зададен район; 
– хващане посредством уловител;  
– спускане с парашут на отделни части от летателния апарат (фотокамерен, 

телевизионен отсек и др.). 
По дълбочината (мащаба) на изпълняваните задачи БАС се подразделят на 

стратегически, оперативни и тактически.  
Стратегическите БЛА изпълняват задачи в интерес на стратегическите 

командвания.  Летателните апарати от този тип имат маса над 1500 kg , време на полета 
повече от шест часа, скорост около 1000 km/h и радиус на действие повече от 2000-3000 
km.  

Един от най-ярките представители на тези БЛА е “Глоубъл Хок” (Глобален 
ястреб).  

Оперативните БЛА изпълняват задачи в интерес на оперативните звена. 
Обикновено радиусът им на действие не надвишава 800-1000 km, масата им е около 
400-600 kg, времето на полета 4-5 h при скорост 600-800 km/h. Такива са американският 
“ RQ-1 “Предейтър” и руският Ту-141 “Стриж”.  

Подчертавайки достигнатия прогрес в областта на въздушното разузнаване, 
американските специалисти отбелязват, че БЛА “Предейтър”  осигурява  командирите 
и щабовете с необходимите снимки само за 10 мин. До неотдавна  при използване на 
самолета-разузнавач SR - 71 за тази цел са били необходими 36 часа. 

По замисъл тези БЛА трябва да изпълняват разузнаване дълбоко в 
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противниково разположение и след разкриване на особено важни обекти да ги 
поразяват, при което няма да бъдат излагани на опасност екипажи от пилотираната 
авиация.                  

Тактическите БЛА са предназначени  за изпълнение на бойни задачи на 
дълбочина до 80-100 km от предния край. Засега тези БЛА намират най-голямо 
приложение и обикновено са включени в организационната структура на сухопътните 
съединения. Масата им е до 100-150 kg, времето на полета 1-3 h и скорост 150-250 
km/h. Класически представители на тези БЛА са: „Шедоу” (САЩ), „Спервер” 
(Франция), “Хънтър” (Израел) и др. 

 Със своите доказани възможности БЛА са приети на въоръжение в 
напредналите страни и постоянно се усъвършенстват. Разшири се сферата на тяхното 
използване и се увеличиха задачите, които им се възлагат. Независимо, че някои 
специалисти прогнозират в бъдеще те да заменят пилотираните самолети в бойните 
действия, все повече се налага мнението, че БЛА само допълват и разширяват областта 
на бойно използване от въздуха. 
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За да се реши задачата на самолетоводенето е необходимо да се определят 
координатите на мястото на самолета. Методът за определяне на текущите координати 
на самолета, основан на моделиране на движението на неговия център на масата в 
конкретна навигационна координатна система, се нарича изчисляване на пътя. 
Входните величини за изчисляване на пътя са скорост (ускорение) и курс на самолета, а 
изходни величини са текущите координати на мястото на самолета [1]. 
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Фиг. 1. Съставните на пътната скорост при доплеровия способ за определяне на пътя 
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yW вектора на пътната скорост по оста Y; xW  вектора на пътната 

скорост по оста X; W   вектора на пътната скорост; γ0 курса на самолета. 
При доплеровия способ за определяне на пътната скорост се измерват 

проекциите на пътната скорост по надлъжната и напречна ос на самолета (Wxc и Wzc), 
които се преобразуват в проекции на пътната скорост по осите на навигационната 
координатна система OXY. Пътните скорости Wxc и Wzc се измерват с помощта на 
доплеров измерител на скоростта а курсът на самолета се взема от курсовата система. 

На фиг.1 са показани векторите на пътните скорости Wxc, Wzc, които се 
проектират по осите на навигационната координатна система OXY. 

Уравненията за доплеровото изчисляване на координатите на мястото на 
самолета са: 

 
(1) xczc WWW  ; 

 
(2) 
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Точността на доплеровото изчисляване на пътя се определя със 

средноквадратичната радиална грешка σr в определяне мястото на самолета съгласно 
формулата [1]. 
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d

2
0rr   

където σr0 е средноквадратичната радиална грешка в определяне на мястото на 
самолета в точката на начало на изчисляването; 

- S – изминат път от самолета; 
- Kd - коефициент на точност за доплерово изчисляване на пътя. 

Коефициентът Kd се определя по формулата: 

(5)   ,
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където: 

- 
W

W  -  е относителната средноквадратична грешка в измерване на пътната 

скорост; 
- σγ0– средноквадратична грешка в измерването на курса; 
- σинс – средноквадратичната инструментална грешка в изчисляването на пътя. 
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Изследването се извършва за следните условия: V=600 – 1000 km/h; tпол=0,5 – 

1,5h и стойности за 
W

w , σγ0, σинс съответстващи на стойностите в табл. 1. 

 
                                                                                                                Таблица 1 

грешки условия 
аналогов изчислител цифров изчислител 

σw/w 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 
σγ0, grad 1 1 0,5 0,1 1 0,5 0,1 2 
σинс, grad 0,01 0,007 0,007 0,007 0,001 0,001 0,001 0,001 

 
 
В табл. 2 - 4 и фиг.1 - 9 са дадени резултатите от проведено изследване за 

точността на доплеровия метод за изчисляване на пътя с борден аналогов изчислител. 
Стойностите на σra показани в таб. 2 и фиг. 1 - 3 са изчислени за следните 

условия: V=600 – 1000 km/h; tпол=0,5 – 1,5 h; 
W

w =0,0085; σγ0=1; σинс =0,01. 

 
 

                                                                                   Таблица 2 
σW/W=0,0085 σγ0=10 и σинс =0,010 

σra, km V=600, km/h 700 800 900 1000 
tпол =0,5 h 6,56 7,66 8,75 9,84 10,94 
0,75 9,84 11,48 13,12 14,77 16,41 
1 13,12 15,31 17,50 19,69 21,87 
1,25 16,41 19,14 21,87 24,61 27,34 
1,5 19,69 22,97 26,25 29,53 32,81 
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Фиг.1 Зависимост на σrа от tпол и V 
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              Фиг.2 Зависимост на σrа от скоростта V  

Фиг.3 Зависимост на σrа от времето на полета tпол 
От таб. 2 и фиг. 1 – 3 е видно, че при увеличаване на скоростта V и времето на 

полета tпол, средноквадратичната радиална грешка σrа в определяне на мястото на 
самолета се увеличава от 6,56 km до 32,81 km. 

Скоростта на полета оказва по-малко влияние върху стойността на σr, отколкото, 
времето на полета. 

Изчислени са σra за следните условия: V=600 – 1000 km/h; tпол=0,5 – 1,5 h; 

W
w =0,0085 σγ0=10; σинс =0,0070 (табл. 3 и фиг.4 - 6). 

 
                                                                                   Таблица 3 

σW/W=0,0085 σγ0=10 и σинс =0,0070 

σra, km V=600, km/h 700 800 900 1000 
tпол =0,5 h 6,20 7,24 8,27 9,30 10,34 

0,75 9,30 10,85 12,41 13,96 15,51 
1 12,41 14,47 16,54 18,61 20,68 

1,25 15,51 18,09 20,68 23,26 25,85 
1,5 18,61 21,71 24,81 27,91 31,01 
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Фиг.4 Зависимост на σrа от tпол и V 
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Фиг.5 Зависимост на σrа от скоростта V времето на полета tпол 

Фиг.6 Зависимост на σrа от времето на полета tпол 
От таб. 3 и фиг. 4 – 6 е видно, че при увеличаване на скоростта и времето на 

полета, средно квадратичната радиална грешка в определяне на мястото на летателния 
апарат се увеличава от 6,20 km до 31,01 km. 

Скоростта на полета оказва по-малко влияние върху стойността на σr, отколкото, 
времето на полета. 

 
В табл. 4 и фиг.7 – 9 са показани стойностите на σra се извършва за следните 

условия: V=600 – 1000 km/h; tпол=0,5 – 1,5 h; 
W

w =0,0085; σγ0=0,10; σинс =0,0070. 

 
                                                                                   Таблица 4 

σW/W=0,0085 σγ0=0,10 и σинс =0,0070 

σra, km V=600, km/h 700 800 900 1000 
tпол =0,5 h 4,22 4,92 5.63 6,33 7.03 

0,75 6,33 7,38 8,44 9,49 10,55 
1 8,44 9,85 11,25 12,66 14,06 

1,25 10,55 12,31 14,06 15,82 17,58 
1,5 12,66 14,77 16,88 18,99 21,10 
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Фиг,7 Зависимост на σrа от tпол и V 
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Фиг,8 Зависимост на σrа от скоростта V  

Фиг,9 Зависимост на σrа от времето на полета tпол 
От таб. 4 и фиг. 7 – 9 е видно е, че с нарастването на скоростта и времето на 

полета средно квадратичната радиална грешка в определяне на мястото на летателния 
апарат σrа нараства, като тя се изменя в границите от 4,22 km до 21,10 km  

Скоростта на полета оказва по-малко влияние върху стойността на σr, отколкото, 
времето на полета. 

От направеното изследване може да се направи още един извод: 
За големината на средно квадратичната радиална грешка в определяне на 

мястото на летателния апарат най-голямо значение има коефициента σγ0. 
 
В табл. 5 и 6 са дадени резултатите от проведено изследване за точността на 

доплеровия метод за изчисляване на пътя с борден цифров изчислител. 
 

                                                                            Таблица 5 
σW/W=0,0042 σγ0=0,10 и σинс =0,0010 

σr, km V=600, km/h 700 800 900 1000 
tпол =0,5 h 1,40 1,63 1,86 2,10 2,33 

0,75 2,10 2,45 2,80 3,14 3,49 
1 2,80 3,26 3,73 4,19 4,66 

1,25 3,49 4,08 4,66 5,24 5,82 
1,5 4,19 4,89 5,59 6,29 6,99 

 
                                                                                   Таблица 6 

σW/W=0,0042 σγ0=20 и σинс =0,0010 

σr, km V=600, km/h 700 800 900 1000 
tпол =0,5 h 10,58 12,34 14,11 15,87 17,63 

0,75 15,87 18,51 21,16 23,80 26,45 
1 21,16 24,69 28,21 31,74 35,27 

1,25 26,45 30,86 35,27 39,67 44,08 
1,5 31,74 37,03 42,32 47,61 52,90 

 
Видно е, че с нарастването на скоростта и времето на полета, средно 

квадратичната радиална грешка σr нараства, като тя се изменя в границите от 1,40 km 
до 52,90 km (табл.5 и табл. 6). Най-голяма е точността на определяне на мястото на 
самолета при стойности на средноквадратичната грешка в измерването на курса  
σγ0=0,10. 

От направените изследвания могат да се направят следните изводи: 

V=1000km/h 

V=600km/h 

tпол=1,5h 

tпол=0,5h 
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- Доплеровия метод за изчисляване на пътя притежава висока точност и 
надеждност но се влияе от атмосферните и електронни смущения, 

- Средно квадратичната радиална грешка σr, се изменя в границите от 6,56 km 
до 21,10 km за аналогов и от 1,40 km до 52,90 km за цифров борден изчислител за 
V=600 – 1000 km/h и tпол=0,5 – 1,5 h, което показва, че може да се използва като основен 
способ за изчисляване на пътя за нуждите на самолетоводенето и бойното използване. 
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За да се реши задачата на самолетоводенето е необходимо да се определят 
координатите на мястото на летателния апарат (л.а.). Методът за определяне на 
текущите координати на летателния апарат, основан на моделиране на движението на 
неговия център на масата в конкретна навигационна координатна система, се нарича 
изчисляване на пътя. Входните величини за изчисляване на пътя са скорост (ускорение) 
и курс на летателния апарат, а изходни величини са текущите координати на мястото на 
летателния апарат.[1] 
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Фиг. 1. Съставните на пътната скорост при инерциалния способ за определяне на 

пътната скорост 
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При инерциалния способ за определяне на пътната скорост се измерват 

ускоренията по осите на летателния апарат. Измерените ускорения се интегрират във 
времето и се определят съответните съставни на пътната скорост по осите на 
инерциалната координатна система Oξζ. Тези пътни скорости се преобразуват в 
съставни на пътната скорост по осите на навигационната координатна система ОХУ. 
Ускоренията  се измерват с помощта на акселерометри а курсът на летателния апарат се 
взема от курсовата система. Координатната система, използвана за измерване на 
ускорението на летателния апарат Oξζ в общия случай не съвпада с осите на 
използваната навигационна координатна система ОХУ. 

На фиг.1 са показани как векторите на пътните скорости по осите на 
инерциалната координатна система Wабсξ, Wабсζ се проектират по осите на избраната 
навигационна координатна система OXY. 

Уравненията за изчисляване на пътната скорост и на координатите на мястото на 
летателния апарат са [1]: 
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където:  
- абсa  - абсолютно ускорение по оста ζ 

- абсa  - абсолютно ускорение по оста ξ 

- абсW  - абсолютна скорост по оста ζ 

- абсW  - абсолютна скорост по оста ξ 
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- A  - азимут на оста ξ 
- 0  - пътен ъгъл 
- зV  - скорост на преместване в инерциалното пространство от въртенето на 

земята (винаги насочен на изток); 
- з  - ъглова скорост на въртенето на земята; 
- R  - радиус на земята; 
- xабсW  - проекция на вектора на абсолютната скорост върху оста ОХ; 
- yабсW  - проекция на вектора на абсолютната скорост върху оста ОУ 

- xW  - вектора на пътната скорост по оста ОХ; 

- yW  - вектора на пътната скорост по оста ОУ. 
Точността на изчисляването на пътя се характеризира със средноквадратичната 

радиална грешка σr в определяне мястото на самолета, която се определя по формулата: 

(8)                                  ,SK 2
и

2
0rr   

където: 
- σr0 – средноквадратична радиална грешка в определяне мястото на л.а. в 

точката на начало на изчисляването; 

- S – изминат път от л.а.; 

- Kи - коефициент на точност. 

 
Коефициентът Kи се определя по формулата [1]: 
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където: 
- σεо – средноквадратична грешка в измерване на пътната скорост по осите на 

жироплатформата; 
- σωп – средноквадратична грешка в измерването на скоростта на прецесия на 

жироскопа; 
- σAо – средноквадратична грешка в определяне на началния азимут; 
- σωc – средноквадратична грешка в определяне на скоростта на прецесия на 

хоризонтиращия жироскоп; 
- σинс – средноквадратична инструментална грешка в изчисляването на пътя. 

Изследването се извършва за следните условия: V=600 – 1000 km/h; tпол=0,5 – 1,5 
h; (за V=900 km/h); σεо=0,1 km; σωп=0,2 km/h; σAо=0,250; ωc=0,2 s-1; σинс=0,1. 

 
 
 
 
 

                                                                                   Таблица 1 
σεо=0,1 km; σωп=0,2 km/h; σAо=0,250; ωc=0,2 s-1; σинс=0,1 
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σra, km V=600, km/h 700 800 900 1000 
tпол =0,5 h 16,15 16,22 16,30 16,39 16,49 
0,75 20,67 20,79 20,93 21,09 21,27 
1 25,49 25,67 25,88 26,11 26,37 
1,25 30,63 30,87 31,14 31,45 31,79 
1,5 36,07 36,37 36,72 37,10 37,53 
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Фиг.1 Зависимост на σrа от tпол и V 
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Фиг.2 Зависимост на σrа от скоростта V 
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Фиг.3 Зависимост на σrа от времето на полета tпол 

 
От таб. 1 и фиг. 1 – 3 е видно, че при увеличаване на скоростта V и времето на 

полета tпол, средноквадратичната радиална грешка σrа в определяне на мястото на 
самолета се увеличава от 16,15 km до 37,53 km.  

От направените изследвания могат да се направят следните изводи: 
1. Скоростта на полета оказва по-малко влияние върху стойността на σr, 

отколкото, времето на полета. 
2. Точността на инерциалното изчисляване на пътя зависи главно от 

грешката в измерването на азимута на жироплатформата относно навигационната 
координатна система σAо и от грешката в измерването на съставните на пътната скорост 
по осите на жироплатформата  σεо. 

3. Грешката в определяне на координатите на л.а. е голяма което показва, че 
методът на инерциално изчисляване на пътя не може да се използва като основен 
способ за изчисляване на пътя.   
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Определяне на координатите на центъра на масата на въздухоплавателното 
средство по метода на въздушно изчисляване на пътната скорост се извършва чрез 
измерване на въздушната скорост, курса на самолета и навигационните елементи на 
вятъра в точката на определяне. 

Векторът на пътната скорост W , определящ преместването на летателния 
апарат относно земната повърхност, е сума от векторите на въздушната скорост V  и 
вектора на скоростта на вятъра U  (фиг.1).  

 
(2) UVW   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Навигационен триъгълник на скоростите 
V  вектора на въздушната скорост; W   вектора на пътната скорост; U  

вектора на скоростта на вятъра; γ0 курса на самолета; α ъгъл на отнасяне; δ0 ъгъл на вятъра 
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В лява ортодромична координатна система формулите за изчисляване на 

съставните на вектора на пътната скорост имат вида [1]: 

(3)                              
.sinUsinVUVW
;cosUcosVUVW

00yyy

00xxx




 

 
Уравненията за въздушно изчисляване на пътя имат следния вид: 
 

(4)                              
.dtsinUsinVyy

;dtcosUcosVxx

t

0
000

t

0
000









 

 
Точността на въздушното изчисляване на пътя се характеризира със 

средноквадратическата радиална грешка в определяне мястото на самолета 
съгласно формулата [2]: 

 
(4)     ,SK 2

в
2
0rr   

където: 

- σr0 – средно квадратическа радиална грешка в определяне мястото на 

л.а. в точката на начало на изчисляването; 

- S - пролетяно от самолета разстояние; 

- Kb - коефициент на точност за въздушно изчисляване на пътя. 

Коефициентът Kb, се определя по формулата (5): 

 

(5) ,
V
U

VV
K 2

инс
2

0

22
u2

0

2
v

в 













 






    

 

където: 

- 
V

v – средно квадратическа относителна грешка в измерване на 

въздушната скорост; 

- σγ0– средно квадратическа грешка в измерването на курса; 
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- 
V

u - средно квадратическа относителна грешка в измерване на 

скоростта на вятъра; 

- σ2
δ0 – средно квадратическа грешка в измерването на посоката на 

вятъра; 

- σинс – средно квадратическа инструментална грешка в изчисляването на 

пътя. 

Изследването се извършва за следните условия: V=600 – 1000 km/h; tпол=0,5 – 1,5 

h; 
V

v =0,03 (за V=900 km/h; U=70 km/h); σγ0=0,0175; 
V

u =0,03 (за V=900 km/h; U=70 

km/h); σδ0=0,175; σинс =0,02. 
 

                                                                                                                    Таблица 1 
 V=600 – 1000 km/h; tпол=0,5 – 1,5 h; σv/V=0,03 (за V=900 km/h; U=70 

km/h); σγ0=0,0175; σu/V=0,03 (за V=900 km/h; U=70 km/h); σδ0=0,175; σинс =0,02. 

σr, km V=600, km/h 700 800 900 1000 
tпол =0,5 h 19,09 22,27 25,45 28,63 31,81 
0,75 26,11 30,47 34,82 39,17 43,52 
1 32,75 38,21 43,67 49,13 54,59 
1,25 39,00 45,50 52,01 58,51 65,01 
1,5 44,87 52,35 59,82 67,30 74,78 

 
 
 
 

600
700

800
900

1000

0.5

1

1.5
0

20

40

60

80

V km/h

r, km за tпол=0.5-1.5 h; V=600-1000 km/h

tпол , h

 r,  
km

 

 
Фиг.2 Зависимост на σr от tпол и V 
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Фиг.3 Зависимост на σr от скоростта V 
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Фиг.4 Зависимост на σr от времето на полета tпол  

 
Видно е, че с нарастването на скоростта V и времето на полета tпол, средно 

квадратичната радиална грешка σr нараства, като тя се изменя в границите от 19,09 km 
до 74,78 km (табл.1, фиг1 – 3).  

Времето на полета tпол оказва по-голямо въздействие върху стойността на σr, 
отколкото скоростта V. 

 
От направените изследвания могат да се направят следните изводи: 
- Въздушното изчисляване на пътя притежава висока надеждност и не се влияе 

от атмосферните и електронни смущения, като в също време не притежава голяма 
точност.  

- Средно квадратичната радиална грешка σr се изменя в границите от 19,09 km 
до 74,78 km за V=600 – 1000 km/h; tпол=0,5 – 1,5 h, което показва, че не може да се 
използва като основен способ за изчисляване на пътя за нуждите на самолетоводенето и 
бойното използване. 

 

tпол=1,5ч. 

tпол=0,5ч. 

V= 600км/ч. 

V= 1000км/ч. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В резултат на математическо моделиране на процеса на прицелване се определят 

вероятностните характеристики на грешката на бомбопускане (σΔх, М[Δx]) от 
хоризонтален полет и пикиране. 

Изследването е извършено при бомбопускане от хоризонтален полет за скорости 
и височини: V= 160 – 280 m/s; H=600 – 2000 m. 

2. РЕЗУЛТАТИ 
В таблица 1 и фиг. 1 са дадени изчислените стойности на средноквадратичното 

отклонение σΔх на грешката Δх на бомбопускане. 
 

Таблица 1 
σΔх m, λ= 00  

 V1=160 [m/s] 250 280 
Н=600 [m] 24,53 22,15 29,16 

1600 40,27 39,49 36,17 
2000 60,26 57,80 56,94 
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Фиг. 1 Зависимост на σΔх от V1 и Н при бомбопускане от хоризонтален полет 

 
С нарастването на скоростта V1 и височината Н на бомбопускане, σΔх се изменя 

от 22 до 60 m.  
Влиянието на изменението на скоростта V1 върху стойността на σΔх е по-малко, 

от колкото влиянието на височината Н върху σΔх (фиг.2). 
В таблица 2 са дадени стойностите за средноквадратичното отклонение на 

грешката σΔхmin и σΔхmax получени по форм. (1), [2]: 
(1) 

σΔх min=0.0296 H [m]; σΔх max=0.0444 H [m]; 
 

Таблица 2 
 σΔх min[m] σΔх max[m] 

Н=600 [m] 17,76 26,64 
1600 47,36 71,04 
2000 59,20 88,80 

 
Стойностите на средноквадратичните отклонения σΔх показани в табл. 1 се 

намират в границите на минималните σΔх min и максималните стойности σΔх max (табл.2). 
В таблица 3 и фиг. 2 са дадени изчислените стойности на математическото 

очакване на грешката на бомбопускане М[Δx]. 
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Таблица 3 

M[Δх] m, λ= 00  
 V1=160 [m/s] 250 280 

Н=600 [m] 17,61 20,31 22,47 
1600 33,14 25,14 24,54 
2000 50,82 39,94 33,68 
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Фиг. 2 Зависимост на M[Δх] от V1 и Н при бомбопускане от хоризонтален полет 
 
Средноквадратичното отклонение σΔx на грешката е най-малко при V1=190 m/s; 

H=600 m; – σ1Δx =22,57 m, математическо очакване на грешката – M1[Δx]=19,03 m. 
Вероятностните характеристики на грешката Δx имат най-големи значения при 

V1=160 m/s; H=2000 m; – σ2Δx=61,41 m; M2[Δx]=50,82 m. 
От таблица 4 и фиг. 3 е видно, че втория начален момент α2х на грешката Δх има 

най-малка стойност при височина Н=600, m и V1=160 m/s. Височината Н оказва по-
голямо влияние върху α2х отколкото скоростта V1 на бомбопускане. 

При височини от Н=1100 – 2000 m с увеличаване на скоростта α2х намалява, а 
при Н=600 – 1100 m - α2х се увеличава.  

 
Таблица 4. 

α2x, m2, λ= 00  
 V1=160 [m/s] 250 280 

Н=600 [m] 890 902,2 1330,5 
1600 2688,1 2114,6 1854 
2000 6154,8 4798 4197,6 
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Фиг. 3 Зависимост на α2х от V1 и Н при бомбопускане от хоризонтален полет. 

 
От табл.1 – 4 и от фиг. 1 – 3 е видно: 
1. При бомбопускане от хоризонтален полет се използват двата метода на 

бомбопускане – индикация точката на пускане (ИТП) и индикация момента на падане 
(ИМП). В диапазона от скорости при които се сменя метода на бомбопускане, вторият 
начален момент α2х на грешката Δх приема минимални стойности.  

2. При бомбопускане от хоризонтален полет, вероятностните характеристики на 
грешката на бомбопускане в по-малка степен се влияят от промяната на скоростта V1, 
отколкото при промяната на височината Н на бомбопускане.  

3. Получените резултати за средноквадратичното отклонение на грешката на 
бомбопускане от хоризонтален полет е в границите на съответните средноквадратични 
отклонения на съществуващите АПС на въоръжение във ВВС. 

При бомбопускане от пикиране: λ= -100, -300, -500; V1= 160 – 280 m/s; H=600 – 
2000 m са определении вероятностните характеристики на грешката на бомбопускане. 

Стойностите на изчисленото средноквадратично отклонение σΔх на грешката Δх 
при пикиране с λ= -100 е дадено в табл. 5. 

Таблица 5 
σΔх m, λ= -100  

 V1=160 [m/s] 250 280 
Н=600 [m] 15,32 17,50 19,20 

1600 29,59 29,70 30,53 
2000 41,43 39,26 38,13 

 
По-голямо влияние върху стойността на σΔх оказва височината H, отколкото 

скоростта V1 на бомбопускане.  
За скорости и височини на бомбопускане, при които се сменя метода на 

бомбопускане, средноквадратичното отклонение σΔх има най-малки стойности (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Зависимост на σΔх от V1 и Н при бомбопускане от λ= - 100. 

В табл.6 и фиг. 5 са дадени стойностите на втория начален момент на грешката 
α2х на грешката Δх в зависимост от V1 и Н на бомбопускане.  
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Фиг. 5 Зависимост на α2х от V1 и Н при бомбопускане от λ= - 100. 
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Таблица 6 

α2x, m2, λ= -100  
 V1=160 [m/s] 250 280 

Н=600 [m] 429,4 489,5 544,1 
1600 1243 959,9 1236,5 
2000 2935,6 2062,4 1855,8 

 
Определен е втория начален момент α2х на грешката, на бомбопускане при λ= - 

100, ъгъл на визиране на целта ε0= -150, начални скорости и височини на самолета на 
праволинейния участък от пикирането: V10= 160 – 280 m/s; Н0=900 – 3000 m (фиг.6). 

При тези условия на влизане в пикиране се използват двата метода на 
бомбопускане (ИМП и ИТП).  

Началната скорост на самолета V1,0 оказва слабо влияние върху стойностите на 
α2х  

С нарастването на скоростта V1,0 и височината Н0, втория начален момент α2х на 
грешката се увеличава (фиг.6). 

Таблица 7 
α2x m2

, λ= -100, ε1стт0= -150 
 V1,0=160 m/s 190 220 250 280 

Н0=900 m 543,24 609,9 687,95   
1200 710,1 773,99 870,67 1000,15 1162,42 
1500 1029,78 1005,23 1058,72 1190,24 1399,81 
1800 1434,01 1431,65 1461,53 1523,55 1617,84 
2100 1874,62 1900,13 1945,85 2011,72 2097,795 
3000 3579,66 3645,18 3754,28 3906,74 4102,67 
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Фиг. 6 Зависимост на α2x от V1,0 и Н0 при бомбопускане от λ= - 100 

 
От табл. 5 – 7 и фиг. 4 – 6 е видно: 
1. Точността на бомбопускане от пикиране е по-голяма от тази при хоризонтален 

полет. 
2. Точността на бомбопускане намалява с нарастването на скоростта и 

височината на бомбопускане. 
3. Върху стойността на втория начален момент α2Δx на грешката на 

бомбопускане, височината Н0 оказва по-голямо влияние отколкото скоростта V1,0. 
Извършени са изчисления на σΔх, σΔхmin,σΔхmax, M[Δx], α2х при бомбопускане от 

пикиране с ъгли λ= -300, -500. 
Зависимостите на σΔх(V1,Н), MΔx(V1,Н), α2х(V1,Н) и α2х(V1,0,Н0) са аналогични на 

същите зависимости при λ= -100.  
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При бомбопускане с ъгъл на пикиране λ= -300 се използват методите ИТП и 
ИМП, а при λ= -500 – само метода ИТП. 

Стойностите за втория начален момент α2х на грешката, на бомбопускане при λ= 
- 300,- 500 са дадени в таблици 8 – 11. 

Таблица 8 
α2x, m2, λ= -300  

 V1=160 [m/s] 250 280 
Н=600 [m] 253,9 255 264,5 

1600 553,8 634,3 715 
2000 1363,2 1097,3 1271,8 

 
Таблица 9 

α2x m2
, λ= -300, ε1стт0= -100 

 V1,0=160 m/s 190 220 250 280 
Н0=900 m 317,12 357,88 397,44   
1200 395,72 459,17 532,68 616,25  
1500 483,86 573,77 673,26 782,34 900,99 
1800 591,34 684,37 793,58 918,96 1060,51 
2100 664,47 784,58 925,5 1087,23 1269,77 
3000 969,65 1200,21 1427,59 1651,74 1872,82 

 
Таблица 10 

α2x, m2, λ= -500  
 V1=160 [m/s] 250 280 

Н=600 [m] 158,04 150,42 154,44 
1600 426,69 459,88 501,46 
2000 734,41 841,34 972,17 

 
 

Таблица 11 
α2x m2

, λ= -500, ε1стт0= -60 
 V1,0=160 m/s 190 220 250 280 

Н0=900 m 167,26 242,7 249,98 - - 
1200 218,19 266,42 318,9 375,63 436,61 
1500 267,9 332,66 403,83 481,39 565,35 
1800 333,68 417,85 502,41 587,39 672,79 
2100 382,32 473,48 574,05 684 803,36 
3000 553,75 687,71 849,85 1040,18 1258,7 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Горните резултати показват, че с увеличаване на ъгъла на пикиране по модул, 

точността на бомбопускане нараства, а с увеличаване на височината на бомбопускане 
точността намалява. 

 Изчислените средноквадратични отклонения σΔх на грешката на бомбопускане 
от хоризонтален полет и пикиране с използването на съществуващите методи е в 
границите характеристиките на точността на съществуващите авиационни прицелни 
системи на въоръжение във ВВС. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Определени са областите на унифицирания метод за пускане на авиационни 

бомби при различни начални условия на полета: скорост V1,0, височина Н0, ъгъл на 
наклона на траекторията λ0. В зависимост от V1,0, Н0, λ0 и обзора на визирната система, 
пускането на бомбите се извършва от хоризонтален полет, участъка на пикиране и на 
излизане от пикиране. Построени са зависимостите на началната височина Н0 от 
началната скорост V1,0 при λ0 = -100, -300, -500. 

Определени са областите за пускане на авиационните бомби за съществуващите 
методи (индикация момента на пускане – ИМП и индикация точката на падане – ИТП) 
при различни начални условия на полета V1,0, Н0, λ0. Построени са зависимостите на 
началната височина Н0 от началната скорост V1,0 при λ0 = -100, -300, -500 за С – 17ВГ.  

2. РЕЗУЛТАТИ 
Възможните зони за бомбопускане на унифицирания метод[2] са определени при 

следните начални стойности на V1,0, Н0, λ0: V1,0= 160, 240, 320 m/s; Н0= 600, 1100, 1600, 
2100, 3000 m; λ0= -100, -300, -500. Задачата е решена при зрително поле на визирната 
глава С – 17ВГ. Началните точни координати са β1стт0=0, ε1стт0=0, т.е. мрежата на 
прицелната система е наложена върху целта. Резултатите от решаването на задачата са 
показани на фиг. 1 и 2 (в началния момент р>0). От посочените фигури е видно, че с 
увеличаване на модула на началния ъгъл на пикиране λ0, момента на пускането се 
извършва на участъка на пикиране и излизане от пикиране. На участъка на излизане от 
пикиране може да се използва серийно бомбопускане за повишаване на вероятността за 
поразяване на малоразмерни цели. Грешката на насочването в момента на пускането за 
различни начални условия е дадена в таблица 1. 
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Таблица 1 
 V1,0= 240, 

m/s; Н0= 1100, m;  
λ0= -300 

V1,0= 240, 
m/s; Н0= 1600, m;  

λ0= -300 

V1,0= 320, 
m/s; Н0= 1600, m;  

λ0= -300 
Тп s 4 6 3 
ε11 1/ 2/ 1/ 
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V1,0 m/s

H 0 m

 

Бомбопускане от 
пикиране 

ИП 

 
Фиг. 1. Зависимост на Н0 от V1,0, при λ0 = -300, β1стт0=0, ε1стт0=0 
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Фиг. 2. Зависимост на Н0 от V1,0, при λ0 = -500, β1стт0=0, ε1стт0=0 

 
При β1стт0≠0 възможните зони за бомбопускане променят своя вид. Бомбите се 

пускат на участъка от пикиране. При ε1стт0=0 параметъра за сигнализация „p“ в 
началния момент при липса на попътен вятър е по-голям от нула. За проверяване на 
унифицирания метод [2] за решаване на задачата на прицелване са определени 
началните стойности на V1,0, Н0, λ0 съответстващи на граничните стойности на ъгъла на 
място ε1ст. За С – 17 ВГ – ε1стт0= -150. Параметърът е по-малък от нула (р<0) при 
начални стойности на V1,0, Н0, λ0 дадени в таблица 2 и фиг. 3 и 4. 
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Таблица 2 
ε1стт0= -150 
р<0 

λ0 -100 -300 -500 

V1,0 
m/s 

240 320 160 240 320 160 240 320 

Н0 m 600- 
1000 

600-
1800 

600- 
800 

600-
2400 

600-
2700 

600-
2400 

600-
2700 

600-
2700 

160 180 200 220 240 260 280 300 320
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

V1,0 m/s

H
0 m

  
Фиг. 3. Зависимост на Н0 от V1,0, при λ0 = -300, ε1стт0= -150 
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Фиг. 4. Зависимост на Н0 от V1,0, при λ0 = -500, ε1стт0= -150 

 
Когато р<0, ъгъла ε1ст започва да нараства, ъгъла на пикиране λ по модул се 

увеличава и параметъра р се стреми към нула. Бомбите се пускат на участъка на 
пикиране.  

От фиг. 1 – 4 могат да се направят следните изводи: 
1. С нарастване на ъгъла на пикиране |λ0| и ε1стт0= 00 се увеличават областите от 

възможни начални условия за бомбопускане. 
2. С нарастване на ъгъла на пикиране |λ0| и на ъгъла |ε1стт0| безопасната височина 

за излизане от пикиране се увеличава. 
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На фиг. 5 – 8 са дадени областите от възможни начални условия за методите 
ИТП и ИМП, при които се извършва бомбопускане (V1,0= 160, 240, 320 m/s; Н0= 600, 
1100, 1600, 2100, 3000 m; λ0= -300, -500, ε1стт0= 00 , -150 ). 
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Фиг. 5 Зависимост на Н0 от V1,0, при λ0 = -300, ε1стт0= 00 
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Фиг. 6 Зависимост на Н0 от V1,0, при λ0 = -300, ε1стт0= -150 
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Фиг. 7 Зависимост на Н0 от V1,0, при λ0 = -500, ε1стт0= 00 
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Фиг. 8 Зависимост на Н0 от V1,0, при λ0 = -500, ε1стт0= -150 

 
От фиг. 5 – 8 могат да се направят следните изводи: 
1. При ъгли на пикиране λ0 до -500 и ъгъл ε1стт0= 00 бомбопускането се извършва 

по метода ИТП на участъка на пикиране. При неизпълнение на бомбопускането поради 
условието за безопасна височина, същото се извършва на участъка на излизане от 
пикиране по метода ИМП. 

2. С увеличаване на ъгъла ε1стт0 по абсолютна стойност бомбопускането се 
извършва по методите ИМП и ИТП на участъка на пикиране при λ0 = - 300, -500.  

3. С увеличаване на ъгъла на пикиране |λ0| намалява областта от възможни 
начални условия за бомбопускане. 

4. С намаляването на ъгъла |ε1стт0| областта от възможни начални условия, при 
които се използва метода ИТП нараства спрямо областта на ИМП. 

 
Сравняване на точността на бомбопускане на унифицирания метод и 

съществуващите методи по вероятните отклонения на точките на падане на 
бомбите. 

Вероятното отклонение се изчислява по формулата [2]:  
 
(1)    Е=8Н + 0,08V1(1+sinλ), 
 
където Н е височината на бомбопускане, km; 
V1 – скоростта на бомбопускане, km/h; 
λ – ъгъл на пикиране. 
За изчисляване на вероятното отклонение Е на унифицирания метод се предлага 

формулата[2]: 
 
(2)    Еум=Рп Еп + Рип Еип, 
 
където Еп и Еип са вероятни отклонения при бомбопускане от пикиране и на 

излизане от пикиране; 
Рп  и Рип – вероятности за бомбопускане от пикиране и на излизане от пикиране. 
Вероятните отклонения се изчисляват по формула (1) като за Н, V1 и λ се вземат 

средните стойности за съответните области за пускане.  
Вероятностите за пускане се определят като отношения на съответната площ 

към цялата площ на областта за бомбопускане.  
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За определяне на процентното повишаване на точността на бомбопускане на 
унифицирания метод спрямо съществуващите методи се използва съотношението: 

(3)    
100

Е
ЕE

%E
см

умсм 
. 

На основата на получените области от възможни условия за бомбопускане за 
унифицирания метод и съществуващите методи се определят средните стойности за 
условията за бомбопускане (Н0, V1,0 , λ0) на съответните области (фиг. 1 - 8). От същите 
фигури се определят и вероятностите за пускане от пикиране и излизане от пикиране Рп  
и Рип.  

 
Таблица 3 

 λ0= -300 λ0= -500 
 Пикиране Изл. пикиране Пикиране Изл. пикиране 
 Ум См Ум См Ум См Ум См 

V1 800 900 850 900 900 900 950 950 
Н 0,7 1,8 0,5 0,7 1,5 2 1 1,3 
λ -300 -300 -120 -120 -500 -500 -200 -200 

Рп 0,94 0,94   0,88 0,72   
Рип   0,06 0,06   0,12 0,28 
Еп 33,6 50,4   28,84 32,84   
Еип   48,4 62,63   58,01 60,40 
Еум 34,5 32,34 
Есм 51,13 40,56 
 

%6,32100
Е

ЕE
%E

см

умсм 


  %26,20100
Е

ЕE
%E

см

умсм 


  

 
От табл. 3 е видно, че точността на бомбопускане на унифицирания метод при 

λ0= -300 е с 32,6% по-голяма от тази на съществуващите методи, а при λ0= -500 - с 
20,26%. Кръговото вероятно отклонение на унифицирания метод за решаване на 
задачата на прицелване се приближава до изискването Е=30 m [2]. Получените 
процентни увеличения на точността изчислени чрез предложената формула и чрез 
средноквадратичните отклонения са близки по стойност (за λ0= -300 σΔх% =28,63%; за 
λ0= -500 σΔх% =19,55%). 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Характеристиките на системата за управление на полета на съвременното 
ракетно въоръжение е ключова за постигане на висока вероятност за поражение. 
Типовите алгоритми използвани в практиката силно зависят от техническите 
възможности на поразяващото средство, фазата на полета, типа на целта, началните 
условия и степента на  притиводействие. Въпреки разнообразието от обекти и условия 
на използване, изискванията към отделните етапи на управление на траекторията към 
типовите GNC (guidance, navigation and control) системи са стандартизирани и базовите 
изисквания се свеждат до показаните на фиг. 1. 

 
  

 
 

а) Процес на самоносочване с използване 
на бордова РЛПК 

б) Базови съотношения на системата за 
самонасочване 

  

Фиг. 1. Процес на самонасочване с използване на типова GNC топология 
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Означенията на Фиг. 1: а) О – местоположение на координатора, Т и М – цел и 
средство за поражение, Vт и Vм вектори на скоростта на целта и ракетата; ОТ-линия на 
насочване, МП - изместване на линията на насочване от оста на следене. 

На първоначалния етап системата за самонасочване е деактивирана с цел 
безопасно отдалечаване и ускоряване от пусковата система. В последващия етап се 
осъществява управление в рамките на зоната създавана от бордовия РЛПК. На 
терминалния етап в работа се включват алгоритмите за повишаване на точността на 
следене и определяне на контактната зона с целта. 

 

 
Фиг. 2. Типови системи за насочване: пасивна (Passive homing guidance); полуактивна 

(Semi-active homing guidance) и активна (Active homing guidance). 
 
Функционалността на системите с обратна връзка представя процеса на следене 

на целта като непрекъснато измерване и оценка на ъгловите координати, скоростта на 
сближение и дистанцията, определени от вектора свързващ надлъжната ос на ракетата с 
целта ( missile-to-target line-of-sight (LOS)). 

 

 
 

Фиг. 3 Базови компоненти на системата за управление на полета 
 
Базови компоненти на системата за управление на полета: автопилот, 

изпълнителна подсистема (сервомеханизми), статика и динамика на управлявания 
обект, подсистема за измерване параметрите на движение и пространствено положение 
(IMU). 

Всяка подсистема може да бъде синтезирана с различни технически средства, 
като по-известните постижения в областта на филтрацията, оптималното управление и 
сервомеханизмите са подчертани на фиг. 4. 
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Фиг. 4 Традиционна GNC топология на базовите подсистеми с разделение на 
функциите по управление на полета 

 
Цел на системата за управление е непрекъснато намаляване на грешката между 

вектора на скоростта и направлението към целта. За идеалния случай трябва да е нула, 
но поради многобройни източници на смущения винаги има линейни и ъглови грешки 
които водят до отклонение от теоретичната (желаната) траектория. Един от първите и 
широко използвани варианти за управление е с използване на пропорционална 
зависимост (proportional navigation (PN)) от отклонението на вектора свързващ 
надлъжната ос на ракетата с целта.  

В резултат на прогреса в различни области е възможно постигането на висока 
степен на интеграция между отделните подсистеми.  

 
 
Фиг. 5 Интегрирана IGC топология на базовите подсистеми с обединяване на 

функциите по насочване и управление на полета. 
 
2. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТИПОВИ ПОДСИСТЕМИ 
 Управление на ускорението. Основна задача при формиране на 

траектория, която изпълнява метода и съответно алгоритъма за насочване е формиране 
на подходящ закон за изменение на ускорението. За постигане на висока маневреност 
са необходими ускорения превишаващи възможностите на целта 3:1 по ос 
перпендикулярна на надлъжната ос на ракетата. Обратната връзка се формира от 
измерванията на ъгловата скорост по тангаж q и ускорение Aɀ=Fɀ от изхода на 
инерциалната система и се подават към автопилота за обработка. Изпълнителната част 
обикновенно променя ъгъла на отклонение на опашните плоскости Δδс, което създава 
сила приложена към голямо рамо и съответно голям завъртащ момент за управление 
положението на надлъжната ос. Грешката между желаното ускорение и измереното, 
както се вижда от фиг. 6, се формира по три канала: външен канал, вътрешен канал за 
управление с две компоненти на грешката: по ъглова скорост в която присъства и 
интегрална компонента с цел намаляване на статичната грешка. За точната работа на 
системата освен мащабиращ коефициент на входа е необходима точна настройка на три 
коефициента. 

 

 
 

Фиг. 6 Базова структура за управление на ускорението с използване на три 
канален автопилот. 
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За получване на работоспособна структура са необходими много допълнителни 

елементи намаляващи външните влияния и повишаващи точността, ограничения от 
реалните възможности на техническите елементи използвани за реализация на 
управлението, филтри за намаляване смущенията от вибрациите, променливите 
ускорения и др. 
 

 

 
 

а) Параметри на надлъжното движение б) Управление на ъглово положение 
  

Фиг. 7. Модел за управление на надлъжното движение 
 
Означенията на Фиг. 7: а) Параметри на надлъжното движение: ускорение (Aɀ ), 

ъгъл на атака α (АОА), ъгъл на траекторията γ, ъгъл на тангажа θ; б) Базова структура 
за управление на ъглово положение на надлъжната ос. 

Схемата от фиг. 7 б) има също три коефициента като на фиг. 6, но те са предмет 
на избор с използване на различни критерии свързани с управление на ъглово 
положение.  

Управление на ъгъла на наклона на траекторията. 
Вход в системата е необходимия ъгъл на наклона на траекторията. Изход е 

необходимата промяна на тягата. Сигналите за обратна връзка от: ъгловите скорости на 
изменение на наклона на траекторията, ъгловата скорост на надлъжната ос, ъгъла на 
атака и тангажа се формират в подсистема за измерване параметрите на движение и 
пространствено положение (IMU) и подсистемата за идентификация на навигационните 
параметри. 

 

 
 

Фиг. 9 Базова структура за управление на ъгъла на траекторията. 
 
За работата на тази обратна връзка е необходима идентификация на тягата и 

масата във всеки един момент от времето. 
Работата на отделните подсистеми е свързана с определяне на движението на 

обекта в различни координатни системи като за целите на настоящия анализ е 
достатъчно представянето на уравненията на Нютон-Ойлер във свързаната с тялото на 
ракетата координатна система.  

Както е известно от [1] компонентите на силите и моментите са нелинейни 
функции на параметрите на полета, масовите и геометрични характеристики, 
отклоненията на управляващите повърхности и/или вектора на тягата. Общите 
изисквания към подобни системи стандартизират изискванията към преходните 
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процеси като за определено ниво на технологични възможности се търси необхдимия 
баланс между динамични и статични показатели. 

В допълнение поради силната зависимост между надлъжното и напречното 
движение, системата за управление трябва да изолира движенията в хоризонталната и 
вертикалната равнина така, че управлението по всяка равнина да е независимо 
(традиционно системата за стабилизация на въртенето около надлъжната ос е 
самостоятелна). 

Изисквания за устойчивост, управляемост и робастност.  
Постигането на тези изисквания е ключово, защото динамиката на отделните 

подсистеми (измерване, динамика на обекта и сервомеханизми) се апроксимира с 
колебателни звена със съответни характеристики. Робастността е мярка за 
възможностите на системата за управление да работи не зависимо от грешките между 
реалната подсистема и апроксимираната. В класическите системи за управление 
устойчивостта е свързана с ограничения и корекции налагани на един параметър, но в 
съвременните системи се разглежда връзката между всички състояния определящи 
силите и моментите управляващи пространственото положение. Класическите условия 
за устойчивост [2] представени в честотната област се отнасят до ограничения свързани 
с определяне на запаса по модул и фаза (6db и 300) и могат да бъдат изразени със 
следното условие – за да е устойчива затворената система, коефициента на усилване на 
отворената система трябва да е по-малък от единица, преди фазата да достигне -1800. 
Обикновено при изследване системата се „прекъсва” при модела на сервомеханизмите 
или изхода на инерциалната система определяща параметрите на движението 

 

 
 
Фиг. 10 Получаване на предавателната функция ( ПФ) на отворената система 

 
При анализа на устойчивостта се получват различни стойности на запаса по 

модул и фаза за различни точки в системата за управление. Това налага избора на 
компенсация да се извършва за най-лошия случай. От друга страна възможностите на 
системата за управление трябва да се използват максимално, например до максимално 
възможния 1 ( , )MM

J
 






, без системата да загуби устойчивост [3].  

 
  

 

а) Настройка на параметрите във 
временната област 

б) Настройка на параметрите в честотната 
област 

  

Фиг. 11. Показатели на качеството на управление във временната и честотната област 
 
Означенията на Фиг. 11: а) Статични и динамични показатели за качество на 

преходния процес на системата за управление: Мр – максимална амплитуда; tp – време 
за достигане на максимума; tr – време на нарастване; τ – времеконстанта; ts – време на 
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установяване; 1% - статична грешка; б) Пример на статично неустойчива система при 
което фазовата характеристика пресича два пъти линията – 1800 на ниски и високи 
честоти. На ниски честоти за добри показатели на следящата система е необходим 
голям коефициент на усилване.  

Изискванията за робастност налагат ограничения, породени от смущения в този 
честотен диапазон, наложени от външни аеродинамични фактори, работата на 
двигателя и сервомеханизмите. На високи честоти е необходим малък и плавно 
намаляващ коефициент на усилване с честотни характеристики, които свеждат до 
минимум шума на сензорите. С приближаване към високите честоти неопределеността 
в представянето на динамиката на системата за управление нараства драматично. 
Проявява се и влиянието на колебанията на конструкцията. Решението на проблема с 
отчитане влиянието на множество неопределени фактори е показан на фиг. 12.  

 

 
 
Фиг. 12. Стандартно представяне динамиката на неточно известен обект 
 
Означенията на Фиг. 12: M(s) – представя предавателната матрица на 

номиналния обект; Δ(s) – неструктурирана неопределеност (параметрични смущения); 
w-входно въздействие, ɀ - реализирана динамика на изхода (надлъжно ускорение). 

На фиг. 12 е показано по какъв начин в системата за управление се въвеждат 
параметрични смущения, които действат като допълнителен външен контур за обратна 
връзка. Наличието на тази възможност е ключова за съвременния подход при анализа 
на условия за робастност на устойчивостта. При неструктурираната неопределеност се 
ограничава големината на възможните смущения, но самите смущения във вид на 
адитивни и мултипликативни компоненти приложени към входа и изхода на системата 
не се свързват с конкретни елементи на обекта. По този начин въпроса на който трябва 
да отговори всяка настройка на подобна система може да се формулира по следния 
начин: „Колко голяма може да бъде акумулираната в системата за управление 
неструктурирана неопределеност Δ(s), преди достигане на границата за неустойчивост”. 
Определяне на минималните разстояния до границите на устойчивостта е крайната цел 
на решаване на задачите на анализа и синтеза на подобни устройства. 

В теорията се използва максималното сингулярно число σмакс(Δ(s)) за определяне 
на границата на устойчивост и в случая може числено да се определи от зависимостта 
на ΔМα , ΔМδ (определящи устойчивостта на надлъжното движение). 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Методите за синтез на оптимално управляващо устройство за управление на 

полета с използване на съвременните постижения в теорията на многомерните системи 
за управление, въвежда механизъм на представяне на неопределеността, който по 
напълно прозрачен начин разглежда разликите между използвания модел и реалността. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
По своята същност контрабатарейната борба е огън, воден срещу 

противниковите средства и системи за огнева поддръжка. Крайната цел на 
контрабатарейната борба е завоюване и подържане на огнево превъзходство. За 
успешното изпълнение на тези задачи е необходимо бързо и точно да се откриват 
обектите на бойното поле, да се предава разузнавателната информация до огневите 
подразделение и незабавно да се открива огън[2]. 

Чрез радиолокационно наблюдение на целите и определяне на тяхното 
местоположение се получават необходимите разузнавателни данни, които са 
необходими за оценка на противника [1].  

Своевременното разкриване на обектите за поразяване и определянето на 
техните координати е в пряка зависимост от ефективността на разузнавателните 
средства. Това налага изискването към комплексите за контрабатарейната борба да се 
включат контрабатарейни радари.  

Тези радари са предназначени за определяне местоположението на огневите 
позиции на стрелящите артилерийски оръдия, минохвъргачки, реактивни системи за 
залпов огън (РСЗО) и пускови установки с балистични ракети, а така също за 
коригиране на огъня на собствената артилерия. Непосредствени обекти за откриване от 
тези станции се явяват летящият снаряд, мина или ракета. За да се посочат 
координатите и да се изчисли траекторията на полета на противниковите мини, снаряди 
и ракети са необходими поне три точки от тази траектория (фиг.1). Тук се решава 
задачата за екстраполация на траекторията в точката излитане или падане на снаряда 
(ракетата)[3]. 
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Изискване към този тип РЛС е да открият обекта в началото на полета и 
автоматично да я съпроводят, осигурявайки необходимото време за изчисляване на 
координатите на огневата позиция, от която е изстрелян снарядът или ракетата. 
Трудности възникват от високите скорости на снарядите и неуправляемите ракети, 
което ограничава времето за съпровождане, а така също и влиянието на пасивните 
смущения (местните предмети, горски масиви, водни басейни, хидрометеори и др.). 

 

 
 
Малката ефективна отразяваща повърхност (ЕОП) на тези цели (по-малка от 

0,1m2) и незначителната интензивност на отразените от тях сигнали налагат определени 
изисквания към контрабатарейните радари. Предавателните устройства формират 
мощни, кратковременни сондиращи импулси, а приемниците са с по-висока 
чувствителност. За по-доброто наблюдаване на целта изисквания се предявяват и към 
диаграмата на насоченост, формирана от антенната система. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
Съвременните военни операции налагат изисквания към бързодействието на 

системата за обработката на радиолокационната информация (РЛИ) и точността на 
подаваната информация. 

Първите РЛС от този тип са разработени в САЩ в началото на 50-те години и 
AN/MPQ-4A е типичен представител. Тя осигурява откриване на стрелящи 
минохвъргачки с калибър 81mm на разстояние до 10km с точност 40m[4]. 

От по-ново поколение е AN/TPQ-36 (FIREFINDER) - радар за откриване на 
огъня на артилерията (фиг.1). РЛС e с малки габарити, изключително мобилна, открива 
снаряд, изстрелян под какъвто и да е ъгъл в избран сектор по азимут от 90°. AN/TPQ-36 
открива едновременно или залпово стрелящи оръжия. След откриването на снаряда се 
изчислява положението на оръжието и информацията от радара се използва за 
насочване на противобатарейния огън. В артилерийските дивизиони намира 
приложение при откриване на противникови оръжия – както минохвъргачки така и 
артилерия за непосредствена поддръжка. Обработва 12-15 цели едновременно[3].  

Времето за обработване на информацията за една цел е 12-15s, грешката при 
определянето на координатите е 25-50 km и разстояние на откриване 20-25km. Време за 
привеждане в бойно положение е 15min, а в походно 5 min. 
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Радарната система се състои от операционно-контролен модул и модул с 
антената и приемо-предавателна апаратура, разположени на едноосни ремаркета и в 
контейнера на шасито на товарен автомобил. Операционният модул се разполага в 
укритие или на определено разстояние и се обслужва от оператор. Разчетът се състои 
от осем човека. 

 

 
 
AN/TPQ-36 е първоначално разработен през 70-те и е приет на въоръжение в 

началото на 80-те години на миналия век. Радарът се доказва като много ефективен в 
множество ситуации и продължава да се използва от Армията, Морската пехота и 
Националната гвардия на САЩ, а също така и от армиите на много страни[5]. 

Като следваща версия на AN/TPQ-36 е радарът AN/TPQ-37 (фиг.3). Станцията е 
монтирана на два товарни автомобила и ремарке. Генераторът е разположен на 
петтонен автомобил, а на ремаркето - антената, предавателната апаратура, блока за 
управление положението на лъча на антената и високочестотната част на приемника. 
На 2,5 тонен автомобил е разположена кабината на оператора с апаратурата за 
обработка на информацията и контрол. В бойно положение радарът се привежда за 
30min, а напуска позицията за 15min. 
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Новата конфигурация може да се транспортира със самолет С-130 „HERCULES” 

или да бъде вдигната от вертолет. AN/TPQ-37 е въведена в експлоатация на през 1995 
година. 

При сухопътна операция на основата на три радара AN/TPQ-36 и два AN/TPQ-37 
е осигурено радиолокационно покритие на цялата полоса за настъпление на 
механизирана дивизия. Бойният ред на разполагане на станциите осигуряват 
необходимата плътност на радиолокационното поле, така че всеки изстрел от 
противниковата артилерия да бъде засечен от два и по-вече радара и надеждно да бъде 
локализирано мястото на огневото средство и за по-малко време[7]. 

AN/TPQ-38 е следващата модификация, която притежава система за обработка 
на РЛИ, изградена на съвременна елементна база. Тя осигурява съкращаване на 
времената за развръщане и събиране, по-бърз достъп до данните, увеличен е капацитета 
за съхранение на данни и цифрови карти.  Високоскоростният процесор позволява да се 
обработи информация за 20 цели за 1 min. Тези промени са постигнати чрез мобилен 
компютър с по-голям харддиск и монитор с плосък дисплей, монтиран в 
многофункционалното закритие с възможност за дистанционно управление до 100м [5]. 

AN/TPQ-38 използва същата антена, както AN/TPQ-37, а високочестотният 
усилвател е заменен с нов, малошумящ. Тези подобрения неминуемо водят до 
увеличаване на вероятността за правилно откриване на целта. 

Мобилният радарен комплекс се захранва с трифазно напрежение 115/200V,  
400Hz, а консумираната мощност е около 10kW. Апаратурата е разположена на два 
петтонни камиони, има и два 10kW генератора. Разчетът се състои от 9 
военнослужещи. 

Съвременен мултифункционален полеви радар за откриване на противниковите 
артилерийски позиции и обслужването на собствения батареен огън е COBRA. Това е 
високо ефективен радар с бърза обработка на информацията и вградена система за 
гъвкаво командване, управление и комуникации. Разработена е и е построена от 
тринационална програма на Франция, Германия и Великобритания, с цел покриване 
изискванията на страните от НАТО[6].  

Нейната задача е да открива минохвъргачки, ракетни установки и артилерийски 
батареи и да осигурява информация за противодействието и намаляването на 
ефективността им. Радарът класифицира противниковите оръжия и прогнозира техните 
точки на попадение. Коригира и регистрира собствения артилерийски огън, разделя 
постъпилите данни и поддържа свръзка с огневите подразделения. Тези основни задачи 
се изпълняват като интегриран елемент от механизираната дивизия.  

Радарът COBRA с неговата радиолокационна апаратура е разположен на машина 
с висока проходимост (фиг. 4). На местността се развръща за по-малко от 10min и се 
събира за по-малко от 3 min. Антената е напълно активна фазирана антенна решетка с 
електронно сканиране на антенния лъч по азимут и ъгъл на място. Диаграмата на 
насоченост има игловидна форма. 
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Предавателят формира линейно-честотно модулирани сигнали, като се 

използват различни режими на вобулация на запускащите импулси. Обработката на 
РЛИ е цифрова. Изхождайки от местоположението на батареята, местоположението на 
попаденията, разположението и ориентацията на батареята радарът дава приоритет на 
оръжията и зоните. 

Зоната на видимост на противобатарейния радар (фиг.5) представлява 
азимутален сектор от 90° с далечина на откриване повече от 40 km, което отговаря на 
площ около 1200 km2. Електронно сканиране на лъча дава възможност за увеличаване 
на сектора до 270°. 

 

 
 
Операторът има възможност за избор на различни мащаби по разстояния от 

20 km до 50 km. За 2min системата обработва информация за 40 цели. Грешката при 
определяне на координатите е  по-малка от 10m на разстояние 20km.  

 COBRA открива цели с много малка ЕОП, което е в основата на бързото и 
прецизно откриване и локализиране на противниковите позиции. Системата са защита 
от смущения е цифрова  и ефективно потиска отразените сигнали от пасивни смущения 
(местни предмети, земна повърхност, водни басейни, самолети и др.). 

Противобатарейният радар COBRA изчислява точките на попадение на 
противниковите оръжия, вида и броя на оръжията и координатите на огневата позиция. 
Тези данни се използват от центъра за координиране на огневата поддръжка. 
Наличието на система с възможностите на COBRA води до няколкократно увеличаване 
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на възможностите на подсистемата за наблюдение и определяне местоположението на 
целите. 

Радарът се обслужва от двама оператори. При наличието на система за 
командване и управление, операциите са автоматизирани, а когато няма връзка с 
команден пункт – автономни. Има система за автоматично проследяване 
неизправностите и тяхното локализиране, а също така и режим на автоматично 
самотестване и настройка на радара. 

Радарът е разположен на машина с висока проходимост. От гледна точка на 
жизнеустойчивост има възможност за активация от системите за ранно 
предупреждение за радиация. Налице е защитеност на оборудването и личния състав от 
осколки, a наличието на климатик дава възможност за защита от неблагоприятни 
метеорологични условия, ядрено, химическо и бактериологично заразяване[6]. 

Захранване на апаратурата се осигурява от дизелов генератор с мощност 47KW. 
Ефективността на противобатарейния радар COBRA се състои в неговата 

комбинация от скорост, точност и обсег с възможност за наблюдаване на много цели 
едновременно. Съществено предимство на COBRA е, че цялата апаратура на радара е 
разположена на една машина. Снаряди с много малки сечения се откриват и 
класифицират на големи разстояния и в широки сектори, като в същото време най-
добрата обработка на РЛИ преодолява негативното влияние на пасивните смущения от 
всякакъв вид. Противниковите координати се определят бързо и с голяма точност и се 
предават към командирите на огневите подразделения. От голяма важност е също и 
бързото разполагане на местността. Разполагането на апаратурата на една машина 
предоставя голяма тактическа маневреност и висока мобилност. Само трима души са 
необходими за функционирането на системата и те са защитени от опасностите на 
бойното поле.  

 
 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Съвременните контрабатарейни радари проследяват траекторията на снарядите, 

мините и ракетите без да се влияят от тяхната скритост. Използването на съвременни 
информационни технологии им дава възможност да извършват класификация на целите 
по различен признак, в този смисъл ги прави интелигентни. Използването на 
бързодействащи процесори позволява проследяването на няколко десетки цели 
едновременно и обслужване на  стрелбата по няколко цели едновременно. 

Съвременните контрабатарейни радари предоставят на артилерийските 
командири координатите на противниковите батареи (взводове), вида, броя и 
интервалите на оръжейните системи и точките на попадение. Тези данни могат да се 
използват от съответния команден пункт.  

COBRA е отговорът на съвременните изисквания към процеса на разузнавателна 
подготовка на бойното поле, възприет в армиите от НАТО. Системата предоставя 
висока точност, максимално разстояние за разкриване, мобилност, необходима в 
конфликти с различна степен на интензивност, а също така е подходяща за операции, 
различни от война, където може да се използва например за ранно откриване на 
нарушаването на споразумение за прекратяване на огъня между враждуващи 
групировки. 
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Abstract: By increasing a bit rate and an optical fiber length, there is a need of new methods for a 
regeneration and an enhancement of the optical signal. One of the newest methods of that kind is 
associated with optical amplifiers based on nonlinear effects. In the late 20th century and early 21st 
century, the researches and development of optical amplifiers based on stimulated Raman scattering 
has emerged. The amplifier configuration principles using stimulated Raman scattering are reviewed. 
The types of Raman amplifiers and their advantages and disadvantages in the optical amplification 
are also presented. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Въпреки, че оптичните влакна притежават способността да пренасят 

информация с много голяма скорост и с малки загуби, възниква необходимостта на 
известно разстояние от порядъка на 50-100 km, сигналът да бъде усилен и възстановен. 
До началото на 90-те години на миналият век, единствения начин за възстановяване на 
оптичния сигнал е чрез регенерация на сигнала. Използването на регенератори, 
преобразуващи оптичния сигнал в електрически и обратно, ограничава 
пропускателната способност на системата, изградена с този тип преносна среда. 

Тъй като в съвременните системи с оптично мултиплексиране (Wavelength 
Division Multiplexing - WDM), скоростта на информацията нараства, а същевременно 
нараства и дължината на влакнесто-оптичните линии, използването на ретранлатори 
води до ограничаване на пропускателната способност, е необходимо да се използва 
друг тип устройство, което да замести тези устройства. Оптичните усилватели са тези 
устройства, които успешно могат да заместят ретранслаторите. 

Един от най-ефективните методи за усилване на оптичните сигнали е 
използването на нелинейните ефекти на Раман и Брилюен. Оптичните усилватели, 
изградени на базата на тези ефекти и по-специално на ефекта на Раман, могат успешно 
да заменят оптичните ретранслатори, а дори и масово използваните оптични 
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усилватели, използващи влакна, легирани с редки земни елементи (Erbium-Doped Fiber 
Amplifier - EDFA). 

Ефекта на Раман е нелинеен ефект, открит от индийския физик К. В. Раман през 
1928 г [3]. През 1971 г. Столен демонстрира за пръв път стимулирано Рамaново 
разсейване (Stimulated Raman Scattering - SRS) в стъклено влакно [6]. Същата група 
учени през 1971 г. измерва Рамaновото усилване в едномодово влакно [4]. Въпреки 
ранното си откриване, приложението на ефекта на Раман в оптичните усилватели 
започва в края на 80-те години на миналия век. След изобретяването на ербиевите 
влакнести усилватели се подновява интереса към Рамановите усилватели. Въпреки 
голямата си ефективност, реализацията на Раманов усилвател през 80-те години на 
миналия век е бил голям проблем, тъй като не са налични евтини лазери с подходяща 
дължина на вълната. Интересът към Рамановите усилватели се възобновява през 1997 г. 
в следствие на въвеждането на влакнестите брягови решетки при изработването на 
лазери. През първото десетилетие на 21-ви век, почти всяка дълга (между 300 и 800 km) 
или изключително дълга (>800 km) влакнесто оптична преносна система използва 
Раман усилвател. 

 
 
2. РАМАН УСИЛВАТЕЛИ. 
Стимулираното Раманово разсейване (SRS) води до генериране на нов сигнал 

(Стоксова вълна) в същото направление, както това на напомпващата вълна, но с по-
голяма дължина на вълната, приблизително 60 nm в ивицата около 1310 nm спрямо тази 
на напомпването. Оптимално усилване на Раман усилвателя се постига, когато 
разликата в дължините на вълните е около 13,2 THz. Сигналът, който трябва да се 
усили, трябва да е на по-ниска честота от напомпването. 

Построяването на Раманов усилвател е лесна задача. Необходимо е оптично 
влакно, да се куплира със сигнал и напомпване (фиг. 1). Така полученото просто 
устройство има доста добро усилване на оптичния сигнал. 

 

 
Фигура 1. Раманов усилвател. 

 
Но тук съществува следния проблем: Въпреки че сигналът и напомпването не е 

задължително да са разделени точно от Рамановата честота, колкото по-близо до нея е 
разликата, толкова по-висока е ефективността на усилвателя. Част от проблема е, че 
лазерните дължини на вълните са много специфични и конструирането на мощни 
лазери е много трудно. 

Едно лесно решение за намиране на напомпване с подходяща дължина на 
вълната е чрез отместване на дължината на вълната на напомпването толкова, колкото е 
необходимо. Пример за такова каскадно отместване на дължината на вълната около 
1310 nm е показано на фиг. 2. Отместването, дължащо се на Раман ефекта, може да се 
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осъществи на всички дължини на вълните, намиращи се в прозрачните прозорци. 
Необходимо е подходящо подбрана дължина на вълната, т. е. източник на напомпване и 
подходящи примесни елементи във влакното. 

 

 
Фигура 2. Многостъпално отместване на дължината на вълната. 

 
Друга важна особеност, за да се постигне ефективно усилване, е необходимо да 

се използва оптично влакно с малка ефективна площ на сърцевината. При 
разнообразието на оптични влакна, достъпни на пазара, най-малка ефективна площ на 
сърцевината притежава влакното с компенсация на дисперсията (DCF). Като резултат, 
при този тип влакна може да се постигне най-голяма ефективност на Рамановото 
усилване. В табл. 1 е дадена ефективната площ на сърцевината на масово използваните 
оптични влакна в диапазона от 1550 nm. 

 
Таблица 1. Ефективна площ на сърцевината на масово използвани влакна. 

 
Вид на оптичното влакно Ефективна площ на сърцевината 

(µm2) 
Едномодово (SMF) 72 – 80 

С ненулева изместена 
дисперсия (NZDSF) 55 – 72 

С изместена дисперсия 
(DSF) 45 – 50 

С компенсация на 
дисперсията (DCF) 20 – 35 

 
Усилвателите на Раман се разделят на два основни вида: разпределени Раман 

усилватели (Distributed Raman Amplifiers - DRA) и дискретни Раман усливатели. 
Дискретния Раман усилвател представлява устройство, което усилва оптичния сигнал 
във влакното чрез ефекта на Раман и всички негови компоненти се намират в самото 
устройство. Разпределените Раман усилватели се характеризират с това, че усилването 
на оптичния сигнал се извършва в някои части или в цялото оптично влакно, което 
предава оптичния сигнал. 

Разпределените Раман усилватели се разделят на три подкатегории: 
 с директно напомпване - предавания оптичен сигнал и напомпващия 

сигнал се разпространяват в оптичното влакно в една и съща посока; 
 с обратно напомпване - напомпващия сигнал се разпространява в обратна 

посока на разпространяващия се във влакното оптичен сигнал; 
 с напомпване и в двете посоки - напомпващия сигнал се разпространява и 

в двете посоки на оптичното влакно. В този случай част от сигнала на 
помпата се разпространява в една и съща посока с предавания оптичен 
сигнал, а останалата част от сигнала на помпата се разпространява 
обратно. 
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Мощността, която се използва при DRA е такава, че да бъдат избегнати 
нелинейните изкривявания и същевременно да има подобрение на отношението 
сигнал/шум. На фиг. 3 е показана сигналната мощност в периодична усилваща система 
[1]. 
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Фигура 3. Сигнална мощност при използване на DRA. 

 
С помощта на DRA може да се постигне по-голямо разстояние между 

усилвателите или по висока скорост на предаване. 
Дискретните Раман усилватели могат да се отнесат към смесените елементи на 

системата. За разлика от DRA, при дискретните усилватели сигнала на помпата не 
влиза директно във оптичното влакно, а се използват оптични изолатори около 
усилвателя. 

 
 
3. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА РАМАН УСИЛВАТЕЛИТЕ. 
Разгледаната физика на Раман усилвателите показва някои техни предимства. 

Едно от тях е, че Раман усилване може да се осъществи във всяко влакно. Това 
означава, че може да се изгради Раманов усилвател във вече изградените оптични 
системи. По този начин могат да се подобрят съществуващите оптични системи с много 
по-малко вложени финансови средства. 

Друго предимство, което притежават Раман усилвателите е, че тяхното усилване 
е нерезонансно, което пък дава възможност за усилване в целия прозрачен прозорец от 
300 nm до 2000 nm. На фиг. 4 е дадено затихването спрямо дължината на вълната на 
стандартно силициево влакно [5]. 
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Фигура 4. Затихване на стандартно силициево влакно спрямо дължината на 

вълната. 
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За дължини на вълната под 1310 nm загубите нарастват от Релеевско разсейване, 

а за дължини над 1620 nm загубите нарастват поради микро и макро-огъванията на 
влакното. Въпреки това има прозорец от около 1250 до 1650 nm., което представлява 
около 50 THz широчина на честотната лента. 

Най-широко използваните в днешно време EDFA усилватели оперират в т. нар. 
С-лента (1530 – 1565 nm). Усилвателите с разширена лента започват да отварят и L-
лентата (1550 – 1610 nm), следователно сега използваните усилватели работят в по-
малко от половината на прозрачния прозорец. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фигура 5. Раман усилване в диапазона 1530 – 1610 nm с използването на 12 
помпи. 

 
Третото предимство, което въвеждат Раман усилвателите е, че спектъра на 

усилването може да се променя чрез настройване на дължината на вълната на 
напомпващия сигнал. Чрез използване на две помпи, разделени от 15 – 20 nm, лентата 
на усилване може да бъде почти удвоена. На фиг. 5 е показан гладкия спектър на 
усилване в диапазона от 1530 до 1610 nm с използване на 12 помпи [2]. 

От фигурата се вижда, че Раман усилвателят е широколентов с лента > 5THz и 
усилването е достатъчно гладко в широк диапазон на дължината на вълната. 

Въпреки посочените предимства, Раман усилвателите не се разработват до края 
на 90-те години на миналия век. Проблемът е в слабата ефективност на Раман 
усилвателите, при по-малка сигнална мощност. 

Поради тази причина Раман усилвателите имат няколко недостатъка. За разлика 
от масово използваните EDFA усилватели, Раман усилвателите имат малка помпена 
ефективност. Въпреки, че е недостатък на Рамановите усилватели, това прави натиска 
върху усилването по-лесен. Като втори недостатък може да се отбележи, че Раман 
усилвателите изискват по-дълго влакно, отколкото EDFA усилвателите. Но този 
недостатък може да бъде избегнат чрез използване комбинация от усилването и 
дисперсионното компенсиране във влакното. Третият недостатък е бързото време за 
отговор, което въвежда нови шумове в оптичния сигнал. 

 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Въпреки посочените недостатъци, интереса към Рамановите усилватели нараства 

много през последните години. Някои нови технологични решения като въвеждането на 
влакна с компенсация на дисперсията и достъпността на високо мощни лазерни 
помпени диоди, както и усъвършенстването на сплайсването на влакната, позволяват да 

 Честота (THz) Дължина на 
вълната (nm) 

1 211.5 1417.5 
2 210.5 1424.2 
3 209.5 1431.0 
4 208.5 1437.9 
5 207.5 1444.8 
6 206.5 1451.8 
7 205.5 1458.8 
8 204.5 1466.0 
9 203.5 1473.2 
10 202.5 1480.5 
11 199.5 1502.7 
12 198.5 1510.3 1520 16201540 1560 16001580
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дойде времето на Раман усилвателите. Във вече изградените оптични линии най-голямо 
приложение намира DRA, тъй като той може лесно да се приспособи към системата, от 
което пък следва намаляване на икономическата стойност на системата. 

Всички посочени предимства на Раман усилвателите, както и възможността им 
да работят в недостъпната за EDFA S-лента могат да доведат до много широко 
използване на Раман усилвателите през следващите години. 
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Abstract: The increasing optical line length being used requires a greater optical signal power. But 
the great power gives rise to nonlinear effects in distribution of the optical signal in the fiber. 
Nonlinear effects in optical fibers naturally degrade the quality of the transmitted information. The 
reviewed nonlinear effects have recently become more and more applicable in optical amplifiers. 
Primary stimulated Raman scattering is used for the manufacture of optical amplifiers used in the 
long and ultra-long optical lines. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В съвременния свят нарастването на количеството информация води със себе си 

до необходимост от усъвършенстване на телекомуникационните системи. В 
съвременните телекомуникационни системи, решение на този проблем представляват 
оптичните влакна. Колкото и нова да е тази преносна среда, комуникацията с оптични 
сигнали не е ново явление. Предаването на информация с помощта на светлина датира 
далече в миналото. Въпреки, че оптичните влакна притежават способността да пренасят 
информация с много голяма скорост и с малки загуби, когато става дума за голямо 
разстояние тяхното влияние става съществено. 

Основен проблем при предаването на информация на много големи разстояния 
(от порядъка на стотици километри), представляват т. нар. нелинейни ефекти. Като 
цяло на тези ефекти се дължат загубите на оптична енергия в оптичните влакна, 
респективно до влошаване на качеството на предаване. При системите с оптично 
мултиплексиране, нелинейните ефекти водят до смесване на каналите, което води до 
влошаване на отношението сигнал-шум и до намаляване на далечината на предаване на 
оптичните сигнали. Като цяло нелинейните ефекти имат негативно влияние върху 
предаването на оптичните сигнали в системите с много дълги линии. 

През последното десетилетие на ХХ век, започва въвеждането на някои 
положителни особености на нелинейните ефекти. Интерес представляват два от 
нелинейните ефекти, които намират широко приложение в оптичните усилватели, а 
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именно стимулираното Раманово разсейване (Stimulated Raman Scattering - SRS) и 
ефекта на Брилюен-Менделшман (Stimulated Brulien Scattering - SBS). Използването на 
тези два ефекта в оптичните усилватели се основава на факта, че при определени 
условия се прехвърля енергия от една дължина на вълната към друга. 

Познаването на тези нелинейни явления може да ни даде информация за някои 
характеристики както на оптичните влакна, така и за развитието на оптичните 
усилватели. 

 
 
2. ЕФЕКТИ НА РАМАН И БРИЛЮЕН. 
Ефектите на Раман и Брилюен представляват нееластично разсейване на 

фотоните. При сноп монохроматична светлина, разпространяващ се в оптично влакно, в 
следствие на спонтанното разсейване, някои от фотоните сменят дължината на вълната 
си. В зависимост от легиращите елементи в кварцовото влакно, отместването при 
ефекта на Раман е между 4 THz и 60 THz, а при ефекта на Брилюен - от 20 GHz до 100 
GHz. 

 
2.1 Стимулирано разсейване на Менделшман - Брилюен. 
Стимулираното разсейване на Менделшман-Брилюен (SBS), е нелинеен процес, 

който възниква в оптичното влакно при мощност на излъчване много по-голяма от 
тази, необходима за възникване на Рамановото разсейване. При превишаване на 
определени условия, т. нар. праг на SBS, в оптичното влакно възниква акустична вълна 
(фиг. 1). В следствие на природата на тази вълна се генерира вълна със смесена честота 
(вълна на Стокс), която се разпространява в посока, обратна на основния лъч. Резултата 
от генерирането на Стоксовата вълна е намаляване на предаваната оптическа енергия. 
Акустичната вълна генерира в оптичното влакно области на компресия и разреждане, 
което води до нееднородности в кристалната структура на влакното. 

 
Стоксова вълна разпространява се в обратна 

посока

Акустична вълна

Основна вълна
Едномодово 

оптично влакно

 
Фигура 1. Разсейване на Менделшман-Брилюен. 

 
Влиянието върху структурата на кристала зависи основно от честотата на 

акустичната вълна 1 , периода и нейната амплитуда. Акустичната вълна модулира 
честотата на трептене на атомите, което от своя страна води до модулиране на 
оптичното лъчение. Описаният процес прилича на фононния режим на Рамановото 
разсейване, като тук създаването на фотона се извършва с помощта на акустичната 
вълна. В оптичните влакна този ефект води до интерференция между оригиналното 
оптично лъчение и разсеяното, което от своя страна води до пространствена 
амплитудна модулация на интензивността на оптичния лъч. Всичко това води до 
усилване на акустичната вълна и при наличие на мощен източник на входен сигнал- до 
стимулирано Брилюеново разсейване. 
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За разпространяваща се в противоположна посока Стоксова вълна, честотата на 
Брилюеново смесване bv  се определя от следната формула [3, 5]: 

 

(1)    
p

AA
b

nvv


 2
2

  

 
Спектъра на оптичния сигнал заедно с честотата на Брилюеновото смесване са 

показани на фиг. 3. 
 

 
Фигура 2. Честота на Брилюеново смесване. 

 
Прага на мощност, при който възниква стимулираното Брилюеново разсейване 

се определя от следния израз [3, 5]: 
 

(2)    











BW

LS

ефb

еф
SBS Lg

bA
P


1

21
, 

където b  е със стойност между 1 и 2 и зависи от поляризационното състояние на 
вълната; 

bg  - коефициент на усилване при SBS, който зависи от вида на оптичното 
влакно; 

ефL  - ефективна дължина на оптичното влакно; 

LS - ширина на спектъра на лазерния източник; 

ефA  - ефективна площ на сърцевината на оптичнто влакно. 
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Фигура 3. Ефективна дължина на оптичното влакно. 

 
Ефективната дължина на влакното се определя от следния израз [3, 5]: 
 

(3)     L
еф eL 


 11 . 

 
Зависимостта на ефективната дължина на оптичното влакно спрямо физическата 

му дължина, при различни стойности на коефициента на затихване, е показана на фиг. 
3. 

За оптични влакна, работещи с различни честоти, честотата на Брилюеново 
смесване е различна. От тука следва, че праговата мощност на възникване на 
Брилюеново смесване, изчислена от израз (2) е различна. 

На фиг. 4 е дадена зависимостта на праговата мощност от физическата дължина 
на оптичното влакно при различен коефициент на затихване. 

 

Физическа дължина (km)
 

Фигура 4. Зависимост на прага на мощност при Брилюеново смесване от 
физическата дължина на влакното. 

 
От фигурата се вижда, че праговата мощност на SBS зависи от дължината на 

оптичното влакно, което се обяснява не само от обратнопропорционалната зависимост 
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на прага на SBS от ефективната дължина на влакното, но и от нейната експоненциална 
зависимост от физическата дължина. 

За борба с разсейването на Брилюен се използват три основни подхода: 
 Използване на фазова модулация вместо традиционно използваната 

амплитудна модулация. По този начин се намалява мощността на 
оптичния сигнал (чрез разширяване на спектъра му). Но този подход не 
винаги е приложим на практика, например в системите за кабелна 
телевизия; 

 Намаляване на мощността на входния оптичен сигнал под прага на SBS. 
Този способ е ефективен, но икономически много скъп. Необходимо е 
поставянето на оптични усилватели по дължината на линията, които от 
своя страна, допълнително влошават отношението сигнал/шум. Въпреки, 
че този метод е икономически неизгоден, той се прилага в по-старите 
оптични мрежи; 

 Увеличаване на спектралната ширина на лазерния източник. Именно този 
подход се използва най-много през последните години. Използват се 
лазери с директна модулация. Използването на този тип лазери, позволява 
регулиране на прага на мощност на SBS, което е важно в практиката при 
конкретни дължини на оптичните линии. 

 
2.2 Ефект на Раман. 
Ефекта на Раман по характера на появяване е близък до ефекта на Брилюен, но 

се поражда от други физични явления. Ефекта на Раман е честотно зависим и се 
появява по-изразено при къси дължини на вълната, отколкото при по-дълги (т. е. при 
по-високи честоти). 

Когато монохроматичен светлинен лъч премине през прозрачна среда, той се 
разсейва. Тогава имаме лъч с оригиналната дължина на вълната плюс допълнителни 
лъчи с по-къса и по-дълга дължина на вълната (Стоксова вълна). Това се нарича 
разсейване на Раман. Този феномен е открит от индийския физик и нобелов лауреат 
Чандрасекхара Венката Раман, през 1928 година [2, 4]. 

Съществуват два основни режима на стимулирано разсейване на Раман - 
електронен и фононен [1, 2]. 

При електронния режим, показан на фигура 1, имаме поглъщане на фотон с 
ъглова честота 1  и излъчване на фотон с честота 2 . Електронът преминава от 
основно състояние с енергия gl , в друго състояние с енергия fl . Преди да се установи 
в състояние с енергия fl , електронът преминава във възбудено състояние с енергия el . 

 

 
Фигура 5. Диаграма на електронно разсейване на Раман. 
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В частност, тази диаграма показва разсейване на Раман при Стокс режим т. е. 
излъчения фотон има енергия по-малка от тази на погълнатия. Вероятността за поява на 
електронен вариант на разсейване на Раман в оптичните влакна практически е много 
малка. 

 

 
Фигура 6. Диаграма на еднофотонен и двуфотонен режим на разсейване на 

Раман. 
При фононния режим съществуват няколко варианти, при които енергията на 

излъчения фотон е различна от тази на погълнатия. На фиг. 6 са дадени еднофотонен и 
двуфотонен режим на Раманово разсейване [1]. 

Но при всички варианти се създава фонон - Стокс разсейване, или фононната 
енергия се добавя към енергията на електрона - анти Стокс разсейване на Раман. 

Ширината на спектъра на SRS е три порядъка по-голяма, отколкото тази при 
SBS. Прага на мощността при SRS е много висока (с около два порядъка), спрямо тази 
на SBS. 

Като вземем в предвид израза за прага на мощност при SBS, даден с израз (2) то 
за прага на мощност при SRS може да се запише следното [3, 5]: 

 

(4)    
ефR

ефSRS
SRS Lg

AK
P

16
 , 

 
където SRSK  е коефициент чиято стойност е между 1 и 2 и се определя от 

няколко фактора, като основен е поляризационното състояние на вълната; 
1410.2,4 Rg  - коефициент на усилване при SRS. 

За определянето на праговата мощност се използват същите изрази за 
ефективната дължина на влакното ефL  и ефективната площ на сърцевината ефA , както и 
при изчисляването на праговата мощност на SBS. 

Тъй като при SRS няма зависимост от праговата мощност, а само от дължината 
на вълната, няма ограничение във входящата оптическа мощност във влакното. 

 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Нелинейните ефекти в оптичните влакна по своята природа влошават качеството 

на предаваната информация. Разгледаните в доклада нелинейни ефекти, през 
последните години намират все по-голямо приложение в оптичните усилватели. 

Въпреки, че ефекта на Раман е известен от много години, неговото приложение в 
оптичните комуникации навлиза през последните десет години. Приложението му в 
оптичните усилватели прави структурата им доста проста, а и те имат много по-добро 
отношение сигнал/шум от масовите EDFA усилватели. Смята се, че оптичните 
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усилватели, базирани на стимулираното Раманово разсейване, ще са основно усилващо 
звено в свръх дългите оптични линии. 
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Abstract: В работата се разглежда използването на оптико-електронни устройства 
(прибори за нощно виждане и термовизионни прибори) като част от състава бордовия 
комплекс на безпилотните летателни апарати, с цел повишаване качеството на 
получаваната информация при изпълнение на задачи (операции) от военно и гражданско 
естество.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Най-пълноценно човек възприема заобикалящият го свят посредством своето 

зрение. То се явява перфектен оптико-биологичен инструмент, благодарение на който 
всеки един от нас е пълноценен участник в процесите, протичащи в природата. Но за 
съжаление ограничената спектрална чувствителност на човешкото око не му позволява 
да вижда в широк спектър на оптичното излъчване. Възприятието на зрителните органи 
се ограничават в т. н. видим диапазон (оптично излъчване с дължина на вълната 0,38 – 
0,78 мкм) и при определени нива на осветеност. Човешкото око не възприема цветове и 
малки обекти при осветеност по-малка от 0,01 lx. 

За да се реши в известна степен този проблем, се използва съвременната 
фотоелектроника, която позволява да се конструират прибори, с чиято помощ се 
търсят, намират, усилват и визуализират излъчвания невидими за човешкото око. 
Обобщено тези прибори наричаме (в известна степен условно) прибори за нощно 
виждане (ПНВ). Те успешно се използват като съставна част от бордовото оборудване 
на разнообразна техника. В зависимост от приложението и нуждите, за които ще се 
използва, те намират широко приложение на управляеми и неуправляеми летателни 
апарати, бронирана техника и ВМФ. 

 
2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОНЕН КОМПЛЕКС НА БОРДА 

НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ (БЛА). 
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БЛА са получили широка популярност благодарение на възможността си за 
получаване на различна радиотехническа информация от местността, на която е трудно 
да се разположи оператор (наблюдател). Развитието на изчислителната техника и 
цифровите технологии за обработка на сигналите позволяват съществено да се повиши 
качеството, скоростта и обема на получаваните изображения и да се осигури тяхното 
предаване на големи разстояния. Наред с това цифровите технологии имат и свои 
недостатъци, които оказват влияние на ефективността на полезния сигнал при 
използването му в средствата за наблюдение.  

В състава на бордовия оптико-електронен комплекс по принцип, освен 
класическите прибори, работещи във видимия диапазон - основно телевизия, се 
използват много често и oптико-електроненни прибори, работещи в инфрачервения 
диапазон (ИЧ) на оптично лъчение. Работата на тези оптико-електроненни прибори се 
основава на приемането на отразена от целта (обекта) светлина (оптично лъчение) от 
естествени източници (луна, звезди) или регистриране на собственото й топлинно 
излъчване спрямо обкръжаващия топлинен фон. Тези прибори се състоят както от 
оптични така, и от електронни звена, като и двата типа изпълняват основни функции в 
дадения прибор (система) [3]. 

Най-общо оптико-електроненните прибори се разглеждат в два основни класа: 
 прибори и системи от клас „II” (Image Intensification) – използват 

като носител на информация остатъчната светлина на естествени източници, 
отразена или разсеяна от целта (обекта);  

На фиг. 1 може да се види процентно, отражението от различни видове 
повърхност спрямо дължината на вълната на самото излъчване. 

 прибори и системи от клас „ТI” (Thermal Intensification) – използват 
собственото топлинно излъчване на целта (обекта), като изображението се 
формира на базата на топлинния контраст между целта и фона. 

 

 
 

Фигура 1. Графична зависимост на светлинно отражение от различни видове 
повърхност [8] 

Приборите от клас „II” се базират на приемането, усилването и преобразуване 
на лъчение от видимата и напоследък от близката инфрачервена област върху 
флуоресцентен екран. Терминът „Инфрачервен диапазон“ се разглежда като 
поддиапазон от широкия диапазон на оптично лъчение [1]. 

Развитието и усъвършенстването на приборите от този клас зависи най-вече от 
развитието на техния градивен елемент електронно-оптичен преобразувател (ЕОП). 
Работата на ЕОП се базира на външния фотоефект (фотоелектронна емисия). 
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Представлява вакуумен фотоелектронен прибор, усилващ стотици и хиляди пъти 
слабото лъчение от видимия диапазон. Върху фотокатода на ЕОП се създава 
изображение на отразената от целта светлина от нощното небе, звездите, луната. 
Фотокатода е тънък полупроводников слой, нанесен върху вътрешната повърхност на 
входа на вакуумния корпус на ЕОП. Той емитира във вакуум електрони, като броят им е 
пропорционален на яркостта в тази точка на изображението, проектирано от обектива. 
Потока от електрони се ускорява под действието на напрежение от порядъка на няколко 
хиляди волта, изработено от източник на захранване. Ускорените и фокусирани 
фотоелектрони, попадайки върху луминофорен екран, предизвикват неговото светене 
във видимата от окото област на спектъра. Едновременно с усилването, се осъществява 
и преобразуване на изображението, то се налага заради разликата в спектралните 
чувствителности на фотокатода на ЕОП и човешкото око. Съвременните фотокатоди 
имат удължена чувствителност в ИЧ-област сравнение с окото. 

Понастоящем приборите от клас „II” е прието съвсем условно да се 
класифицират в четири генерации (поколения). Те се основават най-вече на тяхното 
производствено ниво и технологично развитие във времето [1]. 

ПНВ с ЕОП от първите поколения не работят добре в пасивен режим, затова се е 
наложило използването на допълнителни инфрачервени прожектори за  осветяване на 
целта. Но излъчвания подсвет се разсейва в атмосферата и увеличава фоновите шумове, 
които се наслагват върху изображението на наблюдавания обект и намаляват контраста 
му. Тези обстоятелства ограничават далечината на действие дори и при прозрачна 
атмосфера, а при понижена прозрачност (дим, мъгла, дъжд, сняг и др.) приборите 
стават практически неработоспособни. Инфрачервения подсвет от друга страна 
демаскира използваното устройство, което в много случаи възпрепятства приложението 
му в полицейски и военни операции. Също така инфрачервените прожектори се 
характеризират с голяма маса, габарити и значително енергопотребление. За да се 
отстрани този недостатък през годините на развитие на ПНВ се преминава през редица 
разработки като – употребата на мултиалкален фотокатод; влакнесто-оптични детайли; 
микроканални пластини [3]. 

С разработването на нови поколения ЕОП се наблюдава подобряване на 
характеристиките на самите ПНВ по отношение на далечина на действие, вероятност за 
откриване и разпознаване, шумоустойчивост и шумозащитеност към различни 
светлинни въздействия, както и намалянето на енергопотреблението и размерите. 
Напоследък се повишава интереса и използването на пасивно-активни прибори. При 
тях вместо ИЧ прожектори се използват малогабаритни осветители на базата на ИЧ 
светодиоди и полупроводникови лазерни импулсни прибори, излъчващи в тесен 
пространствен ъгъл с висока честота, синхронизирана с работата на ЕОП. [2]. 

 
Фигура 2. Изображение от прибор за нощно виждане с и без инфрачервен 

прожектор [7] 
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Приборите и системите от клас „ТI” се явяват по-ефективно средство за 

наблюдение както в нощни условия, така и през цялото денонощие. Термовизьорът 
изпълнява всякакви задачи през всички сезони и при всякакви метеорологични 
промени. Те се използват преди всичко като мерни и наблюдателни прибори с увеличен 
радиус на действие, мерно-навигационни системи за вертолети, мерно-наблюдателни 
станции за самолети и кораби.  

Техен недостатък е, че не позволяват да се идентифицират малки детайли от 
наблюдаваните обекти, защото температурното изображение се изменя при промяна на 
температурата на обекта. Затова термовизьорите се използват основно за откриване и 
разпознават цели в сложни околни условия, при които ПНВ с ЕОП не са ефективни. 
Работата на топлинните прибори не се затруднява съществено при възникване на мъгла, 
задименост или запрашеност, те индицират топлинна картина – резултат от разликата в 
топлината на наблюдавания обект и тази на околния фон. 

 

 
 

Фигура 3. Изображения от телевизионна и термовизионна камера [7] 
 
На фигура 3 ясно се вижда преимуществото на термовизионната техника спрямо 

останалите устройства за наблюдение. Въпреки че показват много добри резултати по 
отношение на получената информация от целта (обекта), тяхната конструкция и 
изпълнение значително повишават цената на изделието, на което са монтирани. Поради 
тази причина по-ефективно е използването на комбинирани и комплексни прибори и 
системи. Събраната информация от тях се обработва съвместно и осигурява 
висококачествена картина на наблюдаваната обстановка. Като трябва да се отчете 
факта, че се отговаря на повечето условия за работа в сложна метеорологична 
атмосфера (климатични изменения, висока запрашеност, дим), през цялото врене на 
денонощието, с значителна шумоустойчивост. 

 
3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ, СПРЯМО 

НУЖДИТЕ, ОБСТАНОВКАТА И КРИТЕРИИТЕ. 
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Стандартни оптични устройства, които се поставят в пилотирани и безпилотни 
летателни апарати, като оптични датчици и фотокамери се различават по размер и по 
маса. Реализацията на специфичните изисквания за отдалеченост от фотографирания 
обект и висока разделителна способност, неизбежно води до по-голяма маса и 
себестойност на подобни устройства.  

Оптико-електронни системи, монтирани на безпилотна техника се използват за: 
- наблюдение на местности и развитието на обстановката върху тях; 
- получаване на детайлно изображение на участъци и обекти; 
- откриване на обекти, визуално невидими. 
Получената информация от БЛА може да се използва за автоматизиран анализ, 

който широко се прилага в системите за дистанционно наблюдение (мониторинг) на 
местности, гори, например при изчисляване на площта на нанесени щети, за 
наблюдение на реколтата, при разузнаване и в системата за противопожарна 
безопасност. Може да се направи контрол на качеството на произвежданата продукция 
благодарение на методите за анализ на сектори. Независимо от голямото разнообразие 
на случаи, при които се създават и регистрират изображения, те могат да се опишат с 
помощта на общ математически апарат. 

БЛА, оборудвани със специална апаратура, използваща оптико-електронни и 
термовизионни сензори, могат да се използват за наблюдение и патрулиране на трудно 
достъпни райони с повишена опасност от природни бедствия, производствени аварии и 
т.н. Така например те могат да бъдат „предна команда“ на група вертолети, участващи 
в спасителна операция, както при природни бедствия, така и при  военни операции. 

Информацията, получена от БЛА, би насочила и подпомогнала спасителните 
екипажи по отношение на обстановка, достъп до критичната точка, брой жертви и 
пострадали, евентуални затруднения за постигане на исканите резултати. Основното 
предимство в случая е, че всичко това става бързо, ефективно, качествено и без 
излишен риск за живота и здравето на екипажа, участващ в спасителната операция. 

Получаването на качествена и ефективна информация от извършеното 
наблюдение, зависи от редица фактори. От особена важност е изобразяването на 
детайлите на наблюдаваната картина и нейната информативност. Върху качеството на 
заснемането влияние оказват вибрациите, внезапната промяна на курса на летателния 
апарат, както и вятър или силна турболенция. 

На практика всички оптични устройства, които се поставят в конструкцията на 
ЛА, имат възможност за известно ъглово преместване, с цел компенсиране на ъгловото 
положение на ЛА спрямо повърхността на Земята и ъгловото колебание на самолета 
спрямо оста на нормалната координатна система [4]. 

Приложението на такова устройства позволява да се решават голямо количество 
практически задачи, но за получаването на добри резултати е необходимо да се 
изпълни тежкото и противоречиво изискване за стабилизиране положението на ЛА във 
въздуха в момента на предаване на снимките. За съжаление, принципните устройства 
на такива агрегати, в основата си, не позволяват да се реализира режим на 
съпровождане на целта, а при опит за реализация на този режим за съпровождане на 
целите се появяват много ограничения и трудности. 

По-гъвкави се оказват оптичните устройства, които са монтирани на 
жиростабилизирани платформи [6]. 

Използването на жиростабилизирана платформа в оптичните системи за 
наблюдение осигурява решаването на задачата за съпровождане на избраната цел, при 
еволюция на полета на БЛА или изменение на пространственото положение на 
наблюдавания обект. Съвместното монтиране на телевизионна и термовизионна камера 
позволява съществено да се повиши информативността на полученото изображение, а 
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допълването с лазерен далекомер – целеуказател, дава възможност за точно определяне 
на относителните координати на целта [5]. 

Фактор, определящ качествена картина се явява - разрделителната способност 
на цифровата оптична система или способността й да формира на изхода на 
устройството (екран и др.) изображение на предмети, които се намират на дадено 
разстояние от обектива на системата със задоволително ниво на детайлизация. 

Основният елемент, определящ разделителната способност в оптико-
електронните системи е зарядната матрица, която след обектива прави проекция на 
изображението. Източник на различните видове информация е земната повърхност или 
въздушното пространство. Ъгълът на полезрение на обектива определя обема от 
информация, който ще се снеме от земната повърхност и въздушното пространство, и 
оказва голямо влияние на разделителната способност на устройството. Следва да се 
отчете, че видимата информация, изведена на екрана се различава от физическото 
съдържание на наблюдавания участък от местността, както цветово, така и по 
съответствието на изображението на екрана с действителните линейни размери и 
очертанията на обектите на земната повърхност. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Отчитайки, че бордовите оптико-електронни устройства се прилагат не за 

разглеждане на окръжаващата ни среда, а за изпълнението на конкретни задачи, които 
целесъобразно разглеждат степента на пригодност на оптичните системи и 
възможностите им при откриване стандартни обекти в стандартни условия на 
приложение на БЛА. 

От направения по – горе анализ на показаните данни, могат да се направят 
няколко извода: 

 При изборът на оптична система за БЛА трябва да бъде много старателно 
обмислено, какви задачи се поставят какво се очаква като краен резултат от 
безпилотната авиационна система. 

 Използването на бордови оптико-електронен комплекс на борда на БЛА е 
голямо преимущество при провеждане на операции по търсене, намиране и 
спасяване. Такива прибори и системи се явяват един вид „полезен товар“, с 
чиято помощ биха се решили редица сложни задачи. 

 Дискусии за употребата на техника с такива възможности и нейната 
експлоатацията като единна система, взимаща участие на всички етапи от 
дадена операция, се водят на различни нива в научните и производствените 
организации. Вследствие на тези значителни усилия и постижения 
употребата на този тип прибори и системи много бързо навлиза в множество 
направления.  

 Използването на комбинация от системи, базирани на различни 
оптикоелектронни прибори, включени в състава на бордовия оптико-
електронен комплекс на БЛА и съобразени с неговия тип и поставените му 
задачи могат успешно да изпълняват редица наблюдателни и разузнавателни 
дейности при спасителни мисии, за полицейски и военни дейности. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Комуникацията в съвременния свят между компаниите и потребителите се 

нуждае от един по-защитен и сигурен обмен на конфиденциална информация чрез 
Интернет. Един от начините, чрез които се реализира това, е стеганографията. Чрез нея 
се осигурява сигурен трансфер на данни, поради самото скриване на факта за 
осъществяване на тайна комуникация. Съществуват много определения за 
стеганография [1, 2, 8, 11], като общото в тях е, че тя е наука, при която с помощта на 
различни технически средства се извършва скриване на информация в цифрови 
носители, и се реализира предаването ѝ между две комуникиращи си страни, т.е. тя е 
науката за скриване на самото съобщение, а не на неговото съдържание. 

В [5] се дефинират две стеганографски категории. Първата, която се нарича 
неустойчива, включва вграждане на информация във файл, който ще бъде унищожен, 
ако бъде променен. Другият тип стеганография се приема за устойчива, която има за 
цел да вгради информация във файл, който не може лесно да бъде унищожен. 
Стеганографските алгоритми могат да бъдат класифицирани и по други критерии. 
Според обекта, в който ще се вгражда тайното съобщение, стеганографията се 
реализира с изображения, аудио и видео файлове, в текст или в интернет протоколите.  

 
2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТЕГАНОГРАФСКА 

СИСТЕМА 
2.1. Модели на стеганографски ситеми. 
Класическият стеганографски модел със „затворници“ от Симънс (Simmons) 

предложен през 1983 г. е представен на фигура 1. Това е стеганографски модел за 
скриване на информация в един контейнер. В този случай конфиденциалното 
съобщение е скрито в контейнера и се предава по открит канал. Преди да се извърши 
самото скриване на съобщението, то може да се криптира. Използване на 
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предварително криптиране на съобщението не е задължително [3, 4], но е желателно, 
тъй като се осигурява допълнителна защита. Стеганализаторът може да бъде пасивен 
или активен, т.е. само да наблюдава и изследва за наличието на скрита комуникация 
или и да модифицира предаваните явни съобщения, така че скритата информация в тях 
да бъде загубена. 

 
 

Фигура 1. Блокова схема на модел на стегосистема за последователно скриване 
на информация с пасивен наблюдател 

 
Друг модел, който може да се разгледа, е основният теоретичен модел на 

стеганографска система реализираща групова (batch) стеганография, който е показан на 
фигура 2. 

 

 
Фигура 2. Блокова схема на модел на стегосистема за паралелно скриване на 

информация с пасивен наблюдател 
 

2.2. Основни критерии за оценка на стеганографските алгоритми.  
Основни критерии, по които могат да бъдат оценени стеганографските методи и 

алгоритми са: 
 Незабележимост; 
 Размер на скриваните данни; 
 Устойчивост на стеганализ; 
 Устойчивост на модификации; 
 Файлови формати. 

Целите на съвременните стеганографски системи са повишаване на 
стеганографския капацитет и подобряване на стеганографската незабележимост [7]. 
Тези две цели са в противоречие, тъй като скриването на по-голям обем информация 
води до повече артефакти в стегоизображението и по-лесно откриване на наличието на 
скрита информация [12]. Невъзможно е едновременно да се повишат и двете 
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характеристики – незабележимост и стеганографски капацитет. Затова е необходимо да 
се постигне баланс между тях [9, 10].  

За да се докаже дали даден стеганографски метод е ефективен, той трябва да 
бъде анализиран и оценен по гореспоменатите критерии, но е и препоръчително да 
бъде оценен самостоятелно и по отношение на ефективността му като цяло. В [2] е 
предложен обширен анализ за ефективност и ефикасност на стегосистемата като са 
разграничени различията, също се разглежда и коефициентът на вграждане (1). Трябва 
да се отбележи, че не са известни публикации, в които да има системно изследване на 
ефективността на стегосистемата [2]. 

Ефективността, може да бъде определена като величина, с която бива измерен 
коефициента на полезно действие (КПД) на дадена стегосистема [1, 2]. В [1] е 
предложен обширен анализ и критерии за оценка на системите за защита на 
информацията.  

Ефективността на вграждане може да бъде получена по (1): 

(1) 
контейнеранаобем

съобщениескритонаобемвгражданенатефективнос
  

       

Коефициента на вграждане на информацията се получава като съотношение на 
обема на контейнера и обема на скриваното съобщение, измерени в байтове (2): 

(2) 
съобщениескритонаобем

контейнеранаобемвгражданенакоефициент
   

      

Компютърната стеганография е съвременно направление базирано изцяло на 
цифровите данни и се основава на неспособността на човек да разграничи минималните 
разлики в цвета на едно изображение или в качеството на звука, което позволява 
използването на излишната информация в тези файлове.  

 
2.3. Основни характеристики за оценка на стеганографски алгоритъм.  
При сравнение на две изображения се пресмятат четири основни статистически 

характеристики, които описват степента на подобие между изображенията: средна 
квадратична грешка MSE (Mean Squared Error), отношение на пиковия сигнал към 
шума PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), индекс за измерване на структурната прилика в 
изображение SSIM (Structural Similarity Index for Measuring) и ентропията в 
изображения.  

Изчисляването на средната квадратична грешка е стандартен статистически 
подход за обективно измерване на степента на различие между две изображения. Малка 
стойност на MSE означава, че средното ниво на разликата между тях е малко. В случай 
на две еднакви изображения, MSE има стойност, равна на нула. За разлика от MSE, по-
голяма стойност на PSNR означава по-добро качество на изображението. При 
еднаквост на две изображения, PSNR има стойност клоняща към безкрайност. Основна 
цел на всички стеганографски методи е минимизиране на стойността на MSE и 
съответно максимизиране на стойността на PSNR. 

Изследваните характеристики са представени съответно чрез формули (3) и (4), 
като PSNR се базира на стойностите, получени за MSE:  

(3)        
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където m и n са ширина и височина на изображението, а  jiI ,  и  jiK ,  са съответни 
пиксели с координати  ji,  в оригиналното и стего-изображение. 

(4)  














MSEMSE
PSNR maxlog.10maxlog.10 10

2

10 , 

където мах = 255 за 8 битови изображения. 
Степента на подобие на изображенията преди и след процеса на вграждане на 

данните, измерена чрез средната квадратична грешка MSE и отношението на пиковия 
сигнал към шума PSNR, определя качеството на стегоизображението [13]. Когато 
подобието между изследваните изображения е малко се приема, че качеството на 
стегоизображението е по-ниско.  

Индексът за измерване на структурната прилика в изображение SSIM (Structural 
Similarity Index for measuring) е подобен на MSE и PSNR, но е създаден с цел да ги 
подобри. Като показател той измерва промяната в яркостта, контраста и структурата на 
дадено изображение. За получаването на SSIM се комбинират стойностите, получени за 
средната интензивност на яркостта, вариациите в контраста и структурата на взаимната 
корелация между оригиналното и стегоизображението. 

В [14] е предложен анализ на ограниченията на MSE и PSNR и са сравнени с 
SSIM.  

Ентропията Е (Entropy) според Шенон е мярка за степента на неопределеност, 
която съществува в даден източник на информация. 

 
2.4 Експериментални резултати  
С реализираната програмна система Stegano за вграждане/ извличане на 

текстови съобщения са направени множество тестове с различни по големина 
съобщения и изображения. Изследваният алгоритъм е базиран на LSB метода, 
приложен и изследван върху BMP изображения. Анализирани са резултатите от 
изследванията на качествените характеристики MSE, SNR, PSNR, SSIM и Е. 
Визуалният анализ на сравняваните изображения показва липса на визуални разлики 
при зрителен контрол. Хистограмният анализ и резултатите за качествените 
характеристики са получени в средата MATLAB. 

Изследване на ефективността стеганографската система при различен размер на 
скриваните данните в едно и също изображение дава възможност да се анализират 
очакваните и получени резултати. На база направения анализ, може да се провери 
ефективността на вграждане на реализираните алгоритми. За целта е избрано едно 
изображение с размер 6 МВ, което са вградени 14 различни по размер съобщения. В 
таблица 1 са показани резултатите от изследването на ефективността на вграждане и 
коефициента на вграждане. Това, което се наблюдава е, че двата показателя са обратно 
пропорционални, т.е. с нарастване на размерът на съобщението, коефициентът за 
вграждане намалява, а ефективността на вграждане на стегосистемата расте. Това може 
да се наблюдава на фиг. 3 и фиг. 4. 
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Таблица 1. Резултати от изследване на коефициента на скриване и 

ефективността на скриване за контейнер parrots.bmp 

№ 
Размер на 
скритото 

съобщение, В 

Размер на 
контейнера, В 

Коефициент 
на вграждане 

Ефективност 
на вграждане 

1. 170 6291510 37008,882 2,7E-05 
2. 300 6291510 20971,700 4,8E-05 
3. 601 6291510 10468,403 9,6E-05 
4. 2048 6291510 3072,026 0,00033 
5. 10240 6291510 614,405 0,00163 
6. 20480 6291510 307,203 0,00326 
7. 30720 6291510 204,802 0,00488 
8. 40960 6291510 153,601 0,00651 
9. 51200 6291510 122,881 0,00814 
10. 61440 6291510 102,401 0,00977 
11. 71680 6291510 87,772 0,01139 
12. 81920 6291510 76,801 0,01302 
13. 122880 6291510 51,200 0,01953 
14. 245760 6291510 25,600 0,03906 

 

 
Фигура 3. Диаграма за промяната на ефективността на вграждане 

 

 
Фиура 4. Графика за промяната на коефициента на вграждане 
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Експериментите показват, че е постигната максимална стойност на 
ефективността на вграждане. 

В таблица 2 са представени резултатите за качествените характеристики на 
вградени текстови файлове на английски език с размер от 170 В до 240 кВ и e 
използвано прикриващо цифрово изображение parrots.bmp.  

 

Taблица 2. Качествени характеристики на изображение parrots.bmp при вграждане на 
различен размер на тайното съобщение 

Размер MSEav SNR PSNR SSIM Е  
170B 2,6809e-5 79,4718 86,2179 1 7,6200 
300B 4,471e-5 77,2806 84,0267 1 7,6200 
600B 9,081e-5 74,2614 81,0075 1 7,6200 
10kB 0,0015 61,9987 68,7448 1 7,6202 
20kB 0,00305 58,9933 65,7394 1 7,6203 
30kB 0,00455 57,2162 63,9623 1 7,6204 
40kB 0,00485 56,0551 62,8012 1 7,6204 
50kB 0,0076 55,0116 61,7577 0,998 7,6207 
60kB 0,0089 54,2661 61,0122 0,998 7,6208 
70kB 0,0125 52,7076 59,7072 0,998 7,6209 
80kB 0,0178 51,2512 57,9974 0,998 7,6215 

120kB 0,0355 48,2430 54,9891 0,997 7,6224 
240kB 0,0355 48,2429 54,9890 0,997 7.6224 
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Фигура 5. Зависимост за (а) SNR и PSNR и (б) MSEav. за изображение bmp за 
стойности от 170 В до 240 кВ 

 
Разликата между минималната и максимална стойност на MSE е трудно може да 

се забележи, защото промяната е само в хилядните. Средната стойност MSEav. се 
получава като средноаритметично от минималното и максимално MSE и е изразена на 
графиката на фиг. 5 (б).  

С нарастване на размера на вгражданите данни стойностите на PSNR намаляват, 
а стойностите на MSE растат. При 120 кВ вградена информация се наблюдава стойност 
на PSNR, които в [6] са предложение като отлични и стойността им е 43,6396 dB.  

На фигура 6 могат да се видят хистограмите на оригинално и стегоизображение, 
получени при вграждането на 10 кВ информация, при базови настройки на 
стеганографския алгоритъм, т.е. последователно вграждане в трите цветови 
компоненти на пиксела без използването на защита чрез стегоключ в прикриващия 
обект parrots.bmp 
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Фигура 6. Хистограма на оригинално и стего-изображение, при което има 

вграден 10 кВ информация 
Различие в хистограмите почти не се наблюдава, като този резултат може да се 

отдаде на факта, че вгражданото съобщение не е с особено голям размер. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
В резултат от направените изследвания, могат да се обобщят следните изводи за 

характеристиките за изследвания стеганографски алгоритъм: 
 С повишаване на размерът на вгражданите данни статистическите 

характеристики на изображенията се влошават, макар че визуалното 
качество на изображенията, обработени със стеганографската система, се 
запазва отлични. 

 Използваният криптографски алгоритъм гарантира допълнителна 
сигурност при предаване и възстановяване на стего-съобщението. 

 С нарастване на размера на вгражданите данни стойностите на PSNR 
намаляват, а стойностите на MSE растат. 

 В резултат от анализа на стеганографската ефективност на синтезираната 
стеганографска система може да се твърди, че ефективността на 
вграждане и коефициента на вграждане са в обратна зависимост един 
спрямо друг. 
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Abstract: At the following report I will present to you one automatic de-ice system. It is based on 
software program which is realized on assembler, and the simulation of the system is presented in 
“Proteus”. De-ice system will work with chemical fluid and it will start it work when the outer 
temperature fall down decrease under 0 degrees Celsius! This is the work of the system! 

Keywords: Assembler, program, Proteus, simulation, software, ports, de-ice, wing, rotor blade and 
etc. 

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА - Входните данни на програмата са следните: 

 RC2 - включен сензор, който осигурява сигнал логическа 1 при температура на въздуха 
около или под 0º 

RС3 - включен сензор, който осигурява сигнал логическа 1 при температура на въздуха 
около и над 0º 

Изходни данни: 

  RB4 - включен електроклапан, който осигурява приток на химическа течност в 
шланговете за пръскане на течността.  

  RB3 - осигурява светене на зелен светодиод, по време на пръскане. 

  RB5 – осигурява светене на червен светодиод докато температурата е под и около 0º 

   Микропроцесорът трябва да следи сигналите от двата сензора, за да определи 
кога да се включва и изключва електроклапанът за отпускане на химическата течност. 
Едновременно с включването на клапана трябва да се включва и зеления светодиод. 
При изключване на клапана светодиодът трябва да се изключва. Червения светодиод 
трябва да се включва само когато температурата е под или около 0º. 

При симулиране трябва да проверят случаите, когато температурата  е под 0, 
около 0 и над 0. При случай под 0  - сензорите трябва да осигуряват логическа единица 
на RC2 и логическа нула на RC3. При температура над 10 градуса сензорите подават 
логическа нула на RC2 и логическа нула на RC3. При температура над 0 градуса 
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сензорите подават логическа нула на RC2 и логическа единица на RC3. Двата сензора 
не могат да подават едновременно логическа единица на двата входа, което трябва да 
бъде отчетено при симулирането и тестването. 

За построянва на принципна схема на противообледенителната система ще се 
изпозлва програма за симулиране и моделиране “Proteus”. За сензори използваме два 
превключватели. Първият включваме към извод RC2, той подава +5V при температура 
на въздуха под 0 градуса и 0V при температура над 0V. Вторият превклювател е 
свързан към изход RC3, той подава +5V при температура на въздуха над 0 градуса и 0V 
при температура под 0 градуса. Към извод RB3 е свързан зеления светодиод, който ще 
свети, когато имаме работеща анти – айс система, а на извод RB5 е свързан червения 
светодиод, който осигурява светене при температура под 0 градуса. Към извод RB4, 
свързваме транзисторен електронен ключ с реле в колекторна верига, то ще включва 
електроклапана. Електроклапана от своя страна осигурява притока на 
противообледенителната течност, към местата, които ще бъдат подложени на 
третиране! 

Принципната схема на системата ще изглежда по следния начин: 

*** 

Работа на програмта:  

 1)Първоначално всички изходи от PORTB ги прави изходи, а тези от PORTC ги 
правим входове! След това довършваме инициализацията с връщане в банка 1 и 
нулираме PORTB, прибягваме към главния цикъл на програмта! 
*** 

 2)Това е секцията, в която извършваме проверката на температурата дали тя е 
около или под 0 градуса, ако е така се включва системата, засветва се зеления диод 
(свети по време на отпускане на течността), задейства се и червения диод, който свети 
постоянно докато температурата е под/около 0 градуса 

*** 

Тази секция осигурява изключването на червения светодиод, когато температурата 
нарасне над 0 градуса. Ако не е, той продължава да свети! 
*** 
 
 Последната секция от програмата е за проверка дали температурата е над 4 
градуса. Ако все още е под 0 третирането с течността продължава. В момента, когато 
температурата се покачи, хидроклапана прекратява своето действие, зеления диод се 
загася и се връщаме отново към изпълнение на програмата!  

*** 

 При симулирането се използва “Watch“ прозореца, който ни помага да следим 
състоянието на портовете B и C. За имитиране на сензорите използваме прозореца 
“Stimulus“, там се избират съответните бутони за изводите RC2 и RC3, които да дават 
информация относно дали температурата е под/над/около 0 градуса! 

 

 



103 
 

 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На базата на изложеното по-горе, програмта която е създадена може лесно да се 
интегрира на всеки бордови компютър. Подобни са програмите и на някои съвременни 
въздухоплавателни средства от гражданската авиация! 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Райков. М. - Лекции., „Заглавие на книгата”, Нови знания, София, 2002 г. 
2. PIC16F871 - Datasheet 
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Abstract: В този доклад са разгледани проблемите при синтезиране на последователни 
логически схеми, в основата на които е заложен асинхронният R-S тригер. За моделирането 
на тригерите се използва продукта MATLAB-Simulink, който покрива широк спектър от 
задачи решавани в инженерната практика. 
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Abstract: In this report are discussed the problems in the synthesis of sequential logic circuits, the 
core of which is embedded asynchronous R-S trigger. For modeling triggers are used product 
MATLAB-Simulink, which covers a wide range of tasks solved in practice. 
 
Keywords: sequential logic devices, triggers, modeling 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Цифровите изчислителни устройства се градят върху трите елемента „И“ , „НЕ“ 

и „ИЛИ“. С тяхна помощ се реализират произволни по сложност логически схеми, 
които се разделят на две основни групи: 

1. комбинационни логически схеми (автомати без памет); 
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2. последователности логически схеми (автомати с памет). 
 

Тригерът е цифрово устройство, което неограничено дълго време се намира в 
едно от двете си устойчиви състояния и преминава със скок от едното състояние в 
другото. Според метода на управление тригерите се раделят на два типа: асинхронни и 
синхронни. Изменение на състоянието на асинхронните тригери се извършва в резултат 
на изменение (превключване) на логическите стойности, подавани на 
информационните им входове или всяка активна комбинация, подавана на 
информационните входове, е причина за превключване на тригерите. 

При синтезирането на останалите видове тригери, в зависимост от вида на 
информационните входове, основната единица това е асинхронният R-S тригер. Този 
тригер е съставна част на повечето модули на едночиповите микроконтролери. 
Например, при използваните за обучение PIC16F871 в блока CCP1 при режимите 
“Compare” и “PWM” на изхода на логическата схема се намира един асинхронен RS-
тригер (фиг.1)[3]. 

 
 

 

 

 

a) 

 

б) 

 
Фигура 1. Разположение на RS-тригер в модулите: 

а) „Compare“ и  б) „PWM“ 
 
Удобно е за решаване на редица практически задачи, определени блокове от 

контролера да бъдат имитирани със софтуерни продукти за визуално програмиране, 
което позволява по-бързата и лесна настройка на използваният микроконтролер. Един 
подходящ продукт за това е MATLAB-Simulink. 

Тук при математическата реализация на блоковата схема и най-вече при 
симулирането на RS-тригер, реализиран с логически елементи, възникват редица 
проблеми. 

 
2. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ ЛОГИЧЕСКИ 

УСТРОЙСТВА С MATLAB-SIMULINK 
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2.1 Математическо описание на RS-тригер с инструментите на MATLAB-
Simulink. 

Когато RS тригера се реализира с логически елементи е възможно: 
1. RS тригер, реализиран с логически елемент "ИЛИ-НЕ"; 
2. RS тригер, реализиран с логически елемент "И-НЕ" 

 
Асинхронен RS-тригер с прави входове се осъществява с два ИЛИ-НЕ елемента,  

като изходът на всеки от тях е свързан към входа на другия. Максималното количество 
комбинации на входа му е четири, като една от тях е забранена (табл.1). 

 
Таблица 1. Таблица на преходите на асинхронен RS-тригер с елементи "ИЛИ-НЕ" 

 
ВХОД 

S 
ВХОД 

R 
ИЗХОД 

Q 
ИЗХОД 

Q
 

 

0 0 без промяна без промяна 
0 1 0 1 
1 0 1 0 
1 1 забранено забранено 

 
Булевата функция описваща работата на този тригер е: 
 
(1)     Qn+1= R .Q+S  
 
На фиг. 2 е показана блоковата схема на асинхроненният RS-тригер разработена 

в програмната система MATLAB-Simulink. 
 

 
 

Фигура 2. Simulink модел на асинхронен RS-тригер с елементи "ИЛИ-НЕ" 
 

При реализирането на асинхронен RS-тригер с инверсни входове се използват 
два И-НЕ елемента, като изхода на всеки от тях е свързан с входа на другия. В табл.2 е 
показана таблицата на преходите на този тригер. 

 
Таблица 2. Таблица на преходите на асинхронен RS-тригер с елементи "И-НЕ" 

 
ВХОД 

S  
ВХОД 

R  
ИЗХОД 

Q 
ИЗХОД 

Q
 

 

0 0 забранено забранено 
0 1 0 1 
1 0 1 0 
1 1 без промяна без промяна 
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Булевата функция описваща работата на този тригер е: 
 

(2)     Qn+1= R .Qn . S  
 
На фиг. 3 е показана блоковата схема на асинхроненният RS-тригер разработена 

в програмната система MATLAB-Simulink. 
 

 
 

Фигура 3. Simulink модел на асинхронен RS-тригер с елементи "И-НЕ" 
 

При стартирането на тези два модела в MATLAB-Simulink [4] се извежда 
съобщение за грешка: 

 

 
 

Фигура 4. Грешка при стартиране на Simulink модела на асинхронен RS-тригер 
с елементи "ИЛИ-НЕ" 

 
Показаната грешка е от типа „Algebraic loop error“, което означава, че може да 

се реши алгебрично този контур, защото се състои от блокове, на които не могат да 
бъдат причислени алгебрични променливи. Същото се получава и при симулирането на 
системата от фиг.3. 

Опита да се реши проблема с друг продукт, като например Scilab-Xcos, който от 
свободните софтуери е най-близко до системата MATLAB-Simulink, води до същият 
рeзултат - „Algebraic loop“, както е показано на фиг.5. 

 

 
Фигура 5. Грешка при стартиране на Xcos модела на асинхронен RS-тригер с 

елементи "ИЛИ-НЕ" 
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Такава грешка се получава и при симулация на другия тип тригер в тази система. 
 
2.2 Решение на възникналият проблем. 
В случая, за определени блокове, на които не могат да бъдат причислени 

алгебрични променливи в програмната среда MATLAB-Simulink, такива като блокове: 
с дискретни изходи; с „non-double” или комплексни изходи; Stateflow или които не са 
виртуални подсистеми, възниква тази грешка от типа „Algebraic loop error with '(името 
на блока)'“. 

Когато е налице грешка от такъв вид [5] са възможни две опции: 
1. да се изостави варианта на схемата с обратната връзка; 
2. обратната връзка да се елиминира. 

В много от случаите, фирмата производител на софтуера предлага да се намери 
решение на модела без обратна връзка, но ако това е невъзможно, добавянето на малко 
закъснение чрез: дискретен блок за закъснение или непрекъснат блок за памет би 
премахнало обратната връзка. Друг е варианта, ако веригата в модела съдържа 
интегратор. Тогава се препоръчва използването на опциите в „StatePort“ за 
премахването на обратната връзка [1]. При преглед на фиг. 2 и фиг.3 се вижда, че 
синтезираният асинхронен тригер е с прекалено малко елементи за да може да се 
опрости схемата и да се изостави варианта с обратна връзка. Тогава е възможен 
варианта с елиминиране на самата обратна връзка. 

2.2.1 ДОБАВЯНЕ НА ЗАКЪСНЕНИЕ В СИГНАЛА НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА. 
Варианта с добавяне на закъснение в сигнала за прав асинхронен R-S тригер е 

показан на фиг.6. 
 

 
 

Фигура 6. Добавяне на закъснение в модела на асинхронен RS-тригер с елементи 
"ИЛИ-НЕ" 

 

 
Фигура 7. Диаграма на сигналите при симулация на работата на асинхронен 

RS-тригер с елементи "ИЛИ-НЕ" 
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Сравнявайки диаграмата на сигналите от фиг.7 с табл. 1 се установява тяхното 

пълно съответствие. Тук е важно да се настроят правилно параметрите на входните 
сигнали. При модела на обратен асинхронен R-S тригер се забелязва същото 
съответствие на диаграмата на сигналите за този тип тригери но с табл.2. 

 

2.2.2 ДОБАВЯНЕ НА БЛОК С ПАМЕТ В СИГНАЛА НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА. 
Вторият метод с добавяне на непрекъснат блок за памет за асинхронен RS-

тригер с елементи "И-НЕ" е показан на фиг.8, а на фиг.9 диаграмата на сигналите за 
този тригер. И тук, има съвпадение с табл.2. 

 

 
 

Фигура 8. Добавяне на блок памет в модела на асинхронен RS-тригер с 
елементи "И-НЕ" 

 

 
 

Фигура 9. Диаграма на сигналите при симулация на работата на асинхронен 
RS-тригер с елементи"И-НЕ" 

 
След симулация на добавяне на непрекъснат блок за памет за асинхронен RS-

тригер с елементи "ИЛИ-НЕ" и сравнявайки диаграмата на сигналите за този тригер  се 
установява тяхното пълно съответствие с табл. 1. 

 

2.2.3 ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА. 
Други възможни решения препоръчвани от екипа на MathWorks [1] са свързани с 

използването на: блок за задаване на първоначалното състояние (Initial Condition block) 
и блок за алгебрични ограничения (Algebraic Constraint block). 
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Прилагането на „Initial Condition block“ води до установяване на първоначалното 
ниво на сигнала. В системата за оказване на помощ към MATLAB-Simulink този блок е 
даден, като подходящ при решаването на грешка от посоченият тип чрез задаване на 
първоначално състояние на сигналите в обратните връзки. 

На фиг.10 е показан модела на асинхронен RS-тригер с елементи „ИЛИ-НЕ“, 
към който е добавен блок за първоначална инициализация на състоянията. 

 

 
 

Фигура 10. Добавяне на блок за начално установяване в модела на асинхронен RS-
тригер с елементи "ИЛИ-НЕ" 

 
След симулирането на схемата от фиг.10 се получава грешка от вида - „Algebraic 

loop error“, което показва, че така не може да се разреши проблема. Същото се 
получава и при симулацията на схема на RS-тригер с елементи "И-НЕ". 

Разглеждайки по-подробно примерите, дадени в програмната среда на  
MATLAB-Simulink [2] се установява, че „Initial Condition block“ се използва с блок за 
закъснение , блок за памет или не е пряко свързан с обратната връзка. 

При използването на блока за алгебрични ограничения „Algebraic Constraint 
block“ фиг.11 и симулацията на модела се получава грешката от фиг.12. 

 

 
 

Фигура 11. Добавяне на блок за алгебрични ограничения в модела на асинхронен 
RS-тригер с елементи "ИЛИ-НЕ" 
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Фигура 12. Грешка при стартиране на Simulink модела на асинхронен RS-тригер 
с елементи "ИЛИ-НЕ" 

 
Тази грешка е свързана с донастройката на симулационните параметри на solver 

на Simulink. 
 
 
 
 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Разгледани са методите и принципите за моделиране и симулиране на 

последователностни логически устройства на базата на асинхронен R-S тригер в 
програмната система MATLAB-Simulink. 

Описвайки математически тригера и симулиране на неговата схема се получава 
грешка от типа „Algebraic loop error with '(името на блока)'“. 

При решаването на проблема се установи, че добавяне на закъснение в сигнала 
или блок за памет работят но при правилно подбиране на параметрите на сигнала. 
Другите методи, като добавяне на блок за задаване на първоначалното състояние и блок 
за алгебрични ограничения не са подходящи при решаването на конкретната задача. 

Друго възможно решение е използването на Simscape Toolbox на Simulink. 
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Abstract: In this paper discussed the most challenging aspect of wide range of deviations modes. 
Deviations can be caused by excess temperature, excess current or voltage, mechanical shock, stress 
or impact, and many other causes. Deviations most commonly occur near the beginning and near the 
ending of the lifetime of the parts. Analysis of the statistical properties of deviations. 
 
Keywords: detection of deviations modes, detect early failures, instrument calibration 
  
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Потенциометричните преобразуватели - ПП (фиг. 1) преобразуват линейните и 

ъгловите премествания в електрически сигнал. Използват се най-често като делител на 
напрежение с променлив коефициент на деление от 0 до 1, т.е преобразуват 
механичното преместване на плъзгача в изменение на съпротивлението от 0 до R, като 
напрежението на изхода се изменя от 0 до V по закон, зависещ от коефициента на 
пропорционалност. 

 
 

 

 
 

 

а) Принципна схема на ПП б) Многооборотен (wirewound) потенциометър 
  

Фиг. 1. Принципна схема и конструкция на потенциометричен преобразувател 
 

Означенията на Фиг. 1: а) φ – измерван ъгъл/положение, Rφ съпротивление в 
зависимост от ъгъла на завъртане; б) Многооборотен (wirewound) потенциометър: 1/вал; 
2/контактен елемент; 3/многооборотен съпротивтелен проводник; 4/ подвижен контакт; 
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5/закрепване на контакта към вала; 6/втулка за закрепване; (възможо e наличие на 
лагер, уплътнение, възвратна пружина и др. елементи които не са показани). 

Потенциометричните преобразуватели намират приложение в системите за 
контрол и регулиране на технологични величини, като съставна част на вериги за 
обратна връзка на изпълнителни механизми (задвижки, клапи и др.) 

 
 

 

 
 

 

а) Технически параметри на ПП б) Конструкция на линеен/ъглов ПП 
  

Фиг. 2. Технически параметри и конструкция на линеен/ъглов ПП 
 
Означенията на Фиг. 2: а) φ – измерван ъгъл/положение, R0 съпротивление при 

φмакс; φ – измерван ъгъл/положение, Rφ - съпротивление в зависимост от ъгъла на 
завъртане; R1 и R2 регулировка на захранването; Vin и Vout захранващо и изходно 
напрежение; R3 – настройка наклона на изходната характеристика; Iout – изходен ток; 
б) Конструкция на линеен/ъглов ПП: 1/вал, 2/контактна четка, 3, 4/елементи на 
закрепване на четката, 5/ съпротивителна пътечка, 6/печатна платка, 7-9/терминални 
елементи; ъглов ПП - 1/ подвижен контакт; 2/ съпротивителна пътечка; 3/ контактна 
пътечка; 

 
2. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ПП 

 

 

 
Фиг. 3. Статични предавателни характеристики (ПХ) 

 
Статични предавателни характеристики на потенциометричен преобразувател от 

ъгъла на завъртане на входния вал (празен ход): 1/ идеална предавателна 
характеристика; 2/ измерена на ПХ; 3/ 3-4 допуски, φмакс максимален диапазон 
(механично завъртане на входа) за сравнение φеfe - електрически ъгъл на изхода; L- 
отклонение на теоретичната от измерената характерисика (положителна или 
отрицателна нелинейност). 
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Точката на пресичане се избира от производителя така че да минимизира 
сумарната грешка или стойностите на DVout_max и +DVout_max да са равни. Този показател 
за съвременните устройства не превишава 0.5% до 0.02%. Освен относителна 
нелинейност съществува и абсолютна, която е от порядъка на 2%. За разлика от 
относителната, която може да се променя при абсолютната се използва предварително 
дефинирана точка обикновено в средата на механичния диапазон на измерване. 
Съществуват много други фактори, които не са отразени в тази схема: температурна 
нестабилност, изместване, хистерезис и др. 

Приемаме, че напрежението 0U , по дължината (l) на потенциометъра се 
разпределя равномерно. Тогава в режим на празен ход (съпротивлението на товара е 
безкрайно голямо - TR ), изходното напрежение е пропорционално на преместването 
на плъзгача. 

 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 4. Схема на работа на ПП под товар 
 
(1) xUx

l
UU 0

0*
изх  , където 

l
xx   е относителното преместване на плъзгача. 

Величината 
l

Uk 0  представлява коефициента на усилване на сензора. 

При включен товар ( TR ) линейната зависимост се изкривява и 
коефициентът на усилване се оказва функция на преместването х. 

В случая пълното съпротивление на веригата се определя от: 
(2)  

Tx

2
xT0x0

Tx

Tx
x0 RR

RRRRR
RR

RRRRR








,
 където 0R  е 

съпротивлението на целия потенциометър; 
(3) xRx

l
RR 0

0
x  - съпротивлението, съответстващо на преместването х. 

Токът I се определя от: 
 

2
xT0x0

Tx
0

0

RRRRR
RRU

R
UI





.
 

За изходното напрежение се получава: 
(4) 

Tx
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изх RR
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T
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00 1 (1 )
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T

U x
RU x x
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.

 

Получената зависимост е нелинейна, като с намаляване на съпротивлението на 
товара, отклонението от линейната зависимост се увеличава. 

 

изхТ UR  
х 

0U  L 

I 
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Относителното отклонение 
0изх

*
изх U/)UU(   характеризира грешката на 

датчика и зависи от величините x  и 
T

0

R
R


. 

От фиг. 5 се вижда, че при α = 0.1 максималното отклонение е 1.5 % от 0U . 
Същото се получава при x  = 2/3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 5. Статични товарни характеристики на ПП 
 
За да бъде характеристиката на ПП близка до линейната, необходимо е 

съпротивлението на товара да е достатъчно голямо в сравнение със съпротивлението на 
потенциометъра. При α = 0.1 – 0.01 потенциометърът може да се счита за линеен 
елемент. 
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Фиг. 6. Статични предавателни характеристики на ПП 
 
Статични предавателни характеристики на ПП реализирани програмно в  Matlab 

съгласно зависимостта (5) и резултата от работата е показан на фиг. 6. 

(5) 
00 1 (1 )

изх

T

U x
RU x x
R


 

. 

 
3. МОДЕЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
 

При технологичната реализация на ПП се допускат отклонения в номиналните 
стойности отразени в процент. Тези отклонения са моделирани с нормално 
разпределение в (5):  

(6)    ))
100

(1*2(1 trandnRR nom 
, където t e толеранса зададен от 

производителя в %. Всяка стойност на ПП е в границите на 
)

100
1( tRnom 

<R
)

100
1( tRnom 
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плътност на вероятността определена от нормалното разпределение 
2

2

2
)(

2
1)( x

xmx

x

exf 






.
 

Статистическите характеристики на потенциометричен преобразувател в Matlab 
с използване на t=2% толеранс и стъпка ΔR=50Ω са показани на фиг. 7. 

 

 
 

Фиг. 7. Статистически предавателни характеристики на ПП 
 
За оценка на работа на модула за откриване и оценка на технологични и 

експлоатационни изменения се въвеждат с два типа изменения в номинала – адитивено 
с въвеждане на изместване на характеристиката на ПП спрямо зададения от 
производителя толеранс и мултипликативен подход с промяна на наклона на 
предавателната характеристика на ПП както е показано на фиг. 8. 

 
 

 

 
 

 

а) Адитивни изменения на ПХ б) Мултипликативни изменения на ПХ 
  

Фиг. 8. Модел за въвеждане на технологични и експлоатационни изменения 
4. АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ И КАЛИБРОВКА 
Алгоритъмът за откриване и локализация извършва оценяване на хипотези 

относно измененията на математическото очакване xm  и при двустранно оценяване 
работи по следния алгоритъм: 

1) Определяне на нулева хипотеза: 0: .00  xx mmH . Нулевата хипотеза 

утвърждава дадено състояние (в случая 0xm ), което се очаква да се потвърди. 
2) Определяне на алтернативна хипотеза: 0: .0 

zxxa mmH . 
Алтернативната хипотеза е твърдение, което се противопоставя на нулевата 

хипотеза. Тя се приема за вярна, когато твърдението се докаже с достатъчна степен на 
увереност. 

3) Изчисляване на “тест – статистика”, която се съпоставя със съответна на нея 
теоретична стойност, определена при даден закон на вероятностите и степен на 
увереност. Тя служи за критерий, по който се приема или отхвърля нулевата хипотеза. 
Тест – статистиката има следния вид: 

N
mmZ

x

xx
ст /€

€ .0
. 


 , където: xm€  - оценка на 
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математическото очакване xm ; x - оценка на средноквадратичното отклонение x ; N 
=  брой на измерванията. 

За вероятност   %95P   се определя табличната стойност 96,1Z .табл  . 
Изчислената “тест-статистика” 

.стZ  се съпоставя с табличната стойност .таблZ . Ако 

.табл.ст ZZ   то нулевата хипотеза се отхвърля и се приема алтернативната хипотеза, т.е. 
0xm , при което се подава сигнал за отказ. В противен случай се приема, че няма 

отказ. 
4) Определяне областта на отхвърляне на нулевата хипотеза (критична област). 

Това е областта от стойности на “тест-статистиката”, за които нулевата хипотеза се 
отхвърля. Тя се определя така, че вероятността за грешка (отхвърляне на нулевата 
хипотеза когато тя е вярна) да не надвишава предварително зададената стойност  P . 
За определяне на критичните стойности на параметрите се използват таблици за 
разпределение на вероятностите. Областта на приемане на нулевата хипотеза се 
определя в интервала  

(- таблтабл Z,Z  ), където 
таблZ  и таблZ  са прагове на значимост. 

Нулевата хипотеза се отхвърля, когато таблст ZZ   или 
таблст ZZ  . Тези стойности 

ограничават областта на отхвърляне на нулевата хипотеза (критичната област).  
5) Вземане на решение. 
За разглеждания пример за двустранно оценяване на хипотези относно 

математическото очакване, критичните стойности се пресмятат по следната формула: 
горна граница:   

(7) 
N

Zmm x
таблXгX кк

€€ .0. 
;
 и долна граница:  

(8)  
N

Zmm x
таблXдX кк

€€ .0. 
.
 

Като се сравни стойността на “тест-статистиката” със съответната таблична 
стойност на същия параметър за приетата стойност на  P , се решава дали да се приеме 
или отхвърли нулевата хипотеза. Тя се отхвърля ако стойността на “тест-статистиката” 
попада в критичната област. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Наличието на адитивна компонента в характеристиката на ПП се открива и 

компенсира независимо от натоварването. С увеличаване на товара границите на 
измененията на дисперсията се увеличава, което води до увеличаване на зоната на 
неопределеност в предавателната характеристика на ПП. 

Наличието на мултипликативна компонента изисква непрекъсната циклична 
проверка и компенсация на наклона и адитивната систематична грешка до получаване 
на грешка със спектрална характеристика възможно най-близка до спектралнита 
характеристика на „бял” шум. 
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Abstract This paper considers the concept of building and implementing of a specialized 
environment intended to support the process of design and implementation of embedded 
PicoBlaze type processors.  
In order to maximize simplify the process of such kind embedded systems creating a 
methodology for its automatic generation has been developed. Based on the developed 
method, a WUDISWUG (what you draw is what you get) program has been created. Its 
implementation in the university degree of education in Electronics is discussed.  
Keywords: FPGA, embedded processors, education. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Значителна част от базовите, основополагащи дисциплини от 
учебния план за обучение по специалностите Електроника, Автоматика и 
др., носят в себе си сравнително висока степен на абстрактност. В 
съчетание с интуитивните представи от класическата аналогова техника, 
подобна абстрактност силно затруднява възприемането на преподавания 
материал. 

С оглед да се подобри процеса на усвояване на преподавания 
материал, както и за формиране на системни и трайни знания, желателно е 
количеството на конкретните практически задачи използвани за 
онагледяване на теоретичният материал на съответните дисциплини да се 
увеличи. 

Един от начините за илюстриране, онагледяване и моделиране, в 
условия максимално близки до реалните за всяка една от преподаваните 
дисциплини, представлява намирането на средства, позволяващи 
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обединение в рамките на едно неделимо цяло на основополагащи понятия, 
свойства, правила и ограничения, както по отношение на техните 
математически основи, така и за практическото им приложение.  

Практическото реализиране на подобна концепция, се оказва 
използването на съвременни препрограмируеми прибори. 

В тази насока настоящата работа разглежда възможностите на новата 
версия на специализираната среда за работа с препрограмируеми прибори.  
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА СРЕДА ЗА РАБОТА С 
ПРЕПРОГРАМИРУЕМИ ПРИБОРИ  

 
По своята същност, препрограмируемите логически структури са 

високо технологични изделия, с голямо бързодействие, отлична 
електромагнитна съвместимост, висока надеждност и ниска консумирана 
мощност. Благодарение на това, те определят, формират и диктуват 
тенденциите в развитието на основните градивни елементи на 
електронната индустрия. [1,2,3]. 

При тези дадености, идеята за използване на специализирани 
апаратни развойни средства, базирани на модерните препрограмируеми 
прибори има своето място. Нейното практическо превъплъщаване, издига 
процеса на преподаване на специализиращите дисциплини на качествено 
ново, по-високо ниво и допринася за придобиването на трайни знания и 
практически умения в сферата на цифровите комуникации и схемотехника, 
автоматизацията, компютърното инженерство и др. 

Първата крачка в тази насока бе показан на (фиг.1) апаратна 
развойна среда. Тя осигурява всички необходими и достатъчни условия, 
позволяващи практическа работа с CPLD прибори на фирмата Xilinx и 
може да ес разглежда като първо стъпало в процеса на усвояване на 
съвременните препрограмируеми прибори.  
 

 

Фиг.1. Общ  вид на развойната среда вариант І 
 

Новият вариант на апаратната развойна среда запазва всички 
основни свойства и характеристики на свята предшественичка. В нейната 
дънна платка (фиг.2) са обособени захранващ модул, кварцов генератор, 
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блок бутони за генериране на входни въздействия, блок ключета за 
генериране на входни въздействия, блок оптически изолирани входове, 
блок оптически изолирани изходи, блок непосредствено изведени изводи с 
общо предназначение и JTAG извод за програмиране. И тук тези блокове 
осигуряват всички необходими и достатъчни условия за правилната и 
надеждна работа на присъединения програмируем модул.  

В новият вариант, към основни свойства и характеристики е 
добавена възможността за работа с прибори от типа FPGA а семейството 
от блокове е допълнено с USB мост осигуряващ връзка с РС. 
 

 
 

Фиг.2. Общ  вид на развойната среда вариант ІІ 
 

 
Благодарение на тези блокове, съчетанието на дънна платка с 

програмируем модул, се превръща в сигурен и надежден контролер, 
способен да управлява няколко независими едно от друго външни 
устройства.  
Всички модули на развойната среда се захранват със стабилизирано 
напрежение 3.3 волта. То се генерира от модул, възприемащ входни 
променливо токови или постоянни напрежения в диапазона от 7 до 15 
волта. 
Кварцовият генератор работи на честота 25 MHz. 

Блоковете бутони и ключета предназначени за генериране на входни 
въздействия са  реализирани съответно с 8 бутона и 8 ключета. Всеки един 
от тях е окомплектован със свето диод, показващ  момента на тяхното 
активиране.  

Блокът оптически изолирани входове съдържа 8 канала, които също 
притежават аналогична светлина индикация. Изходът на всеки канал е 
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буфериран с инвертор и тригер на Шмид. Максималната работна честота 
на всеки канал е 5 kHz. 

Блокът оптически изолирани входове съдържа още един канал, 
непритежаващ светодиодна индикация на неговото активиране, който 
приема входни сигнали с честота до 1 МHz.  

Блокът оптически изолирани изходи е 8- канален.  Изходите на 
каналите са тип „отворен колектор” и позволяват комутирането на ток до 
0,5А. Те могат да управляват и индуктивни товари. Всички оптически 
изолирани входове и изходи изискват външно захранващо напрежение 12 
волта. 
Програмируемите модули се включват към дънната платка посредством 
две мъжки рейки. 

Характерна особеност на разработената развойна среда представлява 
наличието на две групи изводи с общо предназначение. Те дават 
възможност на потребителя да изготви, присъедини и управлява чрез 
развойната среда своя периферия работеща с напрежение 3,3 волта.  

Към развойната среда има изграден апартен модул осъществяващ 
връзка с РС. 

За подпомагане процеса на проектиране, моделиране и симулиране 
на проекти в рамките на разработената развойна среда, се използва 
програмния инструментариум WebPack на фирмата Xilinx. Той притежава 
отлично проектиран потребителски интерфейс, който позволява лесна и 
интуитивна работа с подсистемите на средата. WebPack поддържа високо 
ефективни средства за синтез на HDL  базирани проекти, схемотехнически 
редактор, обширен набор от унифицирани библиотеки и мощни средства 
за откриване на грешки на по-ранни стадии от проектирането, 
автоматизирани средства за трасировка на проекта, с възможност за 
оптимизация по различни параметри в кристали от различни семейства на 
фирмата Xilinx. 

Средата предлага и програма за генериране на тестови въздействия 
(HDL Bencher), програма за HDL моделиране ISE Simulator, средства за 
синтез, програми за автоматично разполагане и опроводяване на проекти 
във FPGA чипове и програма за автоматично разполагане и опроводяване 
на проекти в CPLD чипове. 

Апаратните ресурси на разработената развойна среда предлага 
възможност за проектиране, разработка и реализиране на вградени 
процесори от типа PicoBlaze[4].  и MicroBlaze[5]. MicroBlaze е 32 битов 
риск компютър със значителни възможности.  Неговото реализиране се 
улеснява значително при наличието на програмния инструментариум  
EDK, който е достъпен на сайта на фирмата Xilinx[6,7].  

PicoBlaze е 8 битов риск микроконтролер чието реализиране не 
изисква специален инструментариум и може да бъде осъществен в средата 
WebPack.  Блоковата схема на процесора е показана на (фиг.3). 
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За изграждането на PicoBlaze базирани проекти Xilinx предлага 
безплатен zip модул, съдържащ компилатор за асемблера на процесора, 
обснения и примери. Като цяло, процеса на реализиране на вградени 
процесори не е лека задача.  Това произтича от обстоятелството, че 
вградените системи се генерират на базата на тексови файлове, при чието 
изготвяне вероятността за допускане на грешка е твърде голяма.  

С оглед да се упрости максимално процесът на генериране на 
вградени PicoBlaze системи, бе разработена методология за автоматично 
генериране на системи от този тип. В последствие разработената 
методология бе реализирана под формата на програма. Блоковата схема на 
програмата е показана на (фиг.4). Програмата е от типа WUDISWUG 
(каквото начертаеш това ще получиш). Работи като конзолно приложение. 
Времевият ресурс изразходван от програмата се определя от уменията на 
потребителя да въвежда графична информация. 
 

 
 

Фиг.3.Блокова схема на процесора PicoBlaze 
 

Разработения метод позволява получаване на конфигурационния 
файл на системата непосредствено от нейното графично представяне. 
Освен конфигурационния файл, средата генерира и шаблон по който да се 
изгради и програмното обеспечение на разработваната система.  Средата е 
отворена и към нея могат да се добавят различни периферни модули. Няма 
никакви ограничения за нейното използване и при генериране на системи с 
вградени ядра на други фирми. 
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Фиг.4.Блокова схема на програмата за автоматично генериране на 
PicoBlaze  базирани системи  

 
С разработката на тази методология се цели да се улесни максимално 

труда на проектанта реализиращ такъв клас системи и да сведе до 
минимум всички случайни грешки допускани в процеса на проектиране и 
като резултат да съкрати времето за изграждане на такава система. 

 
 
Заключение 

Разработената универсална специализирана развойна среда за работа 
с препрограмируеми прибори, е средство за онагледяване на теоретичната 
и практическа страна на процеса на обучение, което обединява и 
канализира в строен математически модел представящ в едно неделимо 
цяло от основополагащи понятия, свойства, правила и ограничения на 
процеса на обучение. Практическото прилагане на този математически 
модел гарантира придобиването на трайни знания и практически умения в 
областта на автоматизацията,  измерванията в електрониката, цифровата 
схемотехника, специализираните микропроцесорни системи, 
телекомуникационната техника, цифровата обработка и пренос на сигнали, 
изкуствения интелект, както и съответните съпътстващи ги учебни 
практики.  

На тази основа смело може да се твърди, че практическото 
използване на развойната система за работа с CPLDи FPGA  прибори, 
гарантира формирането на една развита личност, способна да 
самостоятелно да решава дефинирани и не напълно дефинирани задачи в 
областта на електрониката, информационните, компютърните и 
комуникационните технологии. Неговата професионална реализация би 
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намерила непосредствен израз в учреждения, извършващи на научна, 
учебно преподавателска, изследователска, проучвателна, конструкторска, 
внедрителска, експлоатационна, производствена и технологична дейност. 
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Abstract: An MEMS research about the technology and recognition and SparkFun 6 Degrees of 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Появяват се преди около 25 години с наименование микроелектромеханични 

системи (Micro ElectroMechanical Systems - MEMS). Важен ход за реализацията на 
техническите устройства е подмяната  на отделни механични възли и блокове с 
електронни . Друга важна стъпка за голямото им разпространение е съвместната 
реализация на  миниатюрни механични устройства и управлението им върху 
полупроводников кристал. В наши дни тези интегрални схема са с голямо развитие и 
все по нарастващо производство. MEMS технологиите намират приложение във всички 
области ежедневието ни. 

 
Фигура 1. Приложение на MEMS технологиите. 
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 Какво всъщност представлява MEMS? 

 
Всяка управляваща система има сензори, които събират необходимите данни от 

окръжаващата среда. Данните се предават на електронен блок, който ги обработва и в 
съответствие с тях чрез вградения му алгоритъм изработва управляващ сигнал за 
изпълнителните механизми. Те от своя страна въздействат по необходимия начин 
върху средата. Класическата реализация на системите е добре известна – сензорите и 
изпълнителните механизми са отделно от електронния блок, който може да бъде 
реализиран и с една интегрална схема (ИС). Възможно е обаче сензорите и 
изпълнителните механизми да са част от ИС, която в този случай се превръща в т.нар. 
система върху чип (System on Chip, SoC). Именно това е същността на MEMS, които 
представляват интегрално изпълнение на електромеханична система.[2] 

 
Фигура 2. Компоненти на MEMS. 

 
В MEMS електрониката се изработва върху полупроводниковия кристал чрез 

някоя от известните технологии. Върху същия кристал, чрез съвместима технология, се 
прибавят сензори и/или изпълнителни механизми, представляващи механични или 
електромеханични прибори. Размерите на механичните елементи са от няколко 
микрона до няколко mm. (фиг.3).  При тези размери отношението между площта и 
обема (респективно масата) на елемента се увеличава рязко в сравнение с класическите 
им реализация. Друг плюс е, че  нищожните размери на елементите определят много 
по-голямото влияние на междумолекулярните сили. Резултатът е, че материал с много 
малки размери се разрушава значително по-трудно.  

 
Фигура 3. MEMS. 

 
Понастоящем всички MEMS елементи се изработват като тънки слоеве върху 

повърхността на силициева или по-рядко друга изолационна подложка от стъкло или 
пластмаса. Последните два материала имат предимството, че са по-евтини. Към 
познатите предимства на силиция се прибавят още две – при огъването му той 
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практически няма хистерезис, т.е. точно възстановява положението си, както и че при 
него реално няма проявява на умора на материала. 

- В зависимост от начина на формиране на слоевете има две основни технологии. 
При повърхнинната технология (Surface Micromachining) всички слоеве се 
нанасят върху повърхността на подложката. Съществено предимство тук са 
малките производствени толеранси на изработваните елементи. 

- Наименованието на дълбочинната технология (Bulk Micromachining) показва, че 
елементите се изработват във вътрешността на подложката. При това като се 
използват някои свойства на кристалната структура на силиция може да се 
осигурява ецване в точно определена посока и съответно формиране на желани 
вдлъбнатини. 
 
Проблемът, който предизвика написването на този доклад е, че въпреки  

бъдещото им значение  и голямо развитие,  дори по-голямо от това на ИС, голямата 
надеждност, по-ниска цена и голямата  реализация тези елементи не се изучават в 
нашия университет. 

Чипът, който сме използван за основа на този доклад е на  Sparkfun -  IMU 
6DOF с интегрирани три осев акселерометър ADXL345 и три осев жироскоп  ITG-3200. 

 
Фигура 4. IMU 6DOF. 

  
Фигура 5. Sparkfun IMU 6 DOF. 

 
2.1 Жироскоп ITG 3200 
 
Действието на MEMS жироскопите се основава на ефекта на Кориолис. При 

въртене на кръгло тяло с ъглова скорост W всяка негова точка на разстояние а от 
центъра има тангенциална скорост (спрямо неподвижната земя) W. Когато точката се 
движи по радиуса със скорост v, тангенциалната й скорост също се променя. Тъй като 
промяната на каквато и да е скорост представлява ускорение, то това на движещата се 
точка се нарича кориолисово ускорение и е 2Wv. Ако точката е някакъв обект с маса m, 
ускорението определя сила 2Wvm върху него, която е насочена перпендикулярно на 
радиуса на тялото. Тази сила премества обекта перпендикулярно на радиуса, като 
посоката зависи от това каква е посоката на въртене на тялото. Големината на 
преместването е право пропорционална на силата и тъй като v и m са константи, 
преместването пряко зависи от W. Определянето на големината на W става чрез 
измерване на преместването. От своя страна изменението на W става поради 
определено външно въздействие, което именно се измерва или регистрира чрез 
жироскопа. Ефектът от въздействието е най-голям, когато то е в точно определена 
посока, за която са в сила и параметрите на жироскопа.[2] 
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Фигура 6. Принцип на действие на MEMS жироскоп. 

 
По важните параметри на MEMS жироскопите са: Ъгловата скорост W на 

въртящо се тяло показва на колко градуса то се завърта за 1 s и съответно има мерна 
единица °/s. Със същото измерение е и параметърът обхват (Range, Full Scale) с 
типични стойности между ±14.375 и ±2000°/s (± означава, че може да се измерва 
ъгловата скорост в двете посоки на въртене). Най-малкият ъгъл, който може да бъде 
измерен, е чувствителността (Sensitivity, Scale Factor), която при жироскопите с 
аналогов изход се измерва в mV/°/s или mV/deg/s (типични стойности между 4 и 20). И 
последният основен параметър е максималната честота (Bandwidth), който показва 
максимално допустимата скорост на изменение на W (за gyro ITG 3200 = 400kHz).[2] 

Както е известно, за определяне на местоположението на дадена точка е 
необходима координатна система с 3 взаимно перпендикулярни оси. Възприетото 
разположение при жироскопите е осите Х (Pitch) и Y (Roll) да са в равнина на 
въртящото се тяло, която е успоредна на основата на корпуса на жироскопа. Оста Z 
(Yaw) е перпендикулярна на равнината. Измерваното външно въздействие трябва да е 
по една от осите на жироскопа, означавана в каталозите като Rate Axis. Съществуват 
жироскопи с една ос (като правило Z) и такива с две оси (X и Y). 

Във всички видове MEMS жироскопи въртящото се тяло се реализира върху 
силициев кристал и движението му се осигурява чрез създаване на електромагнитно 
или електростатично поле.  

Жироскопът, който подробно ще разгледам е ITG-3200. Той е първият в света 
едночипов с цифров изход, 3-осен MEMS жироскоп. Намалена е температурната 
чувствителност, което е довело до намаляване на необходимоста за калибриране от 
потребителя. Ниската честота на шума е по-ниска от предишните  поколения 
устройства от този тип.[4] 

ITG-3200 разполага с три 16-битов аналого-цифрови преобразуватели (ADCs) за 
запис на изходите на жироскопа, вътрешен нискочестотен филтър, честотна лента, и 
I2C (400kHz) интерфейс Fast-Mode.  

Три осния жироскоп ITG-3200 притежава широк набор от функции: 
-  Digital-изход на X-, Y-, и Z-оси на сензорите на ъглова скорост (жироскопи) на 

една интегрална схема с чувствителност от 14.375 LSBs на ° / сек и от ± 2,000 ° / сек. 
- Три вградени 16-битови ADCs осигуряват едновременно вземане на данни от 

жироскопите, като не се изисква външен  мултиплексор. 
- Ниска честота на шума, по-нисъка от на предишните устройства от това 

поколение. 
- Цифрово-програмируем нискочестотен филтър. 
- Ниска 6.5ma операционна консумация на ток. 
- Режим на тока: 5μA. 
- Най-малки размери за преносими устройства (4x4x0.9mm QFN). 
 
2.1 Акселерометър ADXL345  
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MEMS (Micro-Electro Mechanical System) базирани акселерометри са устройства, 
които измерват ускорение. Това  е физическото ускорение, реализирано от един обект.  
Самите сензори се възползват от физическите параметри на околната среда, като 
температура, налягане, сила и светлина. Акселерометъра измерва тегло за единица 
маса, известно също така също специфична сила или G-претоварване. [2] 

 Какво може да направи технологията? 
MEMS-базирани акселерометри има в  1-, 2- и 3-осни конфигурации, с аналогови 

или цифрови изходни данни, с възможност измерване на големи и малки стойности на 
G. 

G-force MEMS акселерометри за малки стойноти: 
• Изходен сигнал : аналогов и цифров 
• Брой оси: 1 - 3 оси 
• Обхват на G : (+/-) 0-16 G 
• Типичнa честотна лента: 1.6-2.5 kHz 
• Захранващо напрежение: 1.7 - 6 V 
• електроподава (supply current) : 145 µA   - 700 µA 
• Температурен диапазон:  -40   до   125 ° C 
G-force  MEMS акселерометри за големи стойности: 
•Изходен сигнал : аналогов и цифров 
• Брой оси: 1 - 2 оси 
• Обхват на г-сила: (+/-) 0-70 G 
• Типичнa честотна лента: 0.4 - 22 kHz 
• Захранващо напрежение: 3-6 V 
• Подава ток: 1.3 mA - 5 mA 
• Температурен диапазон: -40 до 105 ° C 
Области на приложение 
MEMS-базирани акселерометри са едини от най-простите, но и най-приложими 

микроелектромеханични устройства. Те са широко използвани в устройства с ниска 
цена и чувствителност към движение, като мобилни устройства, игрови конзоли, 
устройства за стабилизация на изображението, спортни устройства и здравни такива.  
Най-известните приложения са дистанционното Wii от Nintendo и Apple iPhone. 

Принцип на работа: 
MEMS-базирани акселерометри могат да се конструират с различни технологии. 

Най-често се основават на кондензатори и газови камери. 
MEMS базирани акселерометър с кондензатори обикновено е структура, която 

използва две кондензатора, образувани от подвижна плоча поставена между две 
фиксирани плочи. При нулева  сила двата кондензатора са равни, но промяна в силата 
ще доведе до промяна на положениет на подвижната плоча , която се измества по-близо 
до една от неподвижните  плочи, така увеличава  капацитивното съпротивление на 1-
ния кондензатор и съответно намаля на 2-рия . Тази разлика в капацитетите се измерва 
и се подава напрежение с големина, която да е пропорционална на измереното 
ускорение. Размерите на структурата са от порядъка на микрон. 

 
Фигура 7. Принцип на действие на MEMS акселерометър кондензаторен тип. 
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Друг принцип на работа се основава на разпределението на горещ газ в камера и 
обикновено се използва за измерване на статичното накланяне. Акселерометърът има 
камера пълна с газ. Вътре има нагревателен елемент в центъра и четири температурни 
сензори около ръба му. Принципа на издигащ се горещ въздух и по-хладен, който 
потъва надолу, важи и за горещи и студени газове. Фигурата по-долу(фиг.8)  илюстрира 
ситуацията, когато акселерометъра се държи нивелиран. Горещият газ се издига до 
центъра на камерата на акселерометър, и всички четири температурни сензори 
измерват една и съща температура. Когато се наклони, както е показано на фиг 2.2, 
горещият газ сега ще се доближи по-близо до един  или два температурни сензора и 
разликата в четирите измерени температури ще даде стойност за наклона. 

 
Фигура 8. Принцип на действие на MEMS акселерометър с газова камера. 

 
По важните параметри на MEMS акселерометрите са: 
Обхватът на акселерометрите показва диапазона на ускорения, които могат да 

бъдат измервани. Долната граница на измерваното ускорение е под 0,1g, а горната 
може да надхвърля 500g. Чувствителността е най-малкото ускорение, което може да 
бъде измерено. При аналоговите акселерометри изходният сигнал е постоянно 
напрежение и чувствителността се измерва в mV/g. Съществуват импулсни 
акселерометри с изходен сигнал правоъгълни импулси с ШИМ. При тях 
чувствителността се измерва в %/g, т.е. с колко % се изменя широчината на 
положителния импулс при ускорение 1g. Цифровите акселерометри имат като изход 
двоични числа и мерната единица за чувствителността е LSB/g, т.е. с колко се променя 
числото при ускорение 1g (например 256 LSB/g означава промяна с 
256). Максималната честота показва най-много колко пъти в секунда е допустимо да 
се изменя ускорението, за да може да бъде измерено. Нейната горна граница е около 3 
kHz.[3] 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Понастоящем тези интегрални схеми са с огромно развитие и все по-нарастващо 

производство и развитие. Благодарение на по-добрите си характеристики като: по-
трудно разрушаване, надеждност, по-ниска цена, по-малки размери, съвместяването на 
два чипа в една платка, ги превръщат в най-реализиращите се интегрални схеми. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. A.R.Jha , MEMS and Nanotechnology, based sensors and devices for 
communications, medican and aerospace applications, CRC Press Taylor and Francis 
book, 2008  

2. Микроелектромеханични системи - http://www.engineering-
review.bg/bg/mikroelektromehanichni-sistemi-mems/2/335/ , 2006г. 



132 
 

3. Sparkfun 6 degrees of freedom IMU Datasheet(ITG3200), Datasheet(ADXL  
https://www.sparkfun.com/products/10121 

4.  Gyro sensors – how they work and what’s ahead - 
http://www5.epsondevice.com/en/information/technical_info/gyro/ 

 



133 
 

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 „100 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА КАПИТАН ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ”  

14-15 АПРИЛ 2016 Г. 
ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 
 

 
ОБЗОР НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА GPS 

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
Курсант Старшина Мариян Веселинов Колев 

 
Курсант Сержант Денислава Георгиева Георгиева 

 
Факултет „Авиационен” 

Национален Военен Университет „В. Левски”,  гр. Велико Търново, Република България 
 
 

Abstract:  
 
Key words:   
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Въвеждането на EUREF в България е регламентирано със закон на Министерския съвет 
на Република България от 06.04.2001. Този закон определя геодезична система за 
територията на България, наречена "Българска геодезична система 2000" (BGS 2000). 
Според този документ на правителството, BGS2000 се материализира чрез мрежа от 
геодезически станции и услуги и служи като база за производство и поддръжка на 
кадастралната карта на страната. Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (съответно Отдел "Геодезия и картография") е отговорно за 
прилагането на закона и публикуването на правилник за неговото прилагане [1]. 
Разглеждат се нормативните документи и съществуващите мрежи за подпомагане на 
територията на Р. България. 
 
 

България е интегрирана към EUREF мрежата на постоянни станции от система за 
глобална навигация (GPS) с изграждането на постояната станция близо до София 
(SOFI) (Фигура 1) през май 1995 г.. Това се постига със съдействието на българските 
институции и Германската Федерална Служба за картография и геодезия - BKG. 
Оборудването и функционирането на постоянните GPS станции са постижение на 
съвместната им работа. Реалното стартиране на работата на станцията в ЕПМ е 
реализирана на 19.05.1997г.  
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Фигура 1. Стационарна диференциална станция SOFI. 

 
SOFI работи като контролна станция и оперативен център на ЕПМ. Часови  и дневни 
бази с данни се прехвърлят към регионалния център за данни "IFAG" в Германия. 
Базите  с часови  данни съдържат само регистрациите на GPS наблюдения, а дневните 
бази с данни  и допълнителните метеоданни. От  броят на експлоатационните аварии и 
тяхната продължителност се прави оценка на стабилността и надеждността на 
станцията. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

Основните параметри на системата, карти с проекции, свързани математически 
инструменти, мрежи и номенклатури на мащабни топографски карти, основни 
изисквания за установяване на контрол на  GPS мрежата като реална стъпка от 
въвеждането на BGS2000, както и методите за трансформация на геодезически и 
картографски продукти от наличната система "1970" в BGS2000 са дадени в проекта .  
Приетият  през 2002 г. закон за квалифицирана информация премахва ограниченията 
върху разпространението на геодезическа, картографска, кадастрална и друга подобна 
информация. По този начин е предвиден общ регламент за въвеждане на BGS2000.  
Специализирани държавни органи са осигурени за създаване на необходимите 
предпоставки за адекватно прилагане на съвременните геодезически технологии, 
развитието на пазара на геодезически продукти и услуги и за диференциране на 
регламентиращите  задълженията . 
Изцяло нов, макар и незавършен технологичен елемент - GPS данни от постоянни 
станции, бива предоставен за потребление от  средствата за масова информация, 
интернет или телефони. Честотите, използвани за  устройствата (модеми, предаватели и 
т.н.) са съгласувани с Комитета за телекомуникация и регулиране. Въпреки това, е 
необходимо да се изясни статутът на тази информация и на съответните права и 
отговорности на доставчиците и потребителите. 
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                 2.1Основен принцип на диференциалната GPS [2] 
Повишаването на точността в определянето на положението на точка чрез SА води до 
разработването на диференциалната GPS (DGPS). Този метод се свежда до 
използването на два (или повече) приемника (Фигура 2) , при които един референтен 
(стационарен), или още основен приемник е разположен на точка с известни 
координати, а се определят координатите на отдалечен приемник (главно движещ се). 
Най-малко четири общи спътника трябва да бъдат наблюдавани едновременно и от 
двете станции. Известното положение на референтната станция се използва да се 
изчислят корекциите към получените GPS координати или измерени псевдоразстояния. 
Тези корекции се предават телеметрично (т.е. чрез радиовръзка) към подвижния 
приемник и позволяват изчислението на координатите му с много по-голяма точност, 
отколкото при режим на определяне на положението на отделна точка. Алтернатива на 
навигационния режим е контролният режим, при който от отдалечения приемник 
необработените данни се предават на (фиксирана) станция на наблюдение, където се 
изчислява коригираното положение на подвижния приемник. Контролният режим има 
това предимство, че при подвижния приемник не трябва да се извършват голям брой 
изчисления. 

 
Фигура 2. Използване на два или повече приемника. 

                 2.2 Схема на получаването на корекции 
Разликата между известните координати и изчислените дава корекциите в 
положението. Тези стойности след това се използват, за да се получат подобрените 
координати на подвижния приемник. Този метод е принципно прост, но изисква по-
сложен подбор на спътниците. Вторият метод е основан на корекции върху 
псевдоразстоянията, които са получени от разликата между изчислените разстояния и 
наблюдаваните (кодови или фазови) псевдоразстояния в референтната точка. Освен 
корекциите към дължините, се изчисляват корекции към измененията на дължините в 
референтната станция. Този метод е по-гъвкав, дава по-голяма точност и е сред основно 
използваните методи. Недостатъкът е, че са необходими повече изчисления. По-
високата точност се дължи на факта, че GPS източниците на грешки в двете станции 
са твърде сходни при разстояния до 500 km и по този начин с диференциалния метод те 
се елиминират. 
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                 2.3Поддържане и използване на EUREF точки на територията на 
България 
Поддържането и използването на EUREF и точките му на територията на България е 
многостранно и разпространено в цялата страна. EUREF е официално въведена в 
България със 7 точки, приети на симпозиума в Анкара през 1996 г.. Една от тях е 
стационарна станция. Всъщност, точките на EUREF са 15, тъй като техните координати 
са резултати от комбинации в  обработката на две GPS кампании през1992 г. (7 точки) и 
през 1993 г. (15 точки), и те определят BULREF. Тези 15 точки са показани на фона на 
тектонска карта(Фигура 3) на България. 
 
 

 
Фигура 3. 15 точки  на фона на тектонската карта на Република България. 
 

Средното разстояние между 7-те EUREF точки е 100-150km, и между 15те точки –40-
60km.(Фигура 4) Изгражда се съгласуваност меджу централата и EUREF. 
Междувременно връзката на точките за BULREF и държавните геодезически и 
нивелационни мрежи е реализирана. Параметрите на трансформация между държавната 
координатна система  ETRS89 са получени както е разработена програма   MTSTrans за 
Windows. 
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                       Фигура 4. EUREF точки. 
                  2.4Контрол  на национална и държавна GPS мрежа 
Точките на BULREF(Фигура 5) (Таблица 1) са приети като нулев порядък точки за 
контрол мрежата на страната, на която ще се базира на Националния GPS мрежа. 
Предложен е временен проект за управление на GPS мрежата, където 
непрекъснато стари и нови данни се комбинират с амбицията да се постигне 
максимален достъп, съответните условия за конвенционални и GPS измервания, висока 
точност в позиция и височина .  
 
 

 

 
Фигура 5. Точките на BULREF. 

 
Очаквало се е, измерванията на обработката на мрежата и данните да бъдат направени 
през следващите две години , необходимите изисквания за въвеждането на BGS2000 да 
бъдат изпълнени и да заработи  държавната геодезическа система. 
 

 
Таблица 1. Точките на BULREF. 

 
 

                  2.5 Предаване на данните.  
Съществен елемент на DGPS е връзката за предаване на данни. Тази връзка обикновено 
е някакъв радиоканал. Радиовръзката изисква съвместим хардуер в основната и в 
отдалечената станция. При DGPS, използващи кодови разстояния, изискваната скорост 
за предаване на данните обикновено е 200 бита за секунда (200 bps). В случай на RТК  
приложения се изисква скорост на предаване на данните от 2400 bps до 19 200 bps (в 
зависимост от честотата на актуализиране на данните). Съществуват много земни и 
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космически системи за комуникация, които могат да предават DGPS корекции. За 
глобално предаване на данните се изискват космически радиовръзки. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Реализирането на EUREF на територията на България, след въвеждането му е 
неоспорим факт. Дейностите в тази посока се извършват според възможностите на 
държава. EUREF и IGS станцията близо до София работи без проблеми. 
Създадени са и  регламенти [1]. Точките на EUREF се използват в различни 
приложения. Това осигурява контрола на  мрежата на страната, кадастъра, 
геодинамиката и много други. Работило се е по прилагането на DGNSS и обединените 
мрежи на страната като регионален елемент и за цяла Европа. Въпреки това, обективна 
необходимост изисква степента на реализация на EUREF да бъде по-интензивна. 
 
            4. Използвани съкращения: 
1. RTK - (Real Time Kinematic) - Кинематика в реално време. 
2. EUREF- (European Regional Reference Frame) - Европейската регионална референтна 
рамка. 
3. ETRS89 – (European Terrestrial Reference System 89)- Европейска земна референтна 
система. 
4. IGS - (International Association of Geodesy) - Международна асоциация по геодезия. 

5. DGPS - (Differential Global Positioning System) - Диференциална Глобална система за 
позициониране. 

6. BGS2000 –(Bulgarian Geodetic system 2000) - Българска геодезична система 2000. 

7. IFAG – (Institut Fuer Angewandte Geodaesie) - Институт за приложна геодезия. 

8. BULREF -  (Bulgarian Regional Reference Frame)- Български Регионалната референтна 
рамка. 
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Abstract: Aeronautical telecommunication simulator is a product specially made for education and 
training of standard aviation phraseology . It consists of two separate devices: a pilot’s  radio and 
navigation panel and an ATC’s radio panel. They communicate with each other via FM frequency 
radio signals. The hardware part of the system is based on Arduino Mega 2560 microcontroller. 
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1. INTRODUCION 
 
Reports claim that air transport is the safeties transport in the world. However, 

aviation accidents do happen occasionally and harm human lifes. They are  unpredictable, 
unpreventable and often cause loss of life. A  huge percent  of all aviation accidents are 
caused by misunderstanding in communication between pilots and ATCs. Even the worst air 
disaster of all times - Tenerife airport disaster  resulted due to miscommunication. Therefor 
understanding and  practicing aeronautical telecommunications is very essential for the flight 
safety. 

The simulator is a collection of hardware and software particularly designed for 
training aeronautical phraseology between pilots and controllers.  It consists  of two separate 
devices: a pilot’s radio and navigation panel, based on Pilatus PC-9M aircraft and an ATC’s 
radio panel.  The unlimited number of panels can be added for each exercise. For example: 
two pilots and three controllers can practice together in real time.  Devices communicate with 
each other via FM frequency radio signals.  In addition a pilot’s ARCDU (Audio Radio 
Control Display Unit) from PC-9M can be connected to a flight simulator software such as 
Microsoft Flight Simulator X and X-plane. 
 

2. PILOT’S RADIO AND NAVIGATION PANEL 
 

It is based on Pilatus PC-9m aircraft. It has seven separated boxes. Two of them 
control VHR radio stations, the other three control navigation stations and there is also one for 
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UHF communication and one transponder identification. Each box consists of two 
frequencies: active and standby, which can be switched by a push button located next to the 
box. This device can transmit radio signals on two different  frequencies if “1-2” mode is 
turned on. In the same time it can receive  three (two VHF and one UHF) signals. It is also 
equipped with seven rotary encoders with push buttons for adjusting volume of the incoming 
signals  of  each box. With the push button we can choose the active box (the box we are 
transmitting from). 

 

 
Fig 1.  ARCDU panel 

 
On the right bottom part of the panel there is a frequency dual rotary encoder which is 

used for adjusting the standby frequency of each box. Using the PGE button  main two 
displayed pages of the device can be switched. 
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Fig 2. ARCDU main pages 

 
3. HARDWARE 

 
 Hardware part is based on Arduino Mega 2560 microcontroller, a 3.2” TFT LCD 

screen and 12V power supply unit. It also incorporates 7 encoders, two potentiometers, one 
switch and sixteen push buttons. Six of the encoders control volume level of each box, 
seventh is dual and adjusts standby frequency of each box. All hardware parts are connected 
to microcontroller’s digital pins except for the potentiometers which are connected to analog 
once. The first twenty pins from the Arduino microcontroller are used for the rotary encoders. 
The next twenty pins link microcontroller with the TFT display. The pins from 42 till 53 are 
used for controlling the push buttons. All  these pins use digital serial communication.  There 
are also two analog potentiometers connected to analog pins A0 and A01. The first one 
controls the brightness of the TFT display. The other controls  the IC. The radio transmitter 
and receiver are connected to extension board. The wiring diagram is show on appendix one 
and two. 
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Fig 3. Wiring diagram 

 
4. SOFTWARE 

 
 The  software part has been created with Arduino IDE. The code consists of more 

than two hundred lines.  First main function is called “drawHomeScreen ()”.  It uses UTFT 
library to visualize home page. 
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Fig 4. Arduino ARCDU code 

 

 

Fig 5. Arduino ARCDU main function 

 

The code of the program includes more than twenty other custom functions. It also has 
two standard functions for every Arduino program: void setup ()  and void loop (). The first 
one is executed only once following program startup. It is used to define microcontroller’s 
pins as  INPUT or OUTPUT.  The second standard function void loop works all the time 
when the device is turned on. It constantly monitor the status of all encoders, push buttons and 
potentiometers. The code has modular structure and easily  can be modified and updated. 
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6.CONCLUSIONS 
 
 According to our experiments “Simulator for aviation personal” is a very useful 

training system both for pilots and ATCs. It can be used from beginner and experienced pilots 
and controllers. 
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Abstract: The report makes a comparative analysis of known methods for realizing the aviation 
simulators force feedback. There are formed criteria for analysis. On their basis are developed the 
advantages and disadvantages and are highlighted problematic issues. An evaluation of existing 
solutions are made. 
Keywords: flight-simulator, force feedback, avionics.  
 
В доклада се прави сравнителен анализ на известните методи за реализиране на силова 
обратна връзка при авиационни симулатори. Формирани са критерии за анализ и на тяхна 
основа са изведени предимства и недостатъци и са откроени проблемните въпроси. 
Направена е оценка на съществуващите решения. 
 

Въведение 
В условията на задължително рационално използване на ресурсите е 

целесъобразно голяма част от обучението на пилоти да се извършва на тренажори 
(симулатори). Военно Въздушните Сили на Република България проучва възможността 
да придобие съвременен и по възможност универсален симулатор. Водещи фирми 
представиха симулатори чиято цена надхвърля 1,5 пъти цената на самолет РС-9М. От 
друга страна съвременната цифрова изчислителна мощ позволява дори почти в 
любителски условия да се създаде отлична и адекватна визуална симулация на полета. 
Наличието на отворен софтуер дава възможност бързо и без много ресурси да се 
реализират летателните характеристики на конкретен самолет. Освен визуалната 
симулация е нужно да се пресъздаде натоварването в органите за управление което 
изпитва пилота в полет. Чрез мускулно-ставните усещания, летецът определя 
преместването на лоста за управление, а чрез усилията определя скоростния напор, 
респективно скоростта на самолета. Ето защо една от проблемните задачи при 
реализиране на авиационен тренажор е да се намерят методи и начини за реалистично 
създаване на силова обратна връзка осигуряваща правилно изграждане на тактилни и 
двигателни навици, съответстващи на поведението на лоста за управление в реален 
полет. Без такава връзка всеки тренажор се свежда просто до една игра. Целта на 
доклада е да се създадат критерии за оценка на съществуващите методи за реализация 
на силовата обратна връзка и се покаже тяхната пригодност за реализиране в 
практиката. 
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Силова обратна връзка на органите за управление на самолета. 
При полет аеродинамичната сила Ra, възникваща при отклонение на кормилото, 

създава около оста на въртене шарнирния момент Mш [2] (фиг. 1). 

 
Фигура 1 

 

(1)   .a 
Изразен чрез аеродинамични коефициенти шарнирния момент има вида [2]: 
(2)   Akkш bSqm ...  
Където : 
mш - е коефициент на момента; 

- скоростен напор; 
kS - площта на крилото в план; 

Akb  - САХ на кормилото. 
 
От шарнирния момент зависи големината на усилието което летецът прилага 

върху органа за управление, отклоняващ съответното кормило. Тук ще конкретизираме, 
че разглеждаме леки дозвукови самолети, с пряка система за управление. Пилотът чрез 
лостова система от тяги, люлки и въжета въздейства директно върху кормилата и 
получава усещането за скоростния напор директно чрез същата система. При тежки и 
свръхзвукови самолети управлението се реализира чрез бустерни хидравлични 
усилватели. Там е прекъснат прекия контакт, осигуряващ обратна връзка за пилота по 
усилие. За целта се използват пружиннонатоварващи механизми, които създават 
усещането за усилие в кормилата.  

На фиг.2 е показана схемата на система за управление с пряко действие.  
 

 
Фигура 2 
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Летецът прилага усилие Рв в лоста за управление и уравновесява шарнирния 
момент Мш. Връзката между шарнирния момент и усилието в лоста за управление се 
установява равенството [2]: 

(3)    
Където : 

 – е преместването на лоста, в метри; 
 – е съответното отклонение на кормилото в радиани. 

Тогава  

(4)   , [N] 

Отношението , [rad/m] е предавателното отношение от кормилото за 
височина към лоста за управление на самолета. 

За всеки установен полет, по формула (4) могат да се изчислят усилията в лоста 
за управление, необходими за осигуряване на балансировъчното отклонение на 
кормилото. Тези усилия се наричат балансировъчни, а графичната им зависимост от 
скоростта е прието да се нарича балансировъчна диаграма по усилие. 

 
Типичен пример на балансировъчни диаграми са показани на фиг.3 
 

 
Фигура 3 

 
Точката V1 e началото на развитието на вълновия кризис.  

Друга важна характеристика е градиента на усилие по претоварване -  
показващ какво усилие трябва да се приложи към лоста за управление за изменение на 
претоварването с единица. За да се избегне постоянното усилие по време на полет на 
определени режими се поставят тримери. Ясно е че снемането на усилието в лоста за 
управление променя шарнирния момент. Промяната в балнсировъчната диаграма 
зависи от вида и начина на реализация на тримера. Типична зависимост на промяната е 
показана на фиг. 4. 

Очевидно е, че в дозвуковия диапазон и височините на които летят леките 
учебни самолети – до 10 км законът представлява хипербола. Силовата обратна връзка 
трябва да съответства на представените по горе закони. Нашата цел е да видим как тази 
силова обратна връзка и съответно балансировъчна диаграма се постига при различните 
съществуващи методи за създаване на силова обратна връзка. 
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Фигура 4 

 
Критерии за анализ на методите за изграждане на силова обратна връзка. 
 
Предлаганите критерии могат да бъдат и критерии за избор на метод за 

реализиране на силова обратна връзка при създаване на тренажор. На първо място: 
 Точност на реализиране на зависимостта между симулационното усилие 

и реалното – отразява до колко е коректно повторен законът на изменение 
на усилието по преместване;  

 Възможност за корекция и допълнителна настройка – показва има ли 
възможност след изграждане на тренажор какви са възможностите за 
корекция на създадените вече имитиращи функции; 

 Простота на изработка – показва какви ресурси се изискват за да се 
изработи системата.  

 
Анализ на съществуващите методи за изграждане на силова обратна 

връзка. 
За опростяване анализа ще разгледаме само надлъжния канал. Изводите които 

ще се направят важат и за другите 2 канала – напречния и попътния. 
 
Анализ на силова обратна връзка чрез пружиннонатоварващи механизми. 
Зависимостта на силата във функция от преместването , която 

характеризира пружините е приведена на фиг.5. 

 
Фигура 5 

Зависимостта е линейна и наклонът зависи от твърдостта на пружината. За да се 
получи приближение на реалния закон е необходимо да се използват повече от една 
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пружина за осигуряване на нелинейностите, с което се реализира линейно-отрезова 
апроксимация. Колкото повече пружини се използват толкова по-близък до реалния 
закон може да се получи. Това обаче усложнява и оскъпява конструкцията. Анализът 
показва, че чрез пружиннонатоварщи механизми може да се получи само приемлива 
точност на реализация на закона, което в общия случай може да не е достатъчно. Така 
за съжаление е при много тренажори, включително и щатния тренажор на самолет Л39, 
при който механизмът е реализиран с единствена пружина. При разработка на такъв 
механизъм, трудно се реализират корекции свързани със стареенето на пружините. 
Възможностите за корекция и допълнителна настройка за малки. 

 
Анализ на силова обратна връзка чрез пневматични мускули. 
Нов метод на създаване на силова обратна връзка е чрез т.н. пневматични 

мускули [3]. Те представляват еластични шлангове със специална външна оплетка, при 
които при подаване на въздух се осъществява съкращаване на дължината т.е. създават 
теглещи усилия под въздействие на налягането. Фиг. 6.  

 

 
Фигура 6 

 
Проучването показва, че на пазара се предлагат готови решения на 

пневмомускули, както и съоръжения за тяхното управление. (например на фирмата 
Festo) [4]. Техническата реализация при изграждане на силова обратна връзка е чрез 
директно свързване на пневмомускулите към лоста за управление, което го поставя на 
първо място по лекота на изпълнение. Системата се нуждае от автоматика за 
получаване на въздух под налягане и устройства с драйвер за управление на 
пневматиката. Програмно, чрез управление на пневматиката може да се постигне 
пълнота на реализация на закона. Лесно, отново програмно, може да се постигне 
корекция и допълнителна настройка. Програмното управление на пневматика е по-
скъпоструващо решение. На следващо място, като проблемен въпрос, възниква 
реализацията на механизма за тримерен ефект. Друг недостатък е шумната реализация. 
Трябва да се търсят методи за шумоизолация. 

 
Анализ на силова обратна връзка чрез електровигатели. 
Това е широкоразпространен метод при който се използват безчеткови 

серводвигатели. При този метод по – сложния елемент се явява преобразуването на 
линейното движение във въртеливо. Управлението на серводвигателите става чрез 
драйвер. Програмно чрез драйвер се управлява тока и е възможно да се постигне в 
пълнота реализацията на закона. Корекция и допълнителна настройка се постига лесно 
– програмно. Серводвигателите се предлагат с драйвер и големи възможности за 
програмно управление, което е голямо предимство. Единственото което остава е да се 
реализира програмно необходимия закон.  
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Анализ на силова обратна връзка чрез магнити и електромагнити. 
Това е по-слабо проучен метод. Типично се използват постоянни пръчковидни 

неодимови магнити, които се движат в тръба в комбинация с електромагнит около 
тръбата. Програмно, чрез управление на тока през електромагнита, законът за 
изменение на градиента на усилието от претоварването се постига в пълнота. Корекция 
и допълнителна настройка се постига програмно, следователно сравнително лесно. 

Зависимостите между токовите и създаваните сили при електромагнитите са по-
сложни и се изследват за всяка конкретна механична конфигурация. Това прави 
реализацията на алгоритъма на контролер без силова обратна връзка проблематично, 
поради което към сегашния момент се използват рядко. 

 
Сравнение 
За целта на анализа е представена сравнителна таблица в която се вижда 

енергийния източник, силов елемент, работния орган и органа за управление. 
 

Таблица 1. Сравнителна таблица на методите за силова обратна връзка 
 Източник на 

енергия 
Силов 
елемент 

Изпълнителен 
орган 

Начин на 
управление 

Пружиннонатовар-
ващ механизъм 

Използва се 
само за промя-
на на харак-
теристики по 
H и V 

Вътрешно 
напреже-
ние на 
пружината 

пружина Електродвига-
тел или 
хидравлика 

Пневматични 
мускули 

Резервоар със 
сгъстен въздух 
и компресор 

Газ, дейст-
ващ на сте-
ната на 
шланг 

Газ действащ 
по стената на 
шланг 

Драйвер 
пневматика 

серводвигатели Електрическа 
мрежа 

Електромаг
нитно поле 

Електродвига-
тел 

Драйвер, по ток 

Постоянни магнити 
или електромагнити 

Електрична 
мрежа 

Магнитно 
поле 

Електромагни
т, магнит 

Драйвер, по ток 

 
Изводи. 
Предимства, недостатъци, перспективи , проблеми. 

 
В съвременния цифров век е отживелица реализирането на силова обратна 

връзка чрез пружинно натоварващи механизми, тъй като не дават достатъчно точно 
съответствие на желания закон, макар че са най-добре изучени. Поради натрупания 
опит и масово използване на електродвигателите, като добър избор се очертава 
използването на електродвигатели за създаване на момент. Това е метод, оптимален за 
реализиране, финансово изгоден, лесен за управление и модулиране. 
Предизвикателство би било да се направи приемлива силова обратна връзка чрез 
пневматика или електромагнити. Поради съществуващите в тези области проблеми, 
биха се наложили по-голям обем изследвания и решаване на допълнителни проблеми. 

В заключение по разгледаните критерии изгоден за реализация е методът чрез 
използване да електродвигатели.  
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Abstract: This report presents five of the most common modern methods to predict reliability. 
Standard MIL-HDBK-217F Notice 2 used in the US Army is considered.  Standards NSWC-10 LE1, 
Telcordia (Bellcore) TR-332, Issue 6 and SR-332, Issue1, IEC-62380 (RDF-2000) and China 299B 
with their features are also reviewed. Shown is an example of how to calculate the reliability of the 
microprocessor. 

 
Keywords: methods; predicting; reliability; electronic; mechanical; components. 

 
1.ВЪВЕДЕНИЕ 
Надеждността на електронните и механични елементи, блокове и системи е от 

решаващо значение за успешното изпълнение на поставената задача. При 
разработването на нови блокове и системи за търговски, военни или други приложения, 
трябва да им се осигури надеждна и безотказна работа. 

Електронните и механични елементи, блокове и системи са естествено 
предразположени към евентуални повреди, поради влиянието на различни фактори – 
околната среда, топлината, натоварването, вибрациите и др. Надеждността е мярка за 
честотата на отказите с течение на времето. Надеждността на системата има голямо 
влияние върху разходите за поддръжка и ремонт, както и за непрекъснатостта на 
услугата и удовлетвореността на клиента. За това независимо дали се проектират нови 
или се модифицират стари системи, трябва да се направи анализ на надеждността. 

В настоящата работа ще представя 5 основни стандарта за прогнозиране на 
надеждността на електронни и механични елементи, блокове и системи, както и модела 
за изчисляване на надеждността на процесор. 

 
2.МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ 
 
Под надеждност се разбира свойството на обекта да изпълнява зададените 

функции, запазвайки за определен период от време стойностите на установените 
експлоатационни показатели в зададените граници, съответстващи на зададени режими 
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и условия на използване, техническо обслужване, ремонт, съхранение и 
транспортиране. 

Теорията на надеждността е наука, която изучава закономерностите на поява на 
откази, причините за тяхното възникване, влиянието на различни фактори, 
въздействащи на изделието и тяхната връзка с отказите. 

По искане на правителствата и промишлеността са въведени няколко стандарта 
за прогнозиране на надеждност на различни елементи и устройства. Тези стандарти 
определят модели за различните типове елементи въз основа на тестови данни. 
Моделите са определени на базата на постоянната честота на отказите, които 
съпровождат “живота” на един елемент. 

Основните международни стандарти са: 
● USA Militatary Hand book on Reliability Prediction of Electronic Equipments, 

Standard No:MIL-HDBK-217F Notice2; 
● Handbook of Realibility Prediction procedures for Mechanical Equipments  from 

US Navel Surface Center, Standard No: NSWC-10 LE1; 
● Telcordia (Bellcore) standard from AT&T Bell labs, standard No: TR-332, Issue 6 

and SR-332, Issue1; 
● IEC-62380 (RDF-2000) - French Telecommunication standard; 
● Chinese Military standard No: 299B. 
2.1Стандарт MIL-HDBK-217F Notice2 
Този стандарт е публикуван от американското министерство на отбраната и е 

международно признат за изчисляване на надеждността на електронното оборудване 
[3]. Използват се серия от модели за различните категории електронни, електрически и 
електромеханични компоненти, чрез които се прогнозира честотата на отказите. При 
изчисленията, стандарта отчита условията на околната среда, качеството на елементите, 
натоварването и различни други параметри. Също така се отчитат и неработните 
периоди и времето за съхранение.  

Стандарта поддържа два метода за прогнозиране на надеждност: анализ на 
елементите и анализ на натоварването. При анализа на елементите се използва 
информация  като броя на отделните елементи, качеството им на изработка и средата на 
работа. Ако оборудването се състои от части, работещи в различни условия, 
прогнозирането се извършва за всяка част с нейните особености. Интензивността на 
отказите представлява сума от интензивността на отказите на всички части от 
оборудването.  

Като пример за дълбочината на разглеждане на качеството на изработка може да 
се покаже как се изчислява температурното съпротивление между елементите и 
околната среда в една интегрална схема. При нея ел. компоненти са монтирани върху 
платки, които са затворени в общ корпус. Върху всяка платка са монтирани активни и 
пасивни елементи. От своя страна платките могат да се еднослойни и многослойни, а 
при монтажа им в затворения корпус може да се използват няколко слоя от различни 
материали с различни термични характеристики – топлинно съпротивление, топлинно 
разширение и др. В таблица 1 е представен списък за най-често използваните 
материали заедно с тяхната обичайна дебелина и съответната топлопроводимост (К). 
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Фигура 1 Разрез на интегрална схема с един слой 

 

Таблица 1 

Материал Приложение 

Обичайна 

дебелина 
Li(in) 

Разполо-
жение 

на фиг. 1 

Топлопро-
водимост 

Ki 

2

/
є /C in
W in 
 
 
 

 

 1
i

i

L
K

 
 
 

 

2

º /C Win 
 
 

 

силикон чип 0.010 А 2.20 0.0045 

GaAs чип 0.0070 А 0.76 0.0092 

златна паста контактен слой 
на чипа 0.0001 B 6.9 0.000014 

припой 
контактен слой 

на чипа/ 
подложката 

0.0030 B/E 1.3 0.0023 

Епокидна 
смола 

(диелектрик) 

контактен слой 
на чипа/ 

подложката 
0.0035 B/E 0.0060 0.58 

Епокидна 
смола 

(проводяща) 

контактен слой 
на чипа 

0.0035 B 0.15 0.023 

 

изолационен 
слой(С) 

подложка(D) 

дебелина на 
материала(Li) 

корпус(F) 

чип(А) 

подложка на 
чипа(В) 

епоксидна 
смола(Е) 

извод от 
корпуса 
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Дебел слой 
диелектрик 

изолационен 
слой 0.0030 C 0.66 0.0045 

Alumina подложкаМС 0.025 D 0.64 0.039 

Beryllium 
oxide подложкаСС 0.025 D 6.6 0.0038 

Kovar корпусМС 0.020 F 0.42 0.048 

Алуминий корпусМС 0.020 F 4.9 0.0043 

Мед корпусСС 0.020 F 9.9 0.0020 

МС - многочипова схема; СС – силова схема(Р≥2W) 

На база на тази информация може да се изчисли топлинното съпротивление 
между печатната платка и корпуса jc : 

 
1

1n

i
i i

jc

L
K

A




 
 
 


 

n – брой на слоевете материал; 

Ki – топлопроводимостта на i-тия материал 

2

/
º /C in
W in 
 
 
 

; 

Li – дебелина на i-тия материал (in); 

A – площ на печатната платка (
2

in ). 

При анализа на натоварването се изисква по-подробна информация и 
обикновено като метод е приложим в по-късен етап от проектирането. Чрез анализа на 
натоварването обикновено се изчисляват по-ниски стойности на интензивността на 
отказите или съответно по-висока надеждност на оборудването, отколкото при другия 
метод. 

2.2Стандарт IEC-62380 (RDF-2000) 
Това е стандарт за прогнозиране на надеждност, базиран на най-новия 

европейски стандарт. Първоначално това е френски стандарт, публикуван от Union 
Techniquie de L’Electricite (UTE, July 2000 - RDF). След това той се развива и се 
превръща в европейски стандарт за прогнозиране на надеждност IEC-62380 [2]. В 
сравнение с по-старите стандарти, той е значително по-добър в даването на точна 
прогноза за надеждността на електронните елементи или системи. 
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IEC-62380 се използва за прогнозиране на надеждност на електронни 
компоненти, оптични устройства, печатни платки, отделни блокове и системи. 
Използваните модели отчитат режима и условията на работа, термичните цикли, 
циклите на включване и изключване, времето на съхранение, а също така и качеството 
на запояване на елементите. 

2.3Стандарт  Telcordia (Bellcore) 
Telcordia (Bellcore) TR-332 Issue 6 и SR-332 Issue1 са стандарти за 

прогнозирането на електронното оборудване, публикувани от AT&T Bell labs [5]. Тези 
стандарти използват поредица от модели за различните категории електронни, 
електрически и електромеханични компоненти, за да предскажат броя на отказите, 
влияещи се от условията на околната среда, качеството на елементите, натоварването и 
др. Чрез тях може да се прави прогноза на ниво елемент, блок или система. Моделите 
позволяват прогнозирането на надеждността да се извършва чрез три метода: 

● Метод 1 – анализ на елементите; 
● Метод 2 – комбиниране на Метод 1 с използване на лабораторни данни; 
● Метод 3 – прогнозиране, основано на реални данни. 
Стандартът Telcordia съдържа инструкции към производителите, когато 

предоставят прогнози за надеждност на произведени от тях елементи, устройства или 
системи. 

2.4Стандарт NSWC-10 LE1 
NSWC-10 LE1 е стандарт публикуван от военноморските сили на САЩ [4]. Той 

използва модели за различните категории механични елементи, за да предскаже 
честотата на отказите, като отчита влиянието на температурата, натоварването, дебита, 
свойствата на материала, работната среда и други параметри. Този стандарт осигурява 
модели на различните видове механични устройства като пружини, лагери, уплътнения, 
електродвигатели, компресори, помпи, спирачки и съединители и др. 

В момента този стандарт е единствен по рода си. 
2.5Стандарт Chinа 299B 
Този стандарт е създаден за китайската армия и е получил международно 

признание при прогнозиране на надеждността на електронното оборудване [5]. 
Използват се серия от модели за различните електронни, електрически и 
електромеханични елементи, чрез които се прогнозира интензивността на отказите като 
се отчитат условията на работа, качеството на изработване на елементите, 
натоварването и други фактори. При този стандарт също се използват два метода за 
прогнозиране – чрез анализ на елементите и чрез анализ на натоварването. 

 
3.Пример 
В настоящия пример ще се покаже изчисляване на надеждността на 

микропроцесор с режим на работа “автомобилно пътническо отделение” по стандарт 
IEC-62380. 

3.1Модел на надеждност 
натоварване пакетиране      

където: 
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.натоварване топлинни ефекти ел претоварване     

и  

пакетиране термомеханични ефекти    

3.2Математичен модел: 

 

 
 

1 - интензивност на отказите на транзисторите в интегрална схема от дадената 
серия (таблица); 

2 - интензивност на отказите свързана с технологията на управление на 
интегралната схема (таблица); 

N - брой на транзисторите в интегралната схема; 

а - [(година на производство) - 1998]; 

 t i
 - i-тия температурен фактор свързан с i-тата температурна връзка на 

елементите в интегралната схема (таблица); 

i - i-тото относително време на работа на интегралната схема за i-тия 
температурен режим на работа; 

on - пълното относително време на работа на интегралната схема. Където: 

1

y

on i
i

 


  

off - относително време на съхранение или престой на интегралната схема. 

1on off    

 - фактор отчитащ разликата в коефициентите на топлинно разширение между 
подложката и корпуса на интегралната схема (таблица); 

 n i
  - i-тия фактор отчитащ броя на циклите на температурните разлики, 

наблюдавани върху корпуса на интегралната схема с амплитуда T (таблица); 
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T - i-тата амплитуда на температурата при съответния режим на работа; 

3 - базова интензивност на отказите на интегралната схема при пакетиране 
(таблица); 

I - фактор свързан с начина на използване на интегралната схема(таблица); 

EOS - интензивност на отказите свързана с ел. претоварване (Electrical 
OverStress) (таблица). 

За настоящия процесор са дадени следните характеристики: 

-година на производство – 1999  а =1999-1998=1; 

-технология - CMOS 
6

1 3.4 10


   и  2 1.7   (от таблица); 

-брой на транзистори - 
6

1.5 10 ; 

-разсейвана мощност от компонентите – 0.5W; 

-коефициенти на топлинно разширение  

   - на подложката  - 16s   (от таблица) 

   - на компонентите - 21.5c  (от таблица) 

На базата на тези коефициенти се определя 1  ; 

-за тази интегрална схема от таблица се определя 0I  . 

След заместване в горната формула се получава 

 
9

120.7136 / 10 h   

или 

MTBF(mean operating time between failures-средно време между отказите) 

1 945MTBF години


  . 

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В резултат на направения анализ може да се направят следните изводи: 
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 - по своята същност и методи на изчисляване, съвременните методи за 
прогнозиране на надеждност на електронни и механични системи много си приличат; 

 - във всички методи се отделя голямо внимание на работната среда и 
режимите на работа на изследваното оборудване; 

 - голямо влияние оказва качеството на изработка на изследваните обекти. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Високите скорости и способността за интерпретация и интензивен обмен на 

информацията, чрез локална или глобалната компютърна мрежа, разширяват полето на 
масова комуникация. Появяват се нови възможности, които привличат стратегически 
`играчи`, не само в сферата на идеологията, а и на политиката, икономиката и 
международните отношения. Онлайн измерението в социалната сфера, на тези `нови` 
пропагандни възможности е предмет на настоящия доклад. В този ракурс е 
формулирана хипотезата, че в компютърно опосредстваната среда на комуникация, се 
открояват с ефективността на действието си, нови специфични отенъци при прилагане 
на порпагандния инструментариум. Възможностите на онлайн пространството за 
внасяне и направляване на „неопределеност“ в информацията по значими събития, 
преплитат функционално и силно доближават различните сфери на публична 
комуникация, включително и пропагандата. Целта на настоящия доклад е поне 
частично теоретично описание, систематизиране на показаните зависимости и 
потвърждаване с примери на някои `работещи` форми на влияние на компютърно 
опосредстваната комуникация върху прояви, свързани с психологията на човека и 
социалната психология. Използвани са методи на интердисциплинарен подход при 
изследване на теоретични постановки в областите: психология на личността, социална 
психология, пропаганда и кризисен ПР. Приложен е контент анализ и са представени 
примери за интензивното действие на порпагандата в интернет. Внасянето на 
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транспарентност във фокуса върху разгледаното измерение на разширената в онлайн 
пространството комуникация, изисква дефиниране на понятията: компютърно 
опосредствана комуникация (КОК) и пропаганда и очертаване на техни специфики. 

 
2. ДЕФИНИЦИИ И СПЕЦИФИКИ 
 
Компютърно опосредстваната комуникация е процес, който се реализира от 

свързани в мрежа компютри и протича в създадената среда. КОК функционира и в 
глобалната свързаност и в малките локални мрежи.  [4] Интервенцията в такива 
ретиални (мрежови) структури засяга голям, социално значим, брой потребители и 
осигурява примамлива трибуна за въздействащи послания, насочени към 
интродуциране на различни концепции, планове и идеи.  

Тази цел осигурява близка връзка с пропагандата, която според съвременното 
разбиране е:„системен и преднамерен опит за промяна на човешките представи чрез 
манипулация на знанията и направляване на поведението в посока, желана от 
пропагандиста“ [12]. Използва се предимно за „разпространяване на система от 
убеждения (идеология) или когато информацията представлява сама по себе си 
идеологическа (политическа) догма“ [12]. Понятието се използва предимно в областа на 
политическата партийна дейност, но интензивните процеси на глобализация и онлайн 
комуникация,  разширяват границите на употреба.  Основна черта на пропагандата е 
връзката с евристиката, емоциите и използването на периферен път на убеждаване [12], 
но грубото прилагане води до непредсказуеми негативни ефекти. Днес различаваме три 
пропагандни вида: бяла – използва неизгодни за организацията факти; черна – грубо се 
основава на неистини и сива- която е смесица от двете (бяла и черна). Глобализацията и 
виртуалността в киберпространството затрудняват установяването на достоверност и 
откриват безпроблемен хоризонт за смесване на черно-сивите пропагандни форми.  

2.1. Еволюиране на понятието `пропаганда` в исторически план. Терминът 
`пропаганда` свързваме с латинкия глагол `propagare` - разпространявам [3]. За първи 
път е използван, в смисъла на убеждаване, през 17 в., когато папа Григорий ХV 
(Gregorius. PP.XV (1621-1623 г.), роден Алесандро Людовизи) създава съвета на 
кардиналите: `Свещена конгрегация за защита на вярата` (Sancta Congregatio de 
Propaganda Fide – 1622 г.), който „ръководи и координира мисионерската дейност […] 
сред нехристиянските народи“ [5].  С годините, методите на пропагандата надхвърлят 
рамките на мисионерството и намират топъл прием в убеждаването за политически и 
революционни каузи. През Първата Световна война, въздействието върху психиката на 
противника, разрушаването на идейната убеденост и направляването в желана посока 
на масовото съзнание на  чуждите войници, се нареждат сред мощните оръжия и на 
двете страни. През Втората Световна и Студената войни, понятието `пропаганда` се 
доразвива и се свързва предимно с „помощно средство на политическите сили или 
източник за доставяне на непланирана информация“ [5]. В наши дни, се налага 
схващането, формулирано още през 1928 г. от Е. Бернайс [16], че пропагандата е 
необходима  за функционирането на обществото.  Въпреки популярната негативна 
конотация, днес теоретичното измерение е много по-широко. Пропагандата все по-
често се диференцира по вътрешно или външно политическия характер на проявата. 
Спряга се и в дипломацията и в търговията [5], което подчертава глобалния характер на 
тази дейност.  С разширяването на комуникационното пространство в измеренията на 
уеб, похватите стават по-разнообразни. В интернет, формите за масово убеждаване се 
кооперират и това „до голяма степен заличава тяхната идентичност“ [12], като се 
появява синергизъм и възниква нов конструкт за акумулирано убеждаващо 
въздействие. Уеб пространството дава такъв пример с онлайн форумите на фенове на 
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дадена марка, напр. автомобилна. Тези обединения живеят в относително автономна 
среда и при всички обстоятелства са тясно свързани с компанията. Подобни 
взаимодействия не са определими еднозначно с реклама или с ПР. Онлайн погледът 
към такива автофоруми показва една оформена група, която е „вярна“ на марката на 
автомобилопроизводителя, но заема активна гражданска позиция по съвсем странични 
теми: протестира срещу цени на горивата, препоръчва туристически маршрути, 
предлага определени конструкторски и проектантски решения, при което със „странна“ 
компетентност превъзнася или стигмира определена технология.  

2.2. Тълпата според Гюстав льо Бон. През 1895 г. Гюстав льо Бон подробно 
описва някои механизми в актуалния  и до днес труд „Психология на тълпите“ [2]: 
обединението (тълпата) се формира по-лесно чрез информация, разпространена от 
беззащитни - предимно жени и деца; групата не е придирчива към достоверността; 
склонна е към преувеличаване на негативното съдържание; влияе се и сама създава 
въздействащи, разкрасени до неузнаваемост, граничещи с невъзможното образи и 
картини; бързо запълва липсата на информация със свои версии; приема за истина и 
най-невероятни новини, когато са повторени многократно; поддава се на емоции; 
склонна е към себеунищожаване и др. Тези заключения служат за основа на много от 
инструментите, прилагани от пропагандата през следващите десетилетия: през 1934 г. 
Х. Ласуел дава дефиницията за пропаганда като: „техника за повлияване на човешките 
действие посредством манипулация с образи“ [5]; гьобелсовата машина развива до 
съвършенство похвата за многократното повтаряне и др. 

2.3. Концепцията на Чахотин. Концепцията на  Сергей Чахотин (1883 – 1973 г.) 
показва връзката между пропагнадния инструментариум и поведенческите механизми. 
Според нея, политическите актове на тоталитарната власт създават у масите „условни 
рефлекси“, основани на четири „фундаментални инстинкта“: враждебност; хранене; 
сексуалност и майчинство, като някои от тях, доминират в конкретното историческо 
измерение на съвремието. [5]. Самият Чахотин завършва Хайделбергския университет, 
асистент е на създателя на учението за условните рефлекси Иван П. Павлов (1849-1936) 
и има съществен принос както за развитието на микробиологията, така и на 
психологията на масите. Неговата книга „Изнасилване на масите. Психология на 
тоталитарната политическа пропаганда.“[11], издадена през 1939 г., дава завършено 
обяснение на някои похвати, които предопределят ефективността на гьобелсовата 
пропаганда, основана не само на повтарянето но и на призивите към инстинкта за 
враждебност [5].  Погледът, през призмата на тази, макар и отдавна създадена, 
концепция, показва два основни ракурса в спецификата на интернет: 

1.) обяснява високата популярност на сайтовете на тема: майчинство, 
сексуалност и хранене (вкл. кулинария) и 

2.) разкрива тези сайтове в ролята на „точки с висока пропускливост“ за 
интродуциране на чужди идеи, т.е. потенциални входове за пропагандата в онлайн 
пространството. 

2.4. Информационни войни, хакери, тролове. Днес в киберпространство текат 
истински `информационни войни`, не само за придобиване, но и за управление на 
циркулиращата информация. Терминологията, в тази област, тепърва се развива.  
Военното министерство на САЩ, в директива № O-3600.1 от 14 август 2006 г., посочва 
дефиниция за `информационни операции`, които приемаме за основна част от 
инструментариума на информационните войни: 

„Интегрирано прилагане на основните възможности на  електронната борба 
(Electronic Warfare (EW)), компютърни операции в мрежата (Computer Network 
Operations (CNO)), психологически операции (Psychological Operations (PSYOP)), 
военна маскировка (Military Deception (MILDEC)) и оперативна сигурност (Operations 
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Security (OPSEC)), съвместно с специфични поддържащи и свързани с нея възможности 
за влияние, сриване, увреждане или узурпиране на човешкото мислене и 
автоматизираното вземане на решения при защита на собствеността.“ [17] 

За нуждите на сигурността, Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд предлагат 
разделяне на ретиалните структури на четири нива: организационно – участниците и 
йерархичната подредба; технологическо – инфраструктурата на връзките; доктринално 
-  идеята, която убеждава и обединява и социално – силата на отношенията в мрежата. 
[15] Тези нива са относими и към онлайн средата. Естествен е интересът на 
пропагандата най-вече към доктриналното ниво. Синхронизирането на спойващата 
идея с формата на пропагандираната, убеждава участниците в цялата мрежа (или поне 
по-голяма част от нея) и ги превръща в последователи на желани действия за постигане 
на предварително очертани стратегически цели. Вижда се доближаване до източното 
мислене, според което победата не се отъждествява с физическо унищожаване на 
противника и неговия материален ресурс. Като изключим информационните войни, в 
голяма част от случаите се повтаря следният подход:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1: Схема на пропагандна комуникация. 

 
Дори и приложен онлайн, пропагандният инструментариум запазва своята 

характерна черта: приоритено използва периферния път за убеждаване и първичната 
склонност към безкритично приемане на предложено, готово решение. Така 
постигнатият ефект е краткотраен, което обяснява и лесното трансформиране на 
провала в неодобрение, страх и агресия. За избягване на подобно развитие, онлайн 
комуникацията предлага широк спектър от възможности за симулиране на масово 
настроение и създаване на псевдокритичност.  

Троловете са популярни с неизвестността и неопределеността в съществуването 
си. Самите те, въпреки че са квази-, получават заплащане, но твърдят, че действат по 
убеждение и: блокират сайтове (web v.1.0),  насищат с режисирани коментари 
форумите (web v.2.0), затрупват уебпространството със свои поствания по ключови 
теми и манипулират  отказа от услуги (DDoS, web v.3.0). Така създават усещане на 
масовост, водещо до авторезонираща и разширяваща се публична подкрепа на 
пропагандирани и поръчани от някакъв център, целенасочени идеи. Троловете действат 
основно в доктриналното ниво, като увреждат, унищожават и/или заменят с други 
ключовите комуникатори, в системата. 

Хакерите са често ползван „щурмови отряд“ за интервенция в мрежата на КОК. 
Те действат самостоятелно в технологическото ниво, но и като авангард на последваща 
тролска намеса. Не прокарват, но когато не действат автономно, подпомагат 
покарването на чужди идеи, като блокират, затрудняват функционирането или 
дублират, но не подменят ролята на ключов комуникатор от мрежата. 
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3. ПРОПАГАНДА, ОСОБЕНОСТИ НА МИСЛЕНЕТО И КОК: 
 
3.1. Пропагандата в онлайн пространството. В книгата си „Сблъсъкът на 

цивилизациите и преобразуването на световния ред“ [14], Самюъл Хънтингтън 
пише, че интернет комуникацията не е среда за възцаряване на която и да е 
господстваща идеология.  Независимо от това, в онлайн пространството, пропагандата 
се развива интензивно и с размах.  

Идеята за внасяне на дезинформация чрез закупуване на вестник в чужда 
държава се прилага отдавна. Германската пропаганда от началото на Първата и Втората 
Световни войни има съществени успехи в придобиването на американски вестници. 
Известен е и фактът, че КГБ основава в началото на 60-те индийски вестник и дълги 
години реализира чрез него „активни мероприятия“ [13]. Естествено е очакването за 
разрастване на пропагандата, чрез регистриране и интензивно ползване на сайтове.  
Лесното създаване на онлайн медийни форми, предполага развитие на множество 
такива операции още в близкото бъдеще. 

3.2. Потребители в онлайн средата. В социалните онлайн мрежи се проявяват 
механизми, подобни на описаните от Г. льо Бон. Според изследване от 2012 на 
сертифицираната като дамски бизнес проект (WBE) организация, Дигитал Флаш 
(Digital Flash), т. нар. социални медии се използват предимно от жени.[18] По данни на 
Националния статистически институт, у нас, през 2014 г., активно използващите 
интернет са почти в равно отношение: мъже (54.7%)/жени (52.6%). Най-много 
потребители са от групата 16-24 год. (по-млади не са включени в изследването) – 83.1% 
[8]. 

3.3. Стрес от интеракцията. Влияние на образи и картини. За разлика от 
традиционните форми: вестник, радио и телевизия, предаването на новинарското 
съдържание чрез КОК се реализира, в повечето случаи, посредством мощен 
акумулиран ефект от действието на всички медии [13]. Пред онлайн аудиторията 
едновременно се представят текст, музика, изображения (движещи се) и то в 
синергичен синхрон. Това отнема ресурс, който при други условия насочваме към 
критично осмисляне на съдържанието. Ефектът се усилва от естественото разсейване, 
предизвикано от високите скорости на обработка и информационен пренос и от 
`машинния интелект` в софтуера.  Тези обстоятелства улесняват прокарването на 
пропагандни послания,  които интродуцират идеята в аудиторията и провокират 
определени действия. Пример за прилагане на акумулирания медиен ефект са кадрите с 
работещи машини в корпоративните сайтове или блогове. Движещите се графики 
разсейват, но в случая това смущаване е похват, подпомагащ възприемането на идеята 
за идентичност и престиж на производителя. 

3.4. Склонност към конспирация, преувеличаване и негативно съдържание. 
Хората по-лесно възприемат конспиративното, скритото и потайното и с известен 
приоритет насочват вниманието си към негативното [5]. Използването на този 
негативизъм в новините, Максуел МакКомбс нарича „синдрома на гадния свят“ [[19] по 
[13]]. Страхът от неизвестното прави човека подозрителен към съществуването на нещо 
скрито, нещо секретно и известно на малък, конспиративен кръг хора. В интернет всеки 
има право да публикува и в социалните онлайн мрежи се ширят всякакви коментари и 
хипотези. Пропагандата не толкова спира  потока от мнения, колкото го направлява, 
чрез постване, в уеб, на доминиращо количество еднакво насочени съобщения. 
Поръчителите остават скрити, а „черната работа“ вършат т. нар. тролове. Те широко 
прилагат слуховете като аргумент в посланията си и експлоатират темата за 
`опасността` и `тайната`.  
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3.5. Ниска достоверност, `бели полета` и трудно социално потвърждение в 
реалността. Виртуалността позволява посторяване на логически завършени обяснения 
и дори доказателства на хипотетични предположения. Поставени върху платформата на 
слуха, тези конструкции привличат интереса на аудиторията и осигуряват просторна 
равнина за изява на пропагандния инструментариум. Вероятно механизмът е свързан 
със склонноста към емпирично мислене, при което неизвестните „бели полета“ бързо се 
запълват с всевъзможни комбинации от реализирани типови случаи. Глобалното 
измерение на киберкомуникацията пренася социалната група в свят на огромни 
разстояния и в неизвестна физическа среда. Това затруднява, а при добра режисура – 
прави невъзможно, проверяването на достоверността на фактите. Тази особеност на 
КОК улеснява работата по емитиране, обикнтовено от тролове, на черна пропаганда.  

 
4. ПРИМЕРИ ЗА ПРОПАГАНДА  В ИНТЕРНЕТ 
 
Онлайн пространството, особено в частта на КОК, е дефинитивно зависимо от 

свързани в мрежа компютри. Този факт открива нови възможности пред пропагандата: 
Пример 1: През 2000 г., след като сградите на националните телевизия и радио 

на Сърбия са бомбардирани от НАТО, сърбите излъчват онлайн, своите послания към 
света. Паралелно с това, техни хакери атакуват сайта на НАТО с по 2000 съобщения на 
ден, повечето носещи известния вирус „Мелиса“. [13] 

Пример 2:  Известно е съществуването на хакери, които блокират пропагандата 
на Ислямска държава в киберпорстранството. Такива са групите: „Ню Уърлд Хакинг“ 
(New World Hacking)- която за да тества уменията си спира сайта на Би Би Си на 31 дек. 
2015 г. [9]; „Анонимните“ - която сваля в Туитър (Twiter) над  5000 акаунта, 
разпространяващи радикален ислям. Според хакерите от втората група, вербуването за 
ИДИЛ, на над 90 % от младежите, става в интернет. [10]. Хакването не е патент на 
Европа и Америка. За разбиване на пароли и опити за проникване в пощи и сайтове, 
Иран използва групата „Стражи на ислямската революция“ (Iran’s powerful 
Revolutionary Guard military force). През м. ноември 2015 г. е регистрирана особено 
висока активност на техни атаки срещу администрацията на САЩ [21].   

Пример 3: Резултатът от информационната война в киберпространството 
изправя някои от държавите пред солидна репутационна, а вероятно и по-дълбока, 
свързана с материални ресурси, финансови спогодби и дипломатически усложнения, 
криза. Такъв е примерът с Китай: Според Питър Уорън - директор на Центъра за 
сигурност и разузнаване в 21 век на  „Брокинг инститюшън“ (Brookings Institution) и 
Алън Фридман – гост преподавател в университета „Дж. Вашингтон“:  

„ ... независимо от структурните причини, китайските анализатори бързат да се 
оттласнат от репутацията на страна която злоупотребява с кибер власт. [...] китайските 
власти и писатели твърдят, че по-голямата част на нарастващите атаки срещу китайски 
компютри са с произход от Съединените американски щати. Представители заемащи 
правителствени длъжности, заявиха през 2011 г., че Китай е една от жертвите на някои 
от 34000 кибератаки от САЩ, а през 2012 г. цифрите ескалира до такава степен, че сами 
по себе китайските военни обекти са били мишена на американски източници почти 90 
000 пъти.“ [20] 

Пример 4: Активна роля на интернет наблюдаваме и по време на Арабската 
пролет през 2010-2011 г., когато изследователите свързват възможностите на 
киберкомуникацията  със: 1.) създаване на „предреволюционно настроение на гняв“ 
[1]: снимките на обезобразеното при полицейски побой тяло на 28 годишния Халед 
Саид са публикувани в интернет и инициират протестите на площад Тахир; 2.) 
организиране на протестиращите: Африканските правителства не успяват с 
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ограничаването на мобилната телефонна мрежа [6]. В Twitter и чрез СМС, 
демонстрантите се координират и избягват местата, със съсредоточени полицейски 
части; 3.) даване на гласност: В Сирия и Либия, по YouTube, се разпространяват кадри 
с действителната обстановка. 

Изследователите очертават поне две основни грешки на египетските власти: 1.) 
недооценяват възможностите на интернет за  сплотяване на хората и 2.) пренебрегват 
последиците от бруталното спиране на достъпа до глобалната мрежа. Забраната на 
интернет, води до още по-тежка форма на протестите, тъй като недоволните младежи 
излизат на площадите, за да видят какво става. [1] 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
1. В интернет няма големи и малки носители на идеи. 
2. Създавайки условия за симетрична комуникация, интернет интензифицира 

използването на пропагандни инструменти. 
3. Дейностите са свързани със: създаване на предпротестни настроения; 

блокиране на свързаност; дезинформация; организиране на действия и даване на 
гластност. 

4. Основните изпълнители са хакери и тролове, като последните атакуват 
приоритетно доктрината на мрежовата система. 
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Abstract: Basic protective equipment that the population is ready to take in case of an accident  
are bound only to prevention, through hiding in shelters and storing one's own life and health. These  
are the main necessities in cases of emergency, which is close to the settlements. But what happens  
when there is no accident, but the atmosphere are affected by radioactive particles from nuclear  
power plant accident in another country. Then the main adverse effects were once public exposure  
or contamination of radioactive dust on the soil, which in itself is not a big risk for the population.  
Then doses of radiation contamination are extremely small and harmful effects on the population  
are considerably less as end- precautionary measures are not taken. 
 
Keywords: Decontamination solution, protection, NPP, air, land 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
The average person learns later for the relevant exposure or situation has not been 

presented as a danger. Safeguards for such cases are not well defined. The main question here 
is how to clean up the radioactive material from the topsoil without leading to entry into the 
depth and the poisoning of groundwater. There are necessary and sufficient knowledge of the 
cleaning of the cultures of the radioactive particles and reducing the percentage of penetrated 
radiation in the human body. The more you restrict the radioactive substance, the smaller the 
chance to develop cancer formations at a later stage. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
For the removal of radioactive substances takes place the decontamination process. 

Decontamination is a process of removing radioactive substances from the affected areas by 
means of mechanical, physical or chemical methods. This process can be seen in Figure 1, 
this is a chemical process for removing the radioactive powder. 

Mechanical methods are methods such as tapping and deleting. Physical methods 
include heating, evaporation and others. Chemical methods include the use of compounds of 
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eluant action such as soaps, emulsions, etc.. This method is the most widely used due to its 
high efficiency and fast way to remove dangerous particles. The basic substances to be used 
are soaps compounds, emulsions and high molecular weight compounds such as soaps. Their 
essential feature is to bind the particles to be sufficiently well managed to separate them from 
the remaining components and remove them. A concrete example of good enough eluant 
substance widespread ordinary soap or C17H35COOHNa. Soaps inherently present products of 
high fatty salts and metals. At the households are known compounds primarily of sodium and 
potassium, having in mind the potassium soap is liquid and has inferior washing properties. 

Soaps are the most easily accessible substances, which are sufficiently good surfactant 
properties. These properties are the ability to soap separates substances on the surface of 
various materials, to kill disease-causing organisms and to separate extra peeled cells from the 
human body. As better are the properties of these products, the better eliminate harmful 
substances. As shown in Figure 2 is an overall processing equipment and weapons with 
decontaminant solution. 

The main and most easily accessible 
substance are soaps, but other washing agents, such 
as detergents, dishwashing products and others. 
have in their composition high molecular weight 
compounds and additional ingredients to improve 
the washing capability and elimination of harmful 
organisms and more persistent oily compounds, 
and other substances. 

After contamination of radioactive dust in 
the environment, it is necessary the use of such 

substances for the removal of solid surfaces such as metals, concretes and other surfaces for 
cladding. Much more complicated is the issue with the radioactive dust fallen on agricultural 
crops, or directly on the surface layer of soil. 

To remove radiation from the soil using engineering machinery which eliminate 15-20 
cm from the ground and are buried. This is the 

most effective and environmentally safe 
method. The method is shown in Figure 3. 
As a prerequisite before the job is after the 
incorporation of radioactive substances are 
not watered soil or not rained since 
radioactive particles penetrate deeply and 
become part of the soil composition or fall in 
groundwater waters. Wherein it cannot 
establish dissemination of radiation and the 
danger of the accumulation of harmful 
substances increases. 

For the removal of hazardous 

substances from agricultural crops is 
necessary to thoroughly wash the products 

with detergents such as soaps, as well as to detect the presence or absence of other radioactive 
substances is well to measure the levels of radioactivity, but the lack of mass distributed 
equipment among the population is recommended that the products are very well washed 
again. Thus the chance of residual particles decreases. 

Lawns are mowed and radioactive grass is burned, and the ashes buried. This type of 
the decontamination is shown in Figure 4. 

Figure 1 Treatment of equipment and armament 

Figure 2 Removing radioactive substances from the soil. 
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Regarding the the 
elimination of radiation from 
such crops variety of wheat, 
corn, etc. is impossible the use 
of the chemical method, here is 
mainly applied mechanical 
method, the main requirement 
here is not the removal of all 
radioactive substances but 
removal of the majority from 
them. The main activity here is 
the weather with the help of 
the wind to carry substances. 
The use of chemical 
compounds is unthinkable 

because of greater chance of 
damage the produce. In terms of 

the orchards and fruit is sufficient 
before consumption to wash well. 

Much more complicated question sits for the removal of radioactive substances from 
the water. Because of the wide distribution of the radioactive cloud and property of water has 
to be a good solvent and the different composition of the water, once caught in the radioactive 
particles are difficult to separate from the composition. For that is impossible using the above 
methods. In these cases, the use of bottled water for a certain period of time until the 
dissolution of radioactive particles or reduce their values to minimum, harmless amounts. In 
the protection of the public here played a key role the mass media that can inform and warn 
people about the possible danger. 

At the core of decontamination solution stand the capability and the size of the 
surface-active ability of substances. For efficient removal of surface-active substances from 
the surface of objects is necessary to have well-selected, which is fast and easy experiments to 
determine property. 

For the determination of surface activity are made several types of research: by 
titration; by determining the viscosity-monitoring of the occurrence of a bubble; by 
determining the harmfulness of the respective preparations for skin and tissue. 

The method of the maximum pressure 
represents the determination of the cleaning 
ability of the substances according to the size 
of the pillar of the substance in the system, the 
release of the bubble in the experimental 
solution. Figure 5 shows the equipment 
required for testing. Based on the experience 
is rooted in the opening of the size of surface 
pressure of the liquid, which must be 
overcome to bubble out. The negative aspects 
of the experience are the need for accurate 
measurement, the purity of the vessels must 
be possible greater because of the possibility 
of large errors in the change of the 
concentration of the test solution. From this 
perspective, it takes much greater precision, 

Figure 3 Removal of contaminated grass 

Figure 5 Method for the study of surface activity 
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but the results are undeniable. After the study of famous brands detergents and surfactants, 
which are the Bulgarian Army, it was found that a very high surface pressure are the solutions 
of D1 and D2, are necessary minimum quantities of substances for optimal removal of 
radioactive substances. After the armed substances pretty good results give a number of 
detergents, such as laundry detergent "Bingo" and the most common "Medix", which is fed to 
the Bulgarian market, give much better results than the world-famous and pretty advertised 
products for vessels and laundry, with much higher prices. 

The study shows worse properties of washing powder "Ariel" and the ability to 
damage the tissues of the clothes and bring to a rapid thinning. The preparation of dishes 
"Pur" indicates lower surfactant properties and the ability to dry the skin of the hands. 

The second method for determining the harmfulness of the respective composition has 
more daily application, and is also important for the activity of the substances. 

 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
1. It is difficult to determine the surface-active properties of substances outside the 

laboratory environment. 
2. It is easy to identify harmful or beneficial for the skin and tissues are substances 

used, but this requires continuous monitoring and evaluation of lesions on the skin 
and tissues. 

3. Decontamination substances in the accident in NPP are available to the general 
conduct. 

4. The most useful is the use of solutions for the decontamination of the particles 
with ionizing radiation in the presence of particles is not a very long half-life. 

5. Widespread introduction of information is essential to protect the public from 
possible health problems and excessive exposure to radiation. 
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В практиката масово се използват коригирани музикални системи, получени от 

Питагорейската музикална система след емпирични настройки от страна на 
музикантите. Корекциите целят за конкретния музикален инструмент да се избягнат 
нежелани ефекти като биене, шум, дисонанс и други недостатъци на звученето. За да се 
постигне хармонизиране, често се наблюдава отклонение от строгите научно изведени 
зависимости. По този начин много от качествата на музикалните инструменти зависят 
от субективните качества на инструменталните акордьори.  

В наше време за настройката на музикалните инструменти се използват 
електронни стабилизирани  източници на звукови вълни, наречени синтезатори. 
Характерното за тях е, че те възпроизвеждат зададените им честоти с висока точност и 
чистота. Избягва се субективното участие на човека – акордьор.  

В средния клас съвременни програмируеми електронни музикални инструменти 
се използва Питагорейската настройка, тъй като тя е приложена като еталон за 
музикална темперация. 

По-високият клас от същите синтезатори предоставя възможността за създаване 
на потребителска темперационна скала чрез корекция на еталона на познатата ни 12 
тонова стандартна темперационна скала ( с ЛА - 440 Hz), по-високо или по-ниско  от 
основната стойност на всеки тон и полутон. 

Музикалният процес има две страни. Освен създаването на музикалното 
произведение и неговото инструментално или вокално изпълнение, съществува и 
субект, който възприема създадената музикална творба. Основният проблем на този 
взаимен процес е в характера на създаването и възприемането на едни и същи 
музикални тонове и честотното им отстояние един от друг. Музикалните инструменти 
възпроизвеждат добре подредените музикални тонове, но слушателят е човек и 
възпримеа възпроизведеното с ухото си. Ухото на човека не възприема линейно по 
честота звуковите вълни, които достигат до него. Когато музикалният инструмент 
възпроизвежда линейно нарастващи тонове с еднакви интервали помежду им, 
човешкото ухо възприема тези равномерни интервали като последователност от 
логаритмично дистанцирани тонове. Или възпроизведените равномерни интервали се 
възприемат от човека като неравномерни, т.е. еквидистанционните интервали се 
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преобразуват в неравномерно разположени интервали. Ухото «разпъва» равномерните 
интервали в неравномерни. Тази особеност задължително трябва да се отчита при 
настройката на музикалните инструменти. 

През 1903 г. Сент Ив Д’Алвейдър патентова археометричен Еталон – Музикална 
линия, в който е показан начинът за прилагане на музикалната линия към 
архитектурата, изящните изкуства, занаяти и индустрии, свързани с графичните и 
пластични изкуства. На Фиг.1. е  видно патентованото откритие на Д’Алвейдър 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.1. 
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Видна е двойна серия от числа, представляваща двойна пропорционална линия. В 
лявата част на тази линия всяка нота е отбелязана чрез напречно деление, свързано със 
съответстващото на тази нота число. Тази част на линията е предназначена за 
пресмятане на метричните  пропорции. В дясната част на еталона са отбелязани броя на 
вибрациите, съответствуващи на всяка нота от пропорционалната линия. Така 
Д’Алвейдър, чрез Еталона, директно съпоставя на метричната скала на пропорциите 
вибрационната скала на музикалните тонове.  

Конструкцията на тази линия е такава, че започва от  144000 милиметра в 
метричния спектър с Интеграл на вербалната серия на струната „СОЛ”, (привързана 
към френския метър), I = 1000, превръщащ милиметрите в 144см, което съответства на 
чесотата 216 Hz и на нотата СОЛ от Малката октава в честотния спектър. На 
музикалния тон СОЛ от Първа октава на Еталона Сент-Ив Д’Алвейдър съпоставя 
честотата 432Hz. Тази е основната честота на музикалната система на Сент-Ив 
Д’Алвейдър. Сонометърът на Д’Алвейдър е показан на Фиг.2 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.2. 
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Подредбата на тоновете в неговата октава е подобно на подредбата на 

Питагорейската музикална октава. Разликата е в това, че на неравномерно 
темперираната Питагорейска система Д’Алвейдър съпоставя равномерно 
темперирана музикална система. Коефициентите за пресмятане на диезите и бемолите 
Д’Алвейдър извежда от зависимостите в триъгълниците на Небесната планисфера на 
Археометъра, и по-специално от Триъгълника на Исус. Музикалните числа за 
отстоянието   на   диезите   и   бемолите   са   следните  :   за  бемол  –  музикално  число  

625 = 25х25, за бекар – музикално число 600 = 24х25 и за диез – музикално число 
576 = 24х24. 

По този  начин получената от Д’Алвейдър музикална система притежава и едно 
ново, непостижимо за другите музикални системи качество – тя става археометрична.   

Сонометрията на маркиз Сент-Ив Д’Алвейдър, установява 
непосредствената връзка и съответствие на Законите на метриката с тези на 
вибрациите. След установяването на тези зависимости вече е възможно и 
практическото им приложение. Вече е възможно да се създават пеещи форми, или на 
базата на определени поредици от музикални  тонове да се изведат метрични размери 
и зависимости. 

Целта на нашето изследване и разработка е да се създаде методика за акордиране 
на музикални инструменти, като се използват съвременните синтезатори и 
конструирана от нас музикална система, чиито принципи максимално да се доближават 
до тези, заложени в Еталона на Д’Алвейдър. Съвременните синтезатори технически са 
пригодени да „генерират” музикални системи базирани на честоти и по-ниски от 440 
Hz. 

 Не е възможно обаче на синтезатора да се конструира музикална система 
базирана на нотата СОЛ с честота 432 Hz.  

Поради тази причина ние конструирахме музикална система базирана пак на 
основен тон с 432Hz, но вече не на нотата СОЛ, а на ЛА като запазихме законите за 
диезите и бемолите. Така нашата нова музикална система придоби археометричния 
характер на музикалната система на Сент-Ив Д’Алвейдър. 

Следващата стъпка от нашата работа е следната: Имаме музикален инструмент, 
акордиран по някаква музикална система, било то Питагорейска или Съвременна 
стандартна равно темперирана система. Определихме с колко музикални цента да 
коригираме всяка нота на акордирания инструмент, така че чрез коригираната нота да 
се възпроизведе тон , който да се възприеме като тон от нашата нова археометрична 
музикална система. Наложи се да създадем формула за определяне на броя музикални 
центове, с които да се коригира всеки музикален тон на акордирания инструмент. 
Музикалната октава съдържа 1200 музикални центове. Получената от изследването ни 
формула е следната:  

 
 
 
Където:  
f2 е честота в херци на музикален тон от нашата археометрична система. 
f1 е честотата на същия музикален тон от музикалната система на акордирания 

инструмент. 
 С   е броят на корекционните музикални центове.  
Прилагайки тази процедура на акордиране, ние получаваме музикален 

инструмент, акордиран по законите на археометрираната музикална система на 
Слушателя. Или слушателят ще възприема равномерно темперирана  

2

1

3986.446084 log fC
f
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археометрична музика. В Таблица 1 е показана нашата Потребителска 
археометрична музикална система. 

 
                 Таблица 1 Потребителска археометрична музикална система. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Позиционирането на трите музикални системи: Потребителска, Сонометър и 

Основна (Ла 440 Hz) е показано в Таблица 2. Честотите на Потребителската система се 
получават чрез логаритмично-центова корекция на Основната система според 
формулата. 

 
                              Таблица 2 Трите музикални системи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Археометърът, като Небесна планисфера, съчетала божествените зодакални, 

планетарни и звукови закони, съдържа и числовото, музикалното и цветовото 
съответствие на буквите на шестте свещени азбуки [1]. На всяка буква съответстват  
точно определени число, цвят и музикална нота. Имайки този инструмент в ръцете си, 
ние имаме много мощното средство за трансформиране на вербални поредици в 
звукови.  

Основна музикална система (Стандартна, темперирана)

Потребителска археометрична музикална система
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И ако тези звукови поредици се изпълняват на инструмент, който е акордиран по 
нашата технология, т.е. реализирана е възможността да се получи археометрирано 
звуково въздействие, то на лице е реалната възможност да се въздейства директно на 
мозъчните центрове на слушателите. Те вече ще възприемат хармонията на вербалните 
поредици като звуци, непосредствено звучащи в съзнанието им.  

Такава е и целта на всеки творец в областта на изкуството, бил той художник, 
композитор, писател или поет.  

 Дотук е показано как може да се осъществи директен контакт между твореца и 
публиката. Демонстрираната от нас технология обаче би останала «мъртва наука», ако 
не се тества в реален експеримент. Експериментът, който ние проведохме, се състоеше 
в следното: Анализирахме две стихотворения, създадени от Таньо Танев, с оглед 
намирането на точното съответствие между буквите в стихотворението и техните нотни 
съответствия. Първото стихотворение е Усещане, а второто - Сънуван миг. Те се 
сътоят от думи, съдържащи съответно 111 и 167 букви.  От Археометъра  намерихме 
нотните съответствия на тези букви като букви от археометрираната свещена българска 
азбука Глаголица. 

В предишни наши изследвания сме доказали, че Глаголицата е свещена азбука 
според изискванията на Археометъра, а написаното чрез нея е свещено.  

Нотираните текстове, буква по буква, бяха подложени на музициране съгласно 
вътрешния ритъм на Словото в двете стихотворения. 

Получените музикални творби, след това, бяха изпълнени на инструменти, които са 
акордирани по създадените  от  нас Методика и Потребителска археометрична 
музикална система.  

Ето текстовете на двете стихотворения :  
СЪНУВАН  МИГ 
 
Видях насън сияещ в мен, 
изпълнил с нежност красотата, 
събуден  Ангел,  нероден... 
Видях   насън...  Жената... 
И викнах аз: - Поспри се миг! 
Постой, да  видя радостта си! 
Насън  Създателят  Велик 
помилвал  бе  сина   си... 
                                                                                  
У С Е Щ А Н Е 
                                     На татко, In  Memoriam 
 
Премина  татко  в  звездната  мистерия. 
В  ръцете  си  главата  му  държах. 
Угасна    пулсът    в    сънната   артерия. 
От   този   миг   нататък    остарях….. 

Нотираните текстове на стихотворенията са показани на фигурите 3 и 4. 
Настоящата разработка е продължение на наша разработка изложена на XIX-та 

Националната историческа конференция „България в световната история и 
цивилизации – дух и култура” на през 2014г. Работата е публикувана в официална 
публикация [6]. Там е представено изследване в което се анализират възможностите за 
разчитане и музикално аранжиране на имена и изрази според музикалния еталон на 
Сент Ив Д’Алведр и Модерната питагорейска музикална система. За първи път е 
представено музикалното разчитане на имената „България” и „Плъсков”, древното 
българско име на град Плиска. Нотирахме имената „България” и „Плъсков” по 
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архометричните музикални съответствия на съставните им букви. Приведени са 
съответствията в Модерна питагорейска музикална система и след това са композирани 
партитурите на археометричното музикално съответствие на имената „България „ и 
„Плъсков” ,  които звучат като хармонизирани музикални сигнали. Самите партитури 
са публикувани в [6] и произведенията могат да се възпроизвеждат от всеки музикант. 
Направеното изследване е уникално по рода си и представлява принос в грамотното 
музикално разчитане на древни думи и изрази. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3 
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Abstract: This research Round Church near the town of Preslav answers many questions that 
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than usual. It is proved that it is the first Christian church in Europe. Temple is among the 
monuments of world importance for human civilization and culture.  
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В областта на историческата наука, когато се разкрие нов исторически факт, 

спонтанно възниква стремежът той да се обясни и свърже с вече известните 
официализирани научни догми. Много често тези догми са пряко свързани с политически 
интереси. В такава среда обикновено по-напористите изследователи налагат своите 
възгледи, които обезателно са свързани и с политическите дадености. И тези техни 
възгледи и мнения започват да се възприемат като безспорни истини от цялото 
общество. Така се формира обществено мнение, което е безкритично въпреки 
очевидните логически противоречия на „новите” твърдения.  

Официалната информация за църквата е, като че ли, изяснена и категорична. Това е 
средновековна църква, паметник с национално значение, построен през  IX-X век от 
Симеон във византийски стил с кавказко и каролингско влияние[1]. Множество 
изследователи се мъчат да намерят прилики между архитектурните елементи на 
църквата и други подобни храмове в Европа и Азия, за да покажат откъде българите са 
взаимствали съответни елементи на своята си църква край Велики Преслав. За жалост 
сред историческите среди в България не съществува единно мнение относно 
характеристиките на тази църква и връзките на различни нейни детайли с аналогични 
обекти по света. Това дава повод на чужди учени да правят своите  интерпретации, 
свързани с чужди политически интереси. В настоящото изследване на базата на 
последователното отхвърляне на официалните твърдения чрез факти се доказва, че тази 
църква е една от малкото ПЪРВИ  християнски църкви в Европа, построена по свещените 
правила, и като такава от нея са  правени заемки при построяването на други храмове с 
аналогични елементи. 

През 1919 година преславският учител Юрдан Господинов започва да разкопава 
една малка „бабунка” извън крепостните стени на стария град Велики Преслав [2]. През 
1927 г. се намесва Българското историческо дружество и започват вече сериозни 
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археологически разкопки на указаното място. Намесват се Кръстьо Миятев и други 
изследователи. Така започва мистерията….  

Единственият съществуващ писмен документ, на който се основават историците, за 
датирането на Кръглата църква, е Приписката на Тудор Доксов.  

Тази Приписка не е достигнала до наши дни. Намира се в старобългарския превод 
на „Четири слова против арианите” от византийския църковен деец и писател Атанасий 
Александрийски (293/ 298-373) и е известна от 4 пълни и един частичен препис от XV в., 
от два преписа от XVI и един от XVII в. - всичките руски. Най-старият от тях е писан през 
1489 г. в Новгород, по нареждане на дякон Герасим Поповка от брат му Митя, и в него 
изрично се съобщава, че е преписан „от стари български книги” (ръкописът се намира в 
Руската Национална библиотека в Санкт Петербург). След съпоставка с другите преписи 
на „Приписката” е безспорно, че текстът им е един и същ и не може да се коментира за 
варианти по повод на неговата фактология. 

Преводът  на текста е следният [3]:  
„Тия благочестиви книги, наречени Атанасий, преведе по поръка на нашия 

български княз Симеон на славянски език от гръцки епископ Константин, ученик на 
Методий, архиепископ на Моравия, в годината от сътворението на света 6414 
(906), индикт 10. По поръка на същия княз ги преписа черноризец Тудор Доксов на 
устието на Тича в годината 6415 (907), индикт 11, гдето е съградена от същия 
княз светата златна нова черква……. ” 

Ясно е, че става въпрос за църква, ясно е кога е построена, ясно е кой я е построил. 
НО! Първо Кръглата църква в Преслав е КРАЙ река Тича а не ДО нейното Устие. 
Разсъжденията, че на това място Тича излизала от планинското си течение, са крайно 
несъстоятелни. Второ, щом Князът я е построил защо тя не участва в дворцовия живот на 
Столицата Велики Преслав? Всички изследователи, независимо от противоречията им по 
други въпроси, са съгласни с този факт. Трето, защо Тудор Доксов не използва за 
ориентир построената вече СТОЛИЦА на България Преслав, а указва устието на Тича? 
Нормалната човешка логика, когато не се използва спекулативно, не може да стигне до 
извода за връзка между Приписката на Тудор Доксов и Кръглата църква край Велики 
Преслав и по този начин да се датира самата църква. Следователно съществуващото 
писмено доказателство  за датировката на Кръглата църква е негодно и трябва да се 
отхвърли. Явно в Приписката става въпрос за ДРУГА църква, която трябва да се търси 
около устието на р.Камчия, със старото име „Тича”. 

Има и още въпроси без отговори, свързани с позиционирането на Кръглата църква 
край Велики Преслав върху оста на времето. Например, щом църквата е толкова ценна 
защо е ИЗВЪН крепостната стена на Столицата?  На този въпрос до сега няма смислен 
отговор, а отговор от вида на този, че е „построена извън крепостната стена, за да се 
вижда отдалече” е повече от несъстоятелен ! Нашият отговор е: защото по времето на 
Симеон  Кръглата църква е вече отдавна разрушена и изцяло е покрита с пръст. На 
повърхността изглежда като малка „бабунка” не по-висока от 50-60 сантиметра.  

Всяко историческо изследване е неадекватно, ако изследователят не се потопи в 
историческото време, когато се е случило събитието, което изследва. При датирането на 
християнска църква е задължително да се подходи от самото начало на поява на 
християнските църкви и да се върви по-нататък във времето, за да се постави църквата 
на точното и място. Разбира се това е задължително, ако няма други ПРЕКИ 
доказателства за датировката като надписи, изображения или описания в други 
документи. Ясно е, че няма записи, в които ПРЯКО да се свързва Кръглата църква с 
някаква година, по който и да е календар. За това и няма друг път, освен пътят „от самото 
начало”. 

От официалната светска и църковна история е известно, че до Сердикиския едикт 
на Император Галерий през 311 година и Медиоланския едикт на Константин през 313 
година християнството е забранена религия на територията на Римската империя. Или  
не може да има построени надземни християнски храмове преди 311 година. 
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Следователно това е лявата граница на времевия интервал, от която по-нататък може да 
се датира и Кръглата църква. 

Нашият анализ ще започне от местното население на Балканите и създаването на 
града Преслав. Това, че населението на Балканския полуостров се нарича с различни 
имена от различните хронисти е доказано от Ганчо Ценов [4,5]. Било то  траки, готи, гети, 
кимерийци, българи - все става въпрос за предците на сегашните българи, или за 
„прабългарите”. Известно е, че това население е  християнизирано от Апостол Андрей 
веднага след Петдесятница, когато той създава първата християнска епископска катедра 
във Византион, а после втората в Одесос през годините 35-42 от Новата ера.  

Кога е създаден Преслав? Официалната наука твърди, че това е град, създаден от 
Омуртаг някъде около 814-816 година на мястото на военен лагер. 

Възможно е. НО! Но много по-отдавна гръцкият летописец Исихий Милетски пише в 
своята “Световна хроника на града Византия от основаването му до 330г.”  , че затова, че 
готите са помогнали на Константин Велики да победи Лициний, той им построил четири 
града : Преслав, Плиска, Дръстър и Констанца. Книгата на Исихий Милетски е издадена 
през 1901г. в Париж[6]. Оригиналният запис на Исихий Милетки е показан на Фигура 1, 
старото име на Преслав е подчертано. На  Исихий Милетски трябва да се вярва, тъй като 
той пише много близо във времето  до събитията, които описва – хронологията му е 
писана около 410 година, а Константин разбива Лициний през 324 година. Следователно 
имаме неопровержимо доказателство, че Преслав е създаден много скоро след 324 
година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1. 

 
Вероятността хрониката на Исихий Милетски да е ненадежден източник отпада 

поради факта, че през XIV век друг гръцки хронист записва същата информация за 
Плиска и Преслав. Георги Кудин в своята хронография [7] повтаря записаното от Исихий 
Милетски. По необясними причини тези два източника се подминават от българските 
историци. Нещо повече, мнозина от тях дори не знаят за съществуването на Исихий 
Милетски. А той е достатъчно надежден и неоспорим. Чрез тази хронология историята на 
градовете Плиска и Велики Преслав се „дърпа” съответно с 570 до 580 години по-рано от 
общоприетото.  

Първото нещо, което се изгражда, когато се строи град на празно място е 
построяването на храма. Градът  Преслав  е създаден някъде около и малко след 324 
година,  християнството е вече официално признато, сред населението е живо 
нелегалното християнство на Апостол Андрей. Налице са всички условия да се построи 
християнски храм в новосъздадения град. Започва да се изгражда хипотезата, че 
Кръглата църква е построена около 325 година…. 

По това време няма изградени правила, по които да се изграждат християнските 
храмове. Няма указания за това как трябва да се строи и каква трябва да е архитектурата 
на такъв храм, така че той да удовлетворява нуждите на християните. Още ги няма 
кръстокупулните църкви, няма ги и църквите с един, два или три кораба. Има го само 
натрупаният опит в построяването на езически храмове и каноните, по които се строи 
юдейски храм. Естествено е да се направят заемки от особеностите на тези два типа 
храмове. Въпросът за юдейските елементи в християнските храмове е разработен в 
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множество изследвания [8]. От езическите храмове може да се вземе кръглата форма на 
мястото за свещенодействие.  

За християните има един неоспорим закон  – Библията [9]. Там, в книга първа, 
Изход, Господ казва на Мойсей [6, Изход 20:25 ] : 

20:25. Ако ми направиш жертвеник от камъни, не го зидай от дялани, 
защото, щом туриш на тях сечивото си, ще ги оскверниш. 

Ето го първото указание на Моисей  как се прави храм!  
Второто указание на Моисей е дадено в следващото изречение [ 6,Изход 20:26 ] : 
20:26. И да не се качваш по стъпала на жертвеника Ми, за да не се открие на 

него твоята голота. 
Същият този текст, но в друг превод изглежда така : 
20:25 Но ако Ми издигнеш каменен олтар, да го не съзидаш от дялани камъни; 

защото ако дигнеш на него сечиво, ще го оскверниш. 
 20:26 И да се не качваш на олтара Ми по стъпала, за да се не открие голотата 

ти на него. 
Смисълът и в двете форми на заповедта е един и същ.  
Какво се наблюдава на терен ? Цялата Кръгла църква, това което е останало, е 

построена с НЕДЯЛАНИ камъни. Следователно изпълнено е първото условие за святост 
на християнския храм. 

Ранното християнско богослужение се е създавало по подобие на синагогичното 
богослужение, което му е дало и формата, и съществена част от съдържанието [8]. Поради 
това  между структурата на късно античните синагоги и раннохристиянските църкви има 
непосредствена връзка [10]. По това време е известен за света  Храмът на Соломон с двете 
кули (колони) отпред. Но християнският храм трябва да съответства на указанията, 
дадени от Пророците в Стария завет. В Стария завет  са дадени указания на Соломон как 
да направи  храма на Господа [6,Трета книга:Царства Глава 6 ] : 

6:2 Храмът, който цар Соломон съгради Господу, беше дълъг шейсет лакти, 
широк-двасет и висок – трийсет лакти; 

6:3 притворът пред храмът беше дълъг двайсет лакти , според ширината на 
храма, и широк – десет лакти пред храма.    

Във Втора  Книга на Летописите Глава 3 тези размери са повторени, но е казано и 
нещо много важно – колко е мярката на лакета: 

3:3 Основата, положена от Соломона при граденето на дома Божий, беше 
тая: дължина шейсет лакти, по старата мярка, а ширина - двайсет лакти; 

3:4 а притворът пред дома беше дълъг колкото ширината  на дома – двайсет 
лакти, висок пак – сто и двайсет. И отвътре го обкова с чисто злато. 

На фигура 1 е  показана схема на реализираната Кръглата църква, каквато я 
разкрива и публикува Кръстьо Миятев [2]. Известни са двете кръгли кули, които са част 
от предверието на храма. В лявата кула по стената отвътре липсват някой камъни в 
които е имало остатъци от дървени греди. Това е остатък от дървената конструкция на 
стълбата, по която се е стигало до горния етаж. Такива остатъци от стълба липсват на 
дясната кула. Защо? В конструкцията на юдейския храм дясната, южната кула, Яхин,  е 
кулата на свещеника, а лявата северната, Боаз,  е тази на царя.  Очевидно е, че 
строителите са изпълнили и третото условие – свещеникът не трябва да се качва върху 
жертвеника.  Друго обяснение на липсата на стълба в дясната кула НЯМА! 

Дължината на „старата мярка” на лакета е равна на 53 см. ( древноегипетското еле 
–б.а.) Реалните, точни  измервания на конструкцията на Кръглата църква в метри и 
съответно в лакти са показани в Таблица 1 .  Размерите в лакти са нанесени и на чертежа 
на църквата  на  фигура 1. 
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Таблица 1  Линейни разчмери на Кръглата църква 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 1 
Така са изпълнени и трите най-важни указания на Господ за построяването на 

храма!!!  
Опитът на римските центрически постройки широко се използва в епохата на 

ранното християнство през IV-V век, когато е започнало масово строителство на 
храмовете на новия култ. Голямо влияние на храмовете с ротонди оказва Пантеонът в 
Рим [11], построен около 125г.. Центрически постройки с акцент на ротонда през IV век  
са мавзолеите на Диоклетиян, на Константин, на Елена, на Галерий, храмът на Минерва 
Медика в Рим,  дворецът на Диоклетиян  в Сплит и други. По същото това време 
Константин и Елена вече са построили и храма на Гроба Господен категорично изграден 
като ротонда. Според нас това е причината централното храмово място в Кръглата 
църква да се изгради като ротонда. 

Ранно християнската литургическа практика се отличава от съвременната по много 
показатели. Съответно и литургичното планиране се променя с времето, като възникват 
едни орнаменти, а отпадат други. В нашия анализ сме длъжни да разгледаме 
източниците, които са разположени във времето най-близо до изследвания обект. В 
своята тържествена реч, обръщайки се към епископ Павлин и към епископите, събрани 
за освещаването на църквата в Тир (Палестина) през 314-315 г., към клира и към народа,  
Евсевий Кесарийски първи разкрива символиката на християнската базилика, която 
съответства на йерархическото членение на  вярващите и подражава на Соломоновия 
храм. В публикуваната Църковна история на Евсевий Кесарийски [12], в Книга 10, Глава 4 
е записано :  

Размери [m] [  N х лакът] 
Обща дължина на храма 31.80 60 х 0.53 
Ширина на храма 10.60 20 х 0.53 
Дължина на атрия 10.60 20 х 0.53 
Ширина на атрия 10.60 20 х 0.53 
Дължина на нартекса 5.30 10 х 0.53 
Ширина на нартекса 10.60 20 х 0.53 

60 

20 

20
 

40 

20
 

10 

 Яхин 

 Боаз 
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 „39. Впрочем, на влезлия вътре през вратата, той не позволявал да престъпи 
направо в светилището с нечисти неизмити крака, но, оставяйки между храма и 
вратата на оградата достатъчно голямо място, и го украсил от всички страни с 
по четири полукръгли портика и му предал вид на четириъгълник, поддържан 
отвсякъде с колони. В промеждутъка между тях поставил дървени решетки 
съразмерно с височината, а пространството между портиците отгоре оставил 
открито, за да е видно небето и да влиза свеж, осветен от слънчевите лъчи въздух. 

40. Тук, срещу храма, той поместил символът на святото очищение, т.е. 
създал източник, който давал обилна вода за измиване на влизащите в църковния 
двор. Тук се спират в началото всички влизащи и всички виждали богообразната  
красота; това е и мястото за нуждаещите се от първоначални наставления. 

41. След този първи изглед – друг: множество вътрешни придверия водят към 
входа на храма; на страната обърната към слънцето, той направил три врати, 
при което средната направил най-висока и по-широка от страничните (те били 
като телохранители при царицата), и я украсил с бронзови, на желязна основа 
изваяния и резби. 

42. Точно такъв брой придверия разположил и в другите портици, от двете 
страни на храма; той замислил да направи над тях различни отвори, за даде 
повече светлина в зданието, и ги украсил с тънка дървена резба. ..” 

За първи път в християнската архитектура се описва дворът пред храма във вид на 
АТРИЙ и той е неразривно свързан с конструкцията на храма.  Описанията, които 
Евсевий Кесарийски дава през 313-314 година, са реализирани много точно при 
построяването на Кръглата църква – построен е атрий с точно указаните форми и 
размери, направен е и кладенец по средата за очищението, четири са конхите на 
ротондата, толкова, колкото са полукръглите портици на атрия – фигура 4. Следователно 
за архитекта на Кръглата църква храмът в Тир е основен и много важен ориентир при 
практическата реализация на християнския храм. 

Архитектът не разполага с описания на храмове в Кавказ или на тези, строени през 
средновековието. Това ни дава основание да твърдим, че строителите са живели близо до 
времето на построяването на храма в Тир. От друга страна в следствие на измененията на 
литургичната практика, много добре описани от  С.Станев [13] , след VI век атрият е 
отменен като изискване при архитектурното планиране на християнските храмове. 
Следователно Кръглата църква е построена ПРЕДИ VI век ! 

В източно православната и в католическата църкви в помещението от южната 
страна на централната апсида на църквата, наречено „ диаконикон” съхраняват одежди, 
книги, свитъци и т.н., които се използват в богослуженията. Това е мястото на свещените 
писания, следователно тук трябва да се търсят и особени, свещени надписи и символи. 
Такива надписи наистина е имало на северната стена на диаконикона – фигура 2. 
Благодарение на публикацията на Медынцева и Попконстантинов през 1984г. можем да 
използваме тези надписи за доказателствен материал [14]. Възстановката на надписа   е 
показана на фигура 6.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 2 
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Буквените поредици са изписани на височината на главата на човек, който е паднал 
на колене. Това е така нареченият „Абецедар” от Кръглата църква. Надписите 
представляват поредица от букви от азбуката Глаголица. В най-горната поредица липсва 
една буква. Във втората поредица буквата е добавена и съответно с точки-чертички е 
указано, че по-нататък подредбата на буквите е същата, както и в горната поредица. 
Третата поредица е много важна за ГЕНЕРАЦИЯТА на азбуката Глаголица. Директно е 
показано, че ГЕНЕРАЦИЯТА НА ГЛАГОЛИЦАТА  е базирана на ТРЕТАТА буква „Глаголи”. 
Три пъти е показан и правилния ред на буквите в Глаголицата: Аз, Боуки, Глаголи…..В 
други публикации сме доказали, че точно такава Глаголицата е Свещена азбука, 
тъждествена на Санскритската азбука и на древната свещена предпотопна азбука ВАТАН. 
Само тази пдредба на буквите прави Глаголицата СВЕЩЕНА азбука, отговаряща на 
ВСИЧКИ критерии за Свещеност. Характерно за технологията на направа на надписите е, 
че буквите са малки и няма изкъртвания при начертанието им върху ронливата мазилка 
на църквата. А това означава, че надписът е направен, когато мазилката е била още 
мокра.  

Азбуката Глаголица в правилната и подредба е „извадена” на бял свят за първи път 
от мизийския епископ Улфила живял от 310 до 382 г.н.е. Неговите предци са от 
Кападокия, преселени от ромеите в Мизия, където  е роден и израснал  Улфила. Той е 
епископ на населението в Мизия и никога не е бил епископ на население на север от 
р.Дунав. Всички доказателства сочат, че Улфила е български епископ.. Ако надписът е 
направен от Улфила къде другаде той ще напише азбуката Глаголица, ако не в Южния 
притвор на Кръглата църква? 

 Абецедарът, написан на точното място в диаконикона,  е още  едно доказателство 
за датировката на Кръглата църква през IV век . 

В помещението „диаконикон”се изгражда   умивалник, чиято канализация се събира 
в почетно място, където течността, като вода, се използва за измиване на светите неща и 
чак след това се изхвърля. Тази вода може да се използва и от духовенството за измиване 
на ръце преди започване на Божествената литургия. Затова в южния притвор на 
Кръглата църква, на източната стена,  е изработено и каменното корито за описаните 
цели.  

При разкопките на Кръглата църква са намерени множество колони и каменни 
корнизи. По капителите и корнизите са изработени  орнаменти, изобразяващи 
растителни мотиви. Такива украси се появяват във византийската църковна архитектура 
едва през XIV век. В Кръглата църква орнаментите са близки до тези в храмовете в 
района на Древна Персия.  

Анализът на тези орнаменти е изложен и в други публикации [15 ], [16].  За нас 
интерес представляват орнаментите от архиволта от централната арка на входа на 
притвора на Кръглата църква. На трите оригинални каменни орнамента, по които е 
възстановен архиволтът са изобразени глави на котки – фигура 7. Подобни изображения 
на котки са намерени и на архиволта, открит в местността Аврадака недалеч от Велики 
Преслав [16]  и са показани на фигура 8. Интерпретацията на изображенията като 
„бръшлянови листа” е крайно неубедителна и не води изследванията във вярната посока.     

Такива изображения на котки не се намират в други християнски храмове от XIX и 
XX век и не могат да се направят паралели с храмове от времето на царете Симеон и 
Борис. Показателно е, че официалната наука не дискутира естеството на тези два 
архиволта.. Ако Кръглата църква е построена през III- IV век е естествено да са 
използвани орнаменти, заимствани от късно античната езическа религиозна 
архитектура.  
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Фигура  3                                                         Фигура  4 
 

Всички факти  изложени по-горе доказват, че времето на построяването на 
Кръглата църква е някъде около 324-330 години. Времето на разрушаването на Кръглата 
църква остава дискусионен въпрос.   Според нас по времето на царете Борис и Симеон  
църквата е вече разрушена и засипана с пръст или веднага след заповедта  на Теодосий I  
в 381 година, когато забранява изповядването на друга разновидност на християнството, 
освен гръцкия вариант с видоизменения Символ на вярата от Константинополския 
събор,  или след поражението на бунта на Гайна в 400г, или след Халкедонския събор в 
451г.  По този начин е естествено Кръглата църква да не участва в духовния 
живот на столицата Велики Преслав и да не е упомената НИКЪДЕ по това 
време като такава. По това време тя е разрушена и е под земята.  

Съществуват още множество доказателства за това, че Кръглата църква е храм, 
построен през IV век. Такива могат да се намерят при анализа на вида на капителите на 
колоните, на основите им,  на корнизите, на подовата мозайка и други. И накрая, броят на 
сега откритите християнски църкви от IV век на територията на България са повечеот 
260 [17]. Кръглата църква не е самотна, тя се вписва в общия процес на строене на 
християнски църкви през IV век.  

По тази логика трябва да се преразгледа и храмът, открит в местността Аврадака, за 
възможността  и той да е построен през III-IV век. 

Невъзможността на историческата наука да обвърже логически множеството 
доказателства за произхода и принадлежността на Кръглата църква дава основание на 
учени от Югославия и Румъния да градят теории, чрез които се отхвърля творчеството на 
българите на Балканите дори и през IX век. Тази битка се започва през 60-те години на 
миналия век [18]. За съжаление нашите историци, не приемайки автохтонната теория за 
произхода на българите, не успяват да защитят истинската история на българите на 
Балканите. 

Настоящото изследване обвързва неоспоримото присъствието на българите на 
Балканите , много преди идването на Аспарух, с наличието на реални исторически факти 
за уникалното творчество на тези българи. Изобщо не е било необходимо древният 
български архитект да се съобразява с никакви храмове в Европа и да прави „заемки” от 
тях! Доказано е, че всякакъв тип аналогии с по-късни от IV век християнски храмове в 
Европа са неадекватни и неуместни, ако не се подчертава приоритета на Кръглата 
църква. Ако тя се  постави на вярното и място на времевата ос, Кръглата църква се 
превръща в ПЪРВИЯТ или един от ПЪРВИТЕ християнски храмове в Европа. В нея са 
заложени пропорциите и технологиите за построяването на следващите храмове през 
средновековието в Европа. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Една от основните цели на училищното образование, според новия закон на 

предучилищно и училищно образование, е интелектуално, емоционално, социално 
развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 
способностите и интересите му и формиране на устойчиви нагласи и мотивация за 
учене през целия живот. В този контекст началният етап на основната образователна 
степен се отличава по отношение на цялостното развитие на детето и неговото бъдещо 
личностно изграждане. Л. Попова акцентира, че „в него по специфичен начин се 
фокусира взаимовръзката между общество-училище-дете. Поставя се началото на 
систематично обучение, на приобщаване на ученика към училището и разгръщане на 
неговия интелектуален потенциал“ [15, с. 81 – 82]. Г. Бонева отбелязва, че „в тези 
училищни години се осъществяват процеси, които имат отношение както към 
настоящето, така и към бъдещото интелектуално, физическо и нравствено развитие на 
учениците“ [3, с. 9]. В този етап образователният процес изисква съобразяване с 
потребностите на ученика от себеразгръщане и личностна себеизява. Според Е. 
Василева, ориентацията на училищното обучение е към постигане  удовлетворяване на 
потребностите от общуване и нови впечатления; умение за сътрудничество с 
връстниците и умение за преодоляване на конфликти; самоусъвършенстване, 
ръководено от осъзнати мотиви; творчески организирани действия в пространството и 
времето; изживяване на уникалната радост от познанието [4, с. 18 – 19]. 
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Промяната в образователната система поражда необходимостта от иновации, 
използване на нови методи и техники в образователно-възпитателния процес с цел да се 
провокира желанието за учене на учениците. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
В този смисъл се говори за значението на интерактивното обучение. С. 

Цветанска акцентира, че „в началния етап на образование приложението на 
интерактивните методи е особено важно, тъй като съдейства интензивно за формиране 
на учебни умения и навици, както и на умения – работа в екип, решаване на проблеми“ 
[19, с. 20]. Новите методи са възможен избор за преодоляване на недостатъците на 
установените учебни практики – лошо онагледяване и претовареност, страх от грешки 
и не поемане на риск, недостиг на време и атрактивност, липса на съзнателна 
самостоятелна дейност и бърза обратна връзка.  

Понятията интерактивни методи на обучение и интеракция предизвикват 
широк интерес сред научните изследователи. Сред тях са M. van Wyk и G. Alexander, D. 
Sessoms, T. Aigo, J. Robson, Ch. Bonwell и J. Eison, Ю. Антюхов, Н. Гредасова, Ю. 
Емельянов. Образователните предимства на интерактивните методи са разкрити в 
съвременната ни педагогическа и методическа литература от Г. Бонева [2], Eм. 
Василева [5], Р. Вълчев [6], В. Гюрова и колектив [7, 8], А. Кръстева [11, 12],  Г. 
Христозова [18] и др.   

Според А. Кръстева „интерактивното обучение само по себе си предполага 
прилагането на интерактивни методи и техники в учебния процес. По този начин 
несъмнено се засилва вниманието и активността на учениците. Интерактивното 
обучение е една от най-добрите технологии за включване на учениците в 
познавателната дейност, като се дава възможност за диалогово общуване, което 
осигурява взаимно разбиране и взаимодействие, и води към съвместно решаване на 
учебни задачи“ [12, с. 184]. 

По мнение на Д. Тодорина основно място в интерактивната образователна среда 
заемат интерактивните методи на обучение [16, 17]. От теорията за интерактивните 
методи на обучение са познати различни разновидности, които могат да се използват 
при обучението на учениците в начален етап на обучение. Някои от тях са: 
брейнсторминг (А. Осбърн); синектика (Дж. Гордън); инвентика (А. Кауфман, М. 
Фюстие, А. Древс); чек-лист (А. Осбърн) и др. [1, с. 216 – 218]; интерактивни методи 
при работа в екип чрез управление в сътрудничество – обучение в екип (Дж. Хопкинс); 
обучение в сътрудничество (Ел. Аронсон); учим се заедно (Д. Джонсън и Р. Джонсън); 
изследователска работа в групите (Шл. Шаран) [14]; представените от С. Кашлев: 
методи за създаване на благоприятна атмосфера и организиране на комуникации, за 
обмен на дейности, за активна мисловна дейност, за творческо мислене, за рефлексивна 
дейност, интегративни методи [10]; описаните от В. Гюрова и В. Божилова др.: SWOT-
анализ, пирамида, светкавица, записване на идеи, лавина (снежна топка), завъртане 
(кръг), панелна дискусия, светофар, аквариум, мозъчни карти. Някои от по-широко 
използваните методи за създаване на интерактивна образователна среда в началното 
училище, са: 

• Светкавица 
Методът може да се използва като метод или като техника за „разсънване“ на 

групата или за запознанство в началото на часа (особено ако това е първи час от един 
дълъг учебен ден) или като бърза проверка на знанията. Необходим е подходящ 
предмет – лек, мек и удобен за хвърляне. При запознанство, когато предметът е 
хвърлен на някого, той трябва да се представи, съгласно предварителните указания. 
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Предметът може да се връща всеки път на преподавателя или учащите да си го 
подхвърлят помежду си. С учебна цел преподавателят може внезапно да хвърли 
предмета към даден учащ, задавайки въпрос/задача, който изисква кратък и бърз 
отговор [7, с. 48]. 

• Лавина („снежна топка“)  
Това е метод/техника за събиране на информация „чрез натрупване“. Може да 

се приложи писмено или устно. При писмената форма в началото на лист се написва 
въпрос или проблем. Листът преминава през всички учещи, всеки записва мнението си, 
след което го закрива чрез сгъване на листа, за да не се вижда от останалите. 
Последният писал или преподавателят прочита информацията, събрана чрез лавината. 
При устната форма всеки участник дава мнението си по поставения въпрос, като може 
да се постави изискването да не се повтарят вече казани [7, с. 52].  

• Мозъчна атака (Brainstorming)  
Брейнстормингът е колективен творчески подход на генериране на голям брой 

идеи за разрешаване на даден проблем и изисква рязко разделяне на двете основни фази 
в процеса: генериране на идеи; критичен анализ на натрупаните идеи [20]. 

Брейнстормингът се основава върху твърдението, че новите идеи се раждат от 
асоциациите. Целта е да се формулират колкото е възможно повече и по-разнообразни 
идеи. Това увеличава вероятността сред голямото количество идеи да се открие ценната 
[24]. Методът стимулира мисленето и инициира активността на всеки един от 
учениците към творческото решаване на проблемите, генерирането на нови идеи, 
приемането и приложението на одобреното решение. Чрез него учениците свободно 
изказват идеи или мнения без каквато и да било намеса, оценка или обсъждане от 
страна на останалите участници. Идеите се записват от учителя на дъската, а мозъчната 
атака продължава дотогава, докато не се изчерпят идеите или не завърши определеното 
за мозъчната атака време. От всички изказани идеи се избират най-подходящите за 
използване на практика [7, с. 50]. 

• Мисловна карта  
Методът представлява диаграма, която свързва думи, идеи, задачи и други 

елементи около ключова дума или идея. Чрез нея идеите се визуализират, структурират 
и класифицират, като се улеснява тяхното задълбочаване, организация, разрешаването 
на проблема, взимането на решение [22]. 

• Дискусия 
Най-често се използва отворен тип дискусия, при която самостоятелно или 

разделени в подгрупи учениците представят своето мнение и позиция по обсъждан 
проблем. Учителят насочва учениците да съблюдават основни правила като: да 
помислят предварително каква позиция ще защитават; да мислят и говорят кратко и 
ясно; да не се опитват да доказват нещо, в което не вярват; да спорят честно, без обиди 
и повишаване на тон; да уважават мнението на другите; да доказват тезата си с факти и 
аргументи [11, с. 262]. 

• Панелна дискусия  
Това е метод за обмен на мнения и търсене на решения по сложен проблем. 

Работи се в подгрупи, като всяка получава специфична задача – дискусия върху част от 
общия проблем. Решението на комплексния проблем се явява сбор от отделните 
решения на проблемите в подгрупите [7, с. 56].      

• Аквариум  
Това е метод за постигане на общо решение, чрез консенсус. Няколко ученици 

формират „аквариума” и работят по поставената задача като „експерти“, останалите са 
наблюдатели. Те следят работата на „експертите“, задават им въпроси и коментират 
резултатите от тяхната работа [пак там, с. 59].      
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• Обсъждане  
Тази техника е близка до дискусията. Чрез нея се изясняват гледните точки, 

формулират се хипотези, оценяват се мнения, очертават се решения. Основните 
правила, с които учениците трябва да се съобразяват, са: в центъра на вниманието е 
говорещият; когато някой говори, всичко останали слушат; с вдигане на ръка се заявява 
желание за изразяване на мнение; когато някой говори, никой не го прекъсва; всеки има 
право да участва в обсъждането; несъгласие може да се изрази, без да се прекъсва 
говорещият, а в удобен за целта момент [9, с. 13].  

• Ролеви игри  
Това е метод, подходящ за формиране на умения за адекватно реагиране в 

определена ситуация или за да се „почувства” поведението на други хора/герои. 
Характеристиките на ролевата игра са: ролева ситуация; място на действието и 
действащи, които влизат  в определени роли [7].  

Ролевите игри са три вида: симулационни – действието се развива по въображаем 
сюжет или реална ситуация и целта е да се възпроизведат характеристиките на 
възможна ситуация, която изисква адекватно поведение; ситуационни – те дават 
възможност учениците да използват някои аспекти от реалния живот в образователната 
среда. Целта е да се симулира решението на трудна ситуация, която реално провокира 
напрежение и конфликт; драматизация – при тях се възпроизвежда определен 
сценарии под формата на монолог, диалог, пантомима. Учениците влизат „в кожата” на 
героите, мислят и действат като тях. Целта е да се преживее определена ситуация, при 
което да се осмислят реални проблеми на базата на емоционалното включване [пак там, 
с. 63]. В тази връзка А. Кръстева изтъква, че „в игровата ситуация децата неусетно 
активизират своята креативност и създават уникални продукти без страх от грешки и 
без умора“ [13, с. 137]. Според С. Цветанска ролевите игри, казусите, дискусиите, 
работата по проекти притежават активност в най-висока степен [19, с. 20].    

• Метод 635  
Методът е разработен за първи път от Б. Рорбах през 1968 г. и е разновидност на 

техниката брейнсторминг в писмена форма, затова често е срещан под името 
„записване на идеи“ („brainwriting“) – представяне на идеите в писмен вид [23].  

Метод 635 е креативна техника, чрез която учениците в групата прочитат 
първоначално записаните идеи и ги доразвиват [пак там]. Целта на техниката е 
намирането на идеи за разрешаването на даден проблем чрез изпълняването на 
принципи: шест души записват своите 3 предложения за разрешаване на даден проблем 
в рамките на 5 минути. След изтичане на определеното време, участниците в групата 
предават своите предложения на съседа си, който доразвива техните идеи или дава 
нови три идеи. Предаването на предложения измежду участниците в групата 
продължава, докато всеки от тях види предложенията на останалите и е дал своите 
предложения към тях [21]. 

Използването на голямото разнообразие от интерактивни методи и средства в 
педагогическия процес в началното училище предвижда моделиране на множество 
жизнени ситуации и превръща учениците в активни творци на собственото си знание. 
Чрез интерактивните методи ученикът се поставя в творческа ситуация. В тази връзка 
А. Кръстева споделя, че обучението в екипи е добра възможност за прилагане на 
интерактивните методи и така „учениците се учат да работят заедно, в екип, усвояват 
определени интерактивни умения и най-вече осъзнават собствените си възможности и 
ценности“ [11, с. 268]. Така с общи усилия учителят и ученикът създават учебна 
обстановка, която повишава успешното усвояване на знанията и уменията и успешното 
им прилагане в практиката. 

Оптимистични са резултатите от проведена анкета. Те позволяват да се изведе на 
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преден план концепцията за предимствата на интерактивните методи. В анкетното 
проучване участваха 60 начални учители от областите Плевен и Велико Търново, от 
които 96.0% жени и 4.0% мъже. Изследването е проведено в периода месец септември – 
октомври 2015 година. След обобщаване и  без претенции за изчерпателност, 
представяме обработените и анализирани резултати от него. 

На въпроса „Какъв вид обучение предпочитате?“ (фигура 1.) се наблюдава, че  
сравнително висок процент от анкетираните учители предпочитат интерактивното 
обучение 65.0%, останалите 35.0% от тях залагат на традиционния вид обучение. Това 
е предпоставка, че българският учител е отворен да експериментира и приложи 
иновации в своята работа, които биха довели до повишаване качеството на 
образователновъзпитателния процес в българското училище. 
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Фигура 1. Вид обучение 
               

„Кои методи използвате най-често в урока“ – анкетираните отговарят, както 
следва: 19.0% мозъчна атака; 17.0% ролеви игри; 15.0% панелна дискусия; 13.0% 
обсъждане; 10.0% дискусия; 8.0% мозъчна карта; 7.0% лавина; 4.0% светкавица; 2.0% 
аквариум (фигура 2). 
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Фигура 2. Интерактивни методи в урока 
 

Резултатите от фигура 2. показват добре балансирано разнообразие от форми 
и методи, които началният учител използва и прилага в ежедневната си работа с 
учениците. Това говори, че има вече създадена интерактивна среда, в която 
учениците и учителят си взаимодействат добре и учебното съдържание се усвоява 
лесно, достъпно и полезно. 

На фигура 3. е представено процентното съотношение на отговорите на 
анкетираните относно видовете уроците, в които използват интерактивни методи. Най-
много учителите (35.0%) използват разнообразни интерактивните методи във всички 
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видове уроци; 22.0% – за нови знания; еднакво процентното съотношение (17.0%) – за 
обобщение, за затвърдяване на знанията; 9.0% са отнесени към уроците за 
упражнение. 
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Фигура 3. Видове уроци 
 

Резултатите показват, че учителят по една или друга причина използва 
ограничено интерактивните методи в различните видове уроци (фигура 3.).     

57.0% от респондентите смятат, че използването на методите има в известна 
степен положително влияние върху учебния процес. 43.0% от тях изразяват 
категоричното мнение, че интерактивните методи подобряват процеса на образование 
(фигура 4.). 
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Фигура 4. Влияние на интерактивните методи  
 

Данните сочат, че учителите осъзнават ролята и значението на интерактивните 
методи и тяхното активно използване в образователния процес в началното училище. 

„Как оценявате приемането на интерактивните методи от учениците?“ 
около 2/3 от респондентите отговарят „много добро“ (61.0%), 30.0% – „добро“, а едва 
9.0% посочват като отговор „задоволително“ (фигура 5). 
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Фигура 5. Приемане на интерактивните методи  
 

Резултатите показват много доброто приемане на интерактивните методи от 
учениците и доказват ефективността и необходимостта те да бъдат често прилагани  от 
учителите в образователни процес в началното училище. 

Резултатите от проведеното анкетно проучване и техният анализ, обособяват 
следните основни изводи: 

1. Началните учители използват в своята практика разнообразни интерактивни 
методи и ги прилагат в по-голямата част от видовете уроци. 

2. Отчитат положително влияние на интерактивните методи в процеса на 
обучение на ученици от начален етап на образование. 

3. Интерактивните методи са добре приети от учениците в началното училище. 
Те предлагат разнообразни варианти на интердисциплинарни връзки, които 
допълнително обогатяват тяхното съдържание и цели.  

Интерактивните методи подпомагат развитието на оптимална учебна мотивация, 
която осигурява целенасоченост и ефективност на обучението. Според Л. Попова „в 
най-пълна степен това се реализира, когато има съвпадение между мотиви и цели, тъй 
като ученик, който осъзнава целите на обучението си, се ръководи от мотиви, които са 
по посока на тези цели. Учебните мотиви (и то предимно осъзнатите) са тези, 
благодарение на които подрастващият усвоява знания, формира умения, навици, 
изпълнява своите задължения“ [15, с. 80].  

 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
Несъмнено интерактивните методи на обучението са предизвикателство и 

реалност.  В заключение можем да акцентираме, че използването и прилагането им в 
началното училище е практически възможно на различни равнища. Представеният 
анализ показва, че те са приложими в различни дейности. В резултат от прилагането им 
се повишава качеството на общуване на малките ученици, защото предизвикват 
интерес към учебния предмет, повишават активността на учениците като провокират 
чувствата, емоциите и въображението им и възпитава в толерантност и творчески 
подход към решаване на проблемите.  

Авторите изказват своята дълбока и най-искрена признателност на доц. д-р 
Теодора Вълова (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – Плевен), за 
отделеното време и  ценните препоръки, засягащи настоящата проблематика.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
За развитието на промишлеността и на селското стопанство, които са взаимно 

свързани и взаимно обусловени, е необходим въздушен транспорт. Във всеки момент 
огромни количества товари се движат към промишлените предприятия за подхранване 
на производствените процеси. Ежедневно непрекъснато се транспортира готова 
продукция на промишлеността и селското стопанство от едни предприятия към други. 
Въздушния транспорт осигурява производствените връзки между стопанските отрасли, 
осигурява снабдяването на производството с предмети на труда и населението със 
стоки за лично потребление. Във въздушния транспорт съществуват рискове както за 
транспортните средства, така и за превозваните товари. В транспортния  производствен 
процес могат да възникнат щети от стихийни явления: пожар, буря, светкавичен удар, и 
други. Наличието на рискове изисква застрахователна защита и образуване на 
застрахователен фонд. Застраховането на въздухоплавателните средства е отделен вид 
застраховане, които се отнася към имущественото застраховане. То се разделя от своя 
страна на:  

1. Застраховане на въздухоплавателните средства /Каско застраховане/; 
2. Застраховане на превозваните товари /Карго застраховане/. 

            Обект на изследване ще бъде каско застраховане на въздухоплавателни 
средства. Застрахователния договор се сключва въз основа на писмено предложение, по 
образец на застрахователя, в което кандидатът за застраховане е длъжен да отговори на  
всички поставени въпроси и изложи всички известни му обстоятелства, които са от 
съществено значение за риска. При съзнателно неточно обявяване или премълчаване на 
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обстоятелства, при които застрахователя не би сключил застраховката, той има право 
да прекрати застрахователния договор.   

 
 
2. СЪДЪРЖАНИЕ  
 
1. Каско застраховане на въздухоплаветлни средства. 
 
Застраховането на въздухоплавателни средства е „авиационно застраховане” по 

смисъла от Приложение № 1от Кодекса за застраховането. Чрез тази застраховка се 
застраховат всички летателни апарати, собственост на българско физическо или 
юридическо лице, които са снабдени със собствен двигател и техните прикачени 
апаратури и агрегати, а именно: 

- самолети; 
- вертолети; 
- безмоторни самолети; 
- делтапланери; 
- балони. 
 Застраховката покрива вреди от пълна загуба или частично увреждане на 

летателни апарати, които застрахованият би понесъл, вследствие на осъществяване на 
покрит  от застрахователя риск. В отговорността на застрахователят попадат загуби и 
щети при излитането, полета, приземяването и рулирането на летателните апарати. 
Застрахователят покрива и рискът безследно изчезване, който е налице в случай, че 
самолетът не е открит до 60 дни след началото на полета. Застрахователят покрива и 
допълнителни разходи на застрахования, които са в пряка и непосредствена връзка с 
настъпването на застрахователното събитие.  

Застрахователят осигурява застрахователно покритие за щети от 
застрахователни събития, настъпили на територията на България,  страните от 
Европейския съюз и целият свят  причинени от рискове както следва: 

 -  запускане на двигателите; 
 -  технически проби на машината; 
 -  облитане на материалната част;  
 - излитане, изпълнение на полет в различни климатични и 

метеорологични условия през различни периоди на денонощието, кацане; 
 -  учебни и тренировъчни полети; 
 -  удар с други летателни апарати при полет; 
 - попадане в полет в неблагоприятни метеорологични условия 

(обледеняване, гръмотевични облаци, мълнии, градушка  и т.н.); 
 -  удар с чуждо тяло при полет; 
 -  пожар, възникнал при полет; 
 -  пожар, възникнал при запускане на двигателите на хеликоптера; 
 -  природни бедствия на земята:  пожар, буря, ураган, градушка, гръм или 

мълния, земетресение, свличане или срутване на земни пластове; 
 - щети нанесени от други летателни апарати и други външни източници, 

на земята, при рулиране, зареждане с гориво, буксиране и местодомуване; 
 - злоумишлени действия на трети лица причинени чрез: механично 

въздействие (удар с твърд предмет, надраскване); заливане с химически активни 
вещества; палеж и взривяване; кражба на отделни възли, агрегати и на целия 
хеликоптер; 
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 - отвличане, похищение, терористичен акт или причинени вреди от  
действия на религиозна основа. 

В застрахователната практика широко се използват следните Лойдови 
авиационни клаузи:  

 а/ AVN 48B – Авиационна клауза за изключване на военен и свързани с 
него рискове във връзка с война, отвличане на самолет и други опасности.  

 б/ AVN 38В – Авиационна клауза за изключване на ядрени рискове. 
 в/ AVN 46B – Авиационна клауза за изключване шум, замърсяване на 

околната среда и други опасности (нe се прилага към пътническата отговорност и 
отговорността за служители, карго, багажи и поща). 

 г/ AVN 17A – Авиационна клауза за автоматично про рата включване и 
изключване на въздухоплавателни средства.  

 д/ AVN 62 – Авиационна клауза за търсене и спасяване с лимит до 400 
000 евро. 

 е/ AVN 61 – Авиационна клауза за съгласувана /договорена/ стойност. 
 ж/ АVN 67В – Авиационна клауза за финансови / лизингови 

споразумения и договори. 
 з/ AVN 6А - Авиационна клауза за разсрочено плащане на 

застрахователната премия.  
 и/ АVN 72 – Авиационна клауза за изключване правата по полицата на 

трети лица (Rights of Third Parties Act 1999 – Exclusion Clause). 
 й/ AVN 41А - Авиационна клауза, съгласно която при настъпване на 

някаква загуба или загуби, които могат да породят претенция или претенции по  
застрахователната полица. Застрахованият е длъжен да уведоми застрахователят в 
писмен вид, в срок от 72 часа от момента на настъпване на събитието. Застрахованият е 
длъжен да предоставя на застрахователят цялата налична информация по отношение на 
такава загуба или загуби и застрахователят ще има единствен правото да урежда 
загубите, да назначава оценители, сървейори и/или други и да контролира всички 
преговори, съгласувания и уреждания във връзка с такава загуба или загуби. 

 к/ AVN 26 - Авиационна клауза за сторниране на застрахователната 
премия при престои на ВC /10 (десет) дневна франшиза/. Сторнирането се извършва на 
тримесечна база, след изтичане на всяко тримесечие в рамките на застрахователния 
период. Премията ще бъде преизчислена на база 75% про рата от разликата между 
премийните ставки "в полет" и "на земя" на основание на деклариране на престоите в 
България от страна на застрахования. 

 л/ AVN 2000А - Авиационна клауза за разпознаване на дати, разширена и 
допълнена с авиационни клаузи AVN 2001А и AVN 2002А. 

 м/ AVN 2488АGM00003 - Клауза за изключване наличието на азбест от 
покритите рискове. 

 н/ AVN.59 – Клауза за неавиационни отговорности, лимит 22 000 000 
EUR за всеки един инцидент/случай; 

 о/ AVN.60A – Авиационна клауза за разширено покритие на 
отговорността на застрахования за неимуществено увреждане, лимит 22 000 000 EUR за 
всяко едно нарушение; 

 п/  LSW1622 - Клауза за съкращаване процедурата по плащане.  
По застраховката каско на летателни апарати застрахователите обикновено не 

носят отговорност и не покриват загуби, вследствие на: 
 - изхабяване и износване, влошаване на техническите параметри, 

механично счупване, дефект или нефункциониране, причинени по какъвто и да е начин, 
в който и да е компонент на летателното средство; 
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 - повреда в който и да е компонент по причина, имаща прогресивен или 
кумулативен ефект; 

 - използване на летателното средство извън географските лимити, 
посочени в застрахователната полица; 

 - пилотиране на летателното средство от неоторизирано лице; 
 - кацане или излитане на летателния апарат, от място, несъобразено с 

препоръките, поставени от производителя на летателния апарат; 
 - претоварване на летателния апарат; 
 - поемане на повече пътници от декларирания брой места при сключване 

на застрахователния договор; 
 - конфискуване, национализация, завземане, задържане, присвояване от 

обществени или от местни власти; 
 - неправилно упражняване на контрол върху летателния апарат; 
 - транспортиране на летателния апарат с каквото и да е превозно 

средство, освен в случаите на инцидент; 
 - косвени повреди и загуби. 
Застрахователният договор се сключва на основание писмено предложение, по 

образец на застрахователя, в което кандидатът за застраховане е длъжен да отговори на 
всички въпроси залегнали в предложението. В предложението – въпросник се посочва 
точна и пълна информация за застрахованото  летателно средство. Застрахованият е 
длъжен да обяви съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за 
риска. За всяко застраховано летателно средство се издава отделна застрахователна 
полица. При сключването на договора летателният апарат трябва да бъде технически 
изправен. Застрахователят има право да извърши оглед и заснемане на летателният 
апарат, във връзка с неговото идентифициране, определянето на техническото му 
състояние както и наличието на липси и повреди. На застрахователят обикновено се 
предоставя експлоатационна информация за подлежащите за застраховане 
въздухоплавателни средства пример за която е посочена в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Експлотационна информация  за въздухоплавателно средство 

 
№ 
по 
ред 

 
Експлоатационна информация 

ТИП НА 
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО 

СРЕДСТВО 
Airbus A-319-

112 
Фалкон – 

2000 
1. Общи сведения   
 Самолетът ще бъде ли застрахован за бизнес 

дейност 
Не Не 

2. Данни за въздухоплавателните средства   
 Година на производство 2007 2001 
 Сериен номер 3188 123 
 Регистрационен номер LZ-AOB LZ – OOI 
 Максимален капацитет на пътническите 

места 
94 12 

 Максимално излетно тегло 70000 кг. 16 556 кг. 

 Стойност на ВС включително цялото 
оборудване 

31 083 028.68 
EUR 

9 474 067.47 
EUR 

 Къде ще се съхранява ВС Открит перон 
Летище София 

Открит перон 
Летище 
София 
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 ВС ще бъде ли съхраняван в хангар Не  Не 
 Съществуват ли финансови или лизингови 

договорености по отношение на ВС 
Не   Не 

 
 Очакват ли се в близките 12 месеца някакви 

допълнения или зачерквания 
 

Не Не 

3. Самолетът/хеликоптера ще бъде използван 
за: 

 Въздушни превози - полети със 
специално предназначение, 
полети за нуждите на 
министерства и ведомства, 
патрулиране и наблюдение, 
облитане на радио и 
светотехнически средства 

 Географски райони, в които са летели 
въздухоплавателните средства през 
изтеклия период 

Целия свят 

 Какво е приблизителното годишното 
използване на самолета (летателни часа) 

150 

4. Осигурено застрахователно покритие:  
4.1 Стандартно покритие:  
 (а) Загуба или щета на въздухоплавателното 

средство 
Да 

4.2 Допълнителни покрития  
 (а) Резервни части и сродно оборудване: Не 
 (б) Застраховка  само срещу пълна загуба Не 
 (в) Застраховка на франшиза по Ласко 

 
Да 

 (ж) Застраховка “Загуба от невъзможност за 
употреба” 

Не 

 (з) Политически рискове Не 
 (и) Военни рискове Да 

 
Застраховка резервни части, сродно оборудване и демонтирани двигатели от 

самолет, съгласно Таблица 2 е в размер на 45 195.84 EUR  при следните покрити 
рискове: 
            а) пожар 
            б) умишлен пожар 
            в) бедствия 
            г) земетресение 
            д) изтичане на вода и пара 
            е) имплозия 
            ж) злоумишлени действия на трети лица 
            з) свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на 
подпочвени води 
            и) увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство 
            й) увреждане на имущества вследствие на авария с товарни и разтоварни 
машини при товарене и разтоварване 

 
Таблица 2.  Списък на резервни части и сродно оборудване подлежащи на застраховане  

 

№ 
по 
ред 

Наименование, номенклатурен и заводски номер  Стойност 
(EUR) 

  Резервни части и сродно оборудване за самолет ФАЛКОН-2000:   
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1 Клапан от системата за кондициониране № 785894-7 8977.90 

2 Контролен блок за генератор № 12900-6 15109.28 

3 Горивомер № 768342-3 2015.36 

4 Клапан от противообледенителната система № BYLB52188-6 6044.03 

5 Електронна платка № СL1820В 509.75 

6 Магнитен датчик № 84738722 1647.96 

7 Електронна платка № 241-560-1 1968.11 

8 Електронна платка № FЕ695 1605.44 

9 Горивен клапан № 692545-17 5005.32 

10 Захранващ блок № 60-2667-3 1548.73 

11 Запалваща свещ № 4095Т13Р04 763.96 

  ВСИЧКО: 45195.84 
 

Застраховката влиза в сила от часа и деня, посочен за начало на договора,  след 
плащането на застрахователната премия от кандидата за застраховане. В случаите 
когато е уговорено разсрочено плащане на застрахователната премия за влизане в сила 
на договора е необходимо плащането на първата уговорена вноска. Периодът на 
застраховката обикновено е една година, но е възможно да се договорят и други 
срокове. Застраховката може да се сключи и само за определено  пътуване. В тези 
случаи отговорността на застрахователят започва от момента на излитането и свършва 
в момента на кацането. Застрахователната сума се определя съобразно действителната 
стойност на летателния апарат към датата на сключване на застраховката. 
Застрахователната сума е възможно да се определя и по балансова стойност на 
летателния апарат.  

Действителната стойност на летателния апарат, към датата на сключване на 
застраховката, се определя от оторизиран представител на застрахователя. При 
надзастраховане, когато е уговорена по-голяма застрахователна сума от действителната 
стойност, отговорността на застрахователя е до действителната стойност. При 
недостатъчно застраховане,  когато е уговорена по-ниска застрахователна сума от 
действителната стойност, отговорността на застрахователя е пропорционална на 
съотношението на застрахователната сума към действителната стойност, тоест прилага 
се формата „пропорционално правило“, при определяне размера на обезщетението.  

Застрахователната премия се определя от застрахователя, съгласно тарифата му, 
действаща към момента на сключване на застраховката. Дължимата застрахователна 
премия се посочва в застрахователната полица. Застрахователната премия се заплаща 
еднократно или на разсрочено плащане. Ако премията е разсрочена на няколко вноски, 
в застрахователната полица се посочва размера и падежа на всяка от тях. При 
неплащане от застрахования на разсрочена вноска от застрахователна премия на 
падежа, договорът може да бъде едностранно прекратен от застрахователя, като това 
обикновено става в 24:00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената 
разсрочена вноска. Ако уговореният срок на застраховката е по-малък от една година, 
застрахователната премия се определя от краткосрочната тарифа на застрахователят.  

Застрахованият е длъжен да спазва съответните нормативи, правила и 
изисквания на оторизирани държавни органи и международни институции свързани с 
безопасността на движение във въздушния транспорт. Преди началото на полета 
застрахования трябва да осигури всички бордови дневници, свързани със летателния 
апарат, както и пълна изправност на летателния апарат. Наред с това, застрахованият е 
длъжен да спазва техническите условия, предписания, норми и  стандарти за 
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експлоатация, съхранение и поддържане на летателния апарат. Застрахованият е 
длъжен писмено да уведомява застрахователя за промени или изменения в 
идентификационните данни на летателния апарат, както и при промяна в използването 
на  летателното средство, като например, отдаване под наем, аренда или лизинг. 
Застрахованият трябва да пази и поддържа застрахованото летателно средство като 
добър стопанин, да взема всички необходими мерки за предотвратяване на 
застрахователни събития и за намаляване на загубите от тях.  

При настъпило застрахователно събитие застрахованият е длъжен да уведоми 
застрахователя в определения в застрахователната полица срок. Застрахованият не 
следва да предприема никакви работи по демонтирането или ремонта на самолета без 
съгласието на застрахователят.  

Застрахователното обезщетение се определя от застрахователя след извършване 
на оглед на увреденото летателно средство от оторизирани представители на 
застрахователя в присъствието на застрахования или негов представител. За да получи 
застрахователно обезщетение застрахованият следва да представи всички поискани му 
от застрахователя документи, например протоколи, експертизи, решения, присъди, 
актове и фактури, доказващи настъпването на застрахователното събитие. 

По време на огледа, се извършва заснемане на увреденото летателно средство и 
се съставя опис на щетите, в който се описват пълно и точно причинените повреди, 
състоянието на повредените части и детайли, както и начина на отстраняването им – 
чрез ремонтиране или чрез подмяна с нови части и детайли. Екземпляр от огледа се 
предоставя на застрахованият. В случай, че той не е съгласен с направената оценка, 
може да назначи вещо лице от своя страна и за своя сметка. При различие в двете 
оценки, застрахователят и застрахованият избират трето независимо лице, одобрено от 
двете страни, чието заключение е окончателно.  

Размерът на обезщетението, включително размера на покритите разходи, не 
може да надвишава размера на застрахователната сума на летателния апарат, 
отбелязана в застрахователната полица, както за всяка щета поотделно, така и в агрегат 
за целия застрахователен срок на полицата. От размера на обезщетението се приспада 
уговорената франшиза – в случай, че има такава.  

В случай на частични щети, застрахователят покрива ремонта, както и 
транспорта на работна ръка и материали, извършени по „най-икономичен начин“. В 
случай, че се предвижда замяна на повредени части с нови, застрахователят има право 
да влезе във владение на повредените части. При замяна на който и да е компонент по 
време на неговия оперативен живот, застрахователят приспада такава пропорционална 
част от разходите за ремонт или подмяна, равна на отношението на използваната част 
от отработения оперативен живот към целия оперативен живот на компонента. При 
частична щета от застрахователно събитие, застрахователната сума на летателния 
апарат за остатъка на времето до изтичане на застраховката, се намалява със стойността 
на настъпилата щета. За да се възстанови първоначалната застрахователна сума, се 
начислява допълнителна премия. Ако застрахователят заплати или замени пострадалия 
летателен апарат с друг от същия тип и модел, и в подобно състояние, то той придобива 
собственост върху остатъчната стойност. Застрахователното обезщетение се изплаща в 
15-дневен срок, след представяне на всички изискуеми документи.  

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Въздухоплавателните средства се застраховат срещу пълна загуба или частични 

щети. Застрахователните покрития по тази застраховка са за всички рискове, 
възникващи по време на излитането, полета, приземяването и рулирането на леталния 
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апарат, както и извършените разходи, направени по необходимост от застрахования за 
непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително 
приземяване. Застрахователната сума се определя на базата на договора за покупко-
продажба или е предмет на договаряне между застрахователя и застрахования. Предвид 
големите отговорности, които поемат застрахователите по тази застраховка и 
обстоятелството, че една авиационна компания притежава няколко самолета, рискът се 
разпределя между няколко застрахователи по пътя на съзастраховането и 
презастраховането 
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Abstract:  Accidents are a constant companion in life. Their expression is associated with negative 
consequences for the physical and psychological integrity of aviation personnel. Quite a few of 
accidents tied lethal and another part - temporary or permanent disability. "Accident" insurance for 
aviation personnel are available in a wide range of varieties. This report introduces the 
characteristics of different types of insurance for aviation staff, the way of concluding the insurance 
contract and methods of settlement of insurance claims 
.  
Keywords: aviation, insurance, flight, accidents 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
На пръв поглед злополуката е нещо твърде понятно, но ако се опитаме да дадем 

определение на това понятие, ще срещнем известни затруднения. Най-съществените 
елементи на злополуката са: телесна повреда или смърт, причинени от външно събитие, 
което настъпва внезапно независимо от волята на лицето, което засяга. Под телесна 
повреда се разбира нарушаване на целостта на организма или разстройство на 
организма, при което той губи трудоспособността си. Същественото е да е настъпила 
загуба на трудоспособността на засегнатия, вследствие на което той губи отчасти или 
напълно трудов доход. Икономическите последици от загубата на трудоспособност или 
от смъртта интересуват застрахователя. Между телесната повреда и загубената 
трудоспособност трябва да се търси причинна връзка. Ако телесната повреда или 
смъртта се дължат на известна биологични и функционални изменения на организма, 
тогава не е налице злополука.  

Застрахователното събитие настъпва против волята на застрахования 
авиационен персонал. Събитието е причинно обусловено, но връзката е причинно 
случайна. За настъпването на събитието, което причинява телесна повреда или смърт, 
съществува пълна неизвестност. Умишленото нараняване или самоубийството не е 
злополука. При много злополуки телесната повреда или смъртта настъпват за много 
кратко време.  

Злополуките са трудови и битови. Трудовите злополуки възникват във връзка и 
по повод упражняването на определена професия. Всички останали злополуки са 
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битови. Делението на злополуките на трудови и битови няма значение за 
застрахователя, тъй като той поема отговорност както срещу трудови, така и срещу 
битови злополуки.  

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ  
 
1. Групова застраховка „Злополука” на авиационния персонал. 
 
Задължителното застраховане срещу злополука има ограничена сфера на 

приложение. Застрахователното дружество поема отговорност да изплати 
застрахователната сума или част от нея при настъпване на смърт или загуба на 
трудоспособност от злополуки при пътуване в обществения транспорт или при 
изпълнение на служебните задължения на определена категория работници и 
служители. Риск от злополука съществува за всяко лице както при упражняване  на 
професионалната му дейност, така и извън нея. Доброволното застраховане има по-
широк обсег на действие. То обхваща всички жители на нашата страна, както и 
граждани на други страни, които живеят в Р България.  

Застраховани могат да бъдат лица от 16 до 70-годишна възраст. Изключват се от 
доброволното застраховане лица под 16 и над 70 години. Максималната възраст при 
сключване на застрахователния договор се определя от срока на застраховката. 
Пределната възраст от 70 години се свързва с изтичане на срока на застраховката. Ако 
срокът на застраховката е пет години, максималната възраст при сключване на 
застрахователния договор е 65 години. Лица, по-възрастни от 65 години могат да 
сключат застраховка съответно за четири, три две и една година. Принципът е 
застрахованият да не бъде по-възрастен от 70години при изтичане срока на 
застраховката.  

Основни рискови обстоятелства, които определят големината на риска, са 
професията и характерът на работа във авиационното предприятие. Рисковите групи са 
образувани по тези два признака на риск. Обикновено в практиката се е наложило 
разделението на оперативен и неоперативен персонал в авиацията.  

Застраховани лица по тази застраховка са всички служители на авиационното 
предприятие1, които са в трудово правни отношения. 

Застрахователната сума се определя свободно от застрахования, но обикновено в 
практиката се е наложило авиационния персонал да се застрахова максимум до 70 000 
евро. Това ограничение е направено с оглед да се избегне симулирането на 
застрахователния случай и да не се повишава риска на застрахователната съвкупност. 
Известно е от застрахователната статистика, че колкото застрахователните  суми се 
разсейват, толкова и рискът на съвкупността се увеличава. Съвкупности с еднакви 
застрахователни суми имат по-малък риск. Застрахователната сума по застраховката за 
всеки един служител на се определя на 7-кратния размер на годишната брутна работна 
заплата, на база месечната му брутна работна заплата.  
             Груповата застраховка „Злополука" (трудова и битова) може да покрива 
следните рискове: 

а) смърт на застрахованото лице вследствие на злополука (трудова и битова); 
б) смърт на застраховано лице, настъпила в резултат на общо или хронично 

                                                             
1 Авиационен персонал са служители по чл. 32, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). 
Същите притежават свидетелство за правоспособност, издадено по реда на чл. 32, ал. 3 от ЗГВ. 
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заболяване 
в) трайно загубена или трайно намалена работоспособност вследствие на  

злополука (трудова и битова) или на общо или хронично заболяване; 
г) временна неработоспособност вследствие на злополука (трудова и битова) 

или хронично или общо заболяване. 
При настъпване на застрахователно събитие застрахователят следва да изплати 

на застрахованото лице, срещу представен болничен лист, обезщетение в размер, 
определен съгласно Таблици (№ 1 и 2) за всеки календарен ден.  

Обезщетението се изчислява и изплаща според общата продължителност на 
срока на временната неработоспособност над 30 календарни дни включително, 
независимо от броя на издадените болничните листове (включително и когато срока на 
временната неработоспособност за едно заболяване е продължен въз основа на 
болничен лист издаден като продължение на първичен или предхождащ болничен 
лист). 

 
Таблица 1. Размер на застрахователното обезщетение за оперативен персонал. 

 

* Обезщетенията се отнасят за календарни дни. 

ГРУПА АВИАЦИОННИ 
СЛУЖИТЕЛИ  

ДНЕВЕН РАЗМЕР НА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА 

ВРЕМЕННА 
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ 

(в евро) над 30 дни (вкл.) 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 
НА ЗАСТР. ЛИЦА 

БРОЙ 
 

А 5,80 9 

Б 10,70 19 

В 15,60 35 

Г 25,50 126 

Д 35,30 103 

Е 45,10 127 

Ж 55,00 50 

З 64,90 106 

И 74,70 46 

К 84,60 97 

Л 94,40 26 

М 97,80 19 

Н 107,10 6 

О 116,50 3 

ОБЩО: 772 
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** Групите са определени съобразно нивата на заплащане. 
 
 

Таблица 2. Размер на застрахователното обезщетение за неоперативен персонал. 
 

* Обезщетенията се отнасят за календарни дни. 
** Групите са определени съобразно нивата на заплащане. 
 
Размерът на изплащаните обезщетения на застрахования авиационен персонал в 

случай на смърт, трайно и временно намалена трудоспособност при злополука (трудова 
или битова) е съгласно чл. 9 на Наредбата за задължително застраховане на 
работниците и служителите за риска „трудова злополука”(обн. ДВ. бр.15/2006г., изм. 
ДВ. бр.68/2006г., изм. ДВ. бр.46/2007г., изм. ДВ. бр.5/2010г). При временна 
неработоспособност се изплаща обезщетение 3 на сто от месечната брутна работна 
заплата при продължителност на загубената работоспособност „от 1 до 30 календарни 
дни”. 

ГРУПА АВИАЦИОННИ 
СЛУЖИТЕЛИ 

ДНЕВЕН РАЗМЕР НА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА 

ВРЕМЕННА 
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ 

(в евро) над 30 дни (вкл.) 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 
НА ЗАСТР. ЛИЦА 

БРОЙ 

 

А 0,20 53 

АА 3,00 34 

Б 5,80 19 

В 10,10 34 

Г 18,60 70 

Д 27,00 50 

Е 35,50 23 

Ж 44,00 7 

З 49,75 9 

И 52,50 1 

К 57,00 9 

Л 64,50 8 

М 71,80 3 

Н 79,20 1 

Общо: 321 
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            Застрахователя поема отговорност независимо от мястото на застрахователното 
събитие (Република България или чужбина), както по време на полет, така и на земята. 
При временна неработоспособност вследствие на злополука, с първичен болничен лист, 
издаден след дата на сключване на застраховката, на застрахования се изплащат 
обезщетения за всеки календарен ден, отразен в представения болничен лист, без 
значение дали лечението е извършено или не е извършено в болнични условия. 
            За новоназначени служители, които заемат длъжности на освободени 
служители, застраховката влиза в сила от 00.00 часа на датата на назначаване. За 
освободените служители, застрахователната отговорност се прекратява от 24.00 часа на 
датата на освобождаване/влизане в сила на заповедта. Застрахования е длъжен да 
предоставя информация на всеки три месеца за промяна на длъжностните 
наименования или новосформирани такива, за допълнително назначени или освободени 
служители. След изтичане на застрахователния договор, застрахователят извършва 
изравняване на премията. Застрахования заплаща застрахователна премия за 
допълнително застраховани лица или застрахователя връща застрахователна премия на 
отпадналите застраховани лица за определения от застрахования срок. 
             Застрахователя не покриват рискове: 

 при практикуване от застрахованото лице на летателна дейност в качеството 
си на екипажи на въздухоплавателни средства; 

 при пътуване с въздухоплавателни средства, различно от пътуването с билет 
на авиокомпания за превоз на пътници по редовни и предварително определени 
маршрути; 

 „йонизираща радиация” и/или „слънчев и топлинен удар” и/или „изгаряне”. 
             По допълнително договаряне и срещу допълнителна застрахователна премия е 
възможно да има клауза за включване към застрахователното покритие на райони, 
където се води война, военни действия и тероризъм. Допълнителната застрахователна 
премия, се определя за един ден и едно застраховано лице от авиационния персонал, 
участващ в полета.    
             При настъпване на застрахователно събитие, упълномощено длъжностно лице 
на застрахования изпраща на застрахователя с придружително писмо уведомленията за 
настъпилите застрахователни събития. Застрахователя е длъжен да приеме и 
регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие, както и всички 
документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и служещи за 
определяне на размера на обезщетението. Застрахователя се задължава да изплати 
дължимото обезщетение за настъпилите застрахователни събития в 15- дневен срок. 
Всеки месец застрахователят е длъжен да предостави на застрахования месечен отчет за 
предходния календарен месец, съдържащ информация за предявените и изплатени 
обезщетения, както и отказите (включително и мотивите за тях) на предявените 
претенции за настъпилите застрахователни събития. 
              При настъпване на застрахователно събитие смърт застрахователят е длъжен да 
изплати на наследниците на застрахованото лице договореното обезщетение при представяне 
на следните документи: 
             а) молба по образец; 
             б) копие от Акта за смърт; 
             в) удостоверение за наследници; 
               г) служебна бележка от работодателя, удостоверяваща, че към момента на настъпване 
на застрахователното събитие, застрахованото лице е било служител на застрахования; 
             д) копие от лична карта; 
             е) копие от удостоверение за банкова сметка. 
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2. Застраховка „Окончателна загуба на свидетелство за медицинска годност на 
застраховано лице в резултат на наложено медицинско ограничение с експертно 

решение на КАМО „негоден” 
 Обект на застраховката са служители, които са лицензирани за ръководител полети и 

летци-бордни оператори. Обикновено в практиката се е наложило застрахователната сума да се 
определя на 50 000 евро. Застрахователят е длъжен да изплати обезщетението на 
застрахованото лице след издаване на експертно решение „негоден” от КАМО (Комисия 
за авиомедицинско освидетелстване) на съответното застраховано лице на основание 
чл. 27, ал. 1, т. 4 от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при 
определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни 
дейности в гражданското въздухоплаване, без значение кога - преди или след 
сключване на настоящия договор и къде – на или извън територията на Република 
България е започнало заболяването. 

Застрахователят поема отговорност за следните покрити рискове: 
а) прекратяване валидността на свидетелството за правоспособност на 

авиационния персонал вследствие на трайно загубена, трайно намалена 
работоспособност или временна неработоспособност в резултат на злополука 
(трудова и битова) от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация” след освидетелстване на: 

 КАМО (Комисия за авиомедицинско освидетелстване) с решение 
„негоден”, на основание чл. 27, ал. 1, т. 4 от „Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за 
правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна 
работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване”2 , или  

 ТЕЛК (за авиационен персонал, за който не се изисква медицинска годност 
по Наредба № 21 от 25.04.2007 г. и Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за 
издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни 
учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на 
авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на jar-fcl 1, jar-fcl 2 и jar-
fcl 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на 
въздухоплавателни средства, извън уредените в jar-fcl 3; 

б) Загубване възможността за упражняване на професията на авиационния 
персонал съгласно заеманата длъжност вследствие злополука (трудова и битова) за 
определен срок (не повече от 12 календарни месеца), определено от Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна администрация”, след освидетелстване на: 

 КАМО (Комисия за авиомедицинско освидетелстване) с решение 
„негоден”, на основание чл. 27, ал. 1, т. 4 от „Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за 
правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна 
работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване” , или  

 ТЕЛК (за авиационен персонал, за който не се изисква медицинска годност 
по Наредба № 21 от 25.04.2007 г. и Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за 
издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни 
учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на 
авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на jar-fcl 1, jar-fcl 2 и jar-
fcl 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на 
въздухоплавателни средства, извън уредените в jar-fcl; 
            Размерът на изплащаното обезщетение за риска „прекратяване валидността на 
свидетелството за правоспособност на авиационния персонал вследствие на трайно 
                                                             
2 обн. ДВ, бр.40/2007г., попр. ДВ. бр.44/2007г., изм. ДВ. бр.14/2009г., изм. ДВ. бр.86/2010г 
3 Обн. ДВ. бр.14/2009г., попр. ДВ. бр.15/2009г., изм. ДВ. бр.86/2010г., изм. ДВ. бр.100/2011г., изм. и доп. ДВ. 
бр.76/2013г. 
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загубена или трайно намалена работоспособност в резултат на злополука (трудова и 
битова)” е в процент от застрахователната сума на конкретното застраховано лице, но 
не по-малко от 10 % (десет процента), без да се предлага ограничение на размера на 
изплащаното обезщетение.  
            При настъпване на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да 
заплати на застрахованото лице договореното обезщетение след представяне на 
следните документи: 
            а) молба по образец; 
            б) служебна бележка от работодател, удостоверяваща, че към момента на 
настъпване на застрахователното събитие, застрахованото лице е служител; 
            в) оригинал на решение на КАМО, заедно със заверени от КАМО копия на 
протоколи; 
            г) служебна бележка от работодател, удостоверяваща, че трудовото 
правоотношение със застрахованото лице е прекратено в следствие на издаденото от 
КАМО експертно решение „негоден”. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основната цел на застраховките „Злополука” е запазване на икономическия 
статус на лицето поради невъзможност да упражнява трудова дейност в резултат на 
претърпяна злополука. Обект на застраховките „Злополука” са живота и телесната 
цялост на застрахования. В случай на смърт, на законните наследници се изплаща 
договорената застрахователна сума. При трайна загуба на работоспособност в резултат 
на злополука се изплаща такъв процент от застрахователната сума, равен на процента 
инвалидност. При временна неработоспособност застрахователя изплаща процент от 
застрахователната сума, която зависи от времето, прекарано в неработоспособност. 
Установи се, че застрахователните дружества предлагат застраховки свързани със 
здравето и живота на авиационния персонал. По този начин застрахователя отговаря на 
специфичните изисквания, които имат авиационните фирми и предприятия. 
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Abstract:  Air transport is one of the most popular, fast and secure ways to transport people and 
cargo. Risks associated with it occurs relatively rarely, but their occurrence is associated with huge 
losses and damages as well as for others and for themselves passengers. This occurs insurance "Civil 
liability" related to the possession and use of aircraft as a way to compensate for material and moral 
damages caused to third parties. The report indicates the specifics of this insurance and how the 
claims on it. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Въздушният транспорт в последното десетилетие се превърна в основен 

конкурент на останалите видове транспорт, особено в осъществяването на превози с 
пътници по международни линии. Той представлява една сложна многофакторна 
система, състояща се от взаимно свързани част, които се намират в процес на 
непрекъснато взаимодействие. Основните компоненти на тази система са 
авиокомпаниите, международните организации за регулиране на въздушните превози, 
както и органите, провеждащи посредством него транспортна политика.  

Темата на научната разработка е отговорността на превозвача съгласно 
Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международен въздушен 
превоз. Причината, поради която сме избрали този доклад, е стремежът ни да очертаем, 
от една страна нововъведенията в правната уредба на отговорността на превозвача, а от 
друга – възможностите за застраховане отговорността на собствениците на летателни 
средства. На базата на анализа ще се извлекат общите характеристики и особености на 
отговорността на превозвача при договорите за международен превоз на пътници, 
багаж и товари.  

Застраховката покрива вреди от пълна загуба или частично увреждане на 
летателни апарати, които застрахованият би понесъл, вследствие на осъществяване на 
покрит  от застрахователя риск. В отговорността на застрахователят попадат загуби и 
щети при излитането, полета, приземяването и рулирането на летателните апарати. 
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Застраховката се сключва въз основа Конвенцията за международно гражданско 
въздухоплаване, съгласно която държавите – страни по конвенцията, изискват от 
своите превозвачи да поддържат застраховка, покриваща отговорността им в случай на 
произшествия, по отношение на пътниците, багажа, товарите и трети лица. 
Задължителният характер на застраховката е посочен в  Регламент/ЕО/ №785/2004 от 
21 април 2004 година, относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи 
и оператори на въздухоплавателни средства и Регламент /ЕО/ №285/2010 от 06 април 
2010 година, относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и 
оператори на въздухоплавателни средства.   

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ  
 
Предпоставките, които са необходими и достатъчни за възникване на 

отговорността на превозвача по отношение на международния въздушен превоз на 
пътници, са следните:  

- вреда;  
- противоправност;  
- причинна връзка между противоправното поведение на превозвача и вредата; 
- вина. 
Тези предпоставки са релевантни и определящи при изплащане на обезщетения, 

когато се изхожда от вината на превозвача. Освен това, те са еднакви с елементите от 
правнопораждащият факт на гражданскоправната отговорност за непозволено 
увреждане.  

Вредата е най-важната материална предпоставка за възникване на 
отговорността. Противоправност на деянието, като елемент от правнопораждащит 
факт, е налице, когато са нарушени разпоредбите на определени Конвенции относно 
правата и задълженията на превозвача по отношение на превоза на пътниците. Това 
означава, че авиационния превозвач не е изпълнил превозът с грижата на добър и 
съвестен превозвач, което е довело до настъпване на вредите. В аспект на посоченото, 
всяка авиокомпания трябва да бъде ангажирана в по-добро обслужване на пътниците. 
Причинната връзка между противоправното поведение на превозвача и вредата се 
изразява в необходимостта вредата да е настъпила в резултат на противоправното 
деяние на превозвача. Вината особено отношение на извършителя на неправомерно 
деяние, обусловено от определено негово психическо състояние.  

Застраховката се сключва, съгласно Конвенцията за международно 
гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго (Chicago Convention) на 7 декември 
1944 година. Конвенцията е ратифицирана в нашата страна с Указ № 596 на Държавния 
съвет, издаден на 04 август 1966г. в сила за България от 08 юли 1967г. Застраховката е 
задължителна съгласно член 50 от Конвенцията за уеднакняване на някои правила 
за международния въздушен превоз (Montreal Convention). Конвенцията е 
ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 16 юли 2003 година, в сила от 09 януари 
2004година. Съгласно Конвенциите държавите – страни по конвенцията, изискват от 
своите превозвачи да поддържат застраховка, покриваща отговорността им в случай на 
произшествия, по отношение на пътниците, багажа, товарите и трети лица. При клауза 
"Гражданска отговорност към пътниците", застрахователят ще обезщети застрахования 
за всички суми, които застрахованият ще бъде осъден да заплати по отношение на: 

-  случайно телесно увреждане на пътници, докато влизат в самолета, докато са 
на борда на самолета или при слизане от същия;  

- загуба или увреждане на багаж и лични средства на пътниците, произтичащи 
от инцидент със самолетна.  
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Застрахователят покрива горните рискове при условие, че преди пътникът да се 
качи на борда на самолета, застрахованият ще предприеме всички необходими мерки за 
изключване или ограничаване на основания за искове по посочените две групи рискове, 
до позволената от закона степен.  

Въздушните превозвачи и операторите на въздухоплавателни средства осигуряват 
съществуването на застрахователно покритие за всеки полет независимо дали използваното 
въздухоплавателно средство е на тяхно разположение като собствено или е взето чрез 
споразумение за лизинг, или чрез съвместни или франчайзингови операции, споразумение за 
съвместно използване на кодови обозначения или друго споразумение от този характер. 
Отговорноста по отношение на пътници минималното застрахователно покритие е 250 000 
SDRs на пътник. По отношение на нетърговски операции, извършвани с въздухоплавателни 
средства с максимално излетно тегло до 2700 кг,  минималното застрахователно покритие при 
условие, че това покритие е най-малко 100 000 SDR на пътник. За отговорност по отношение на 
багаж минималното застрахователно покритие е  1000 SDRs на пътник при търговски операции. 
За отговорност по отношение на товари минималното застрахователно покритие е 17 SDRs на 
килограм при търговски операции.  
             По отношение на отговорността към трети лица минималното застрахователно 
покритие при злополука за всяко въздухоплавателно средство е показано в Таблица 1: 
 

Таблица 1. Размер на минимално застрахователното покритие при злополука. 
 

Категория МТОМ 
(кг) 

Минимална застраховка 
(милиони SDR) 

1 < 500 0,75 
2 < 1000 1,5 
3 < 2700 3 
4 < 6000 7 
5 < 12000 18 
6 < 25000 80 
7 < 50000 150 
8 < 200000 300 
9 < 500000 500 

10 ≥ 500000 700 
 

При клауза "Отговорност към трети лица", в случай на настъпило 
застрахователно събитие застрахователят ще покрие всички суми, които ще бъдат 
предявени като съдебни искове към застрахования и които той ще трябва  да заплати 
като компенсация, в резултат на телесно увреждане или щети от инцидентно увреждане 
на имущество, причинено пряко от летателния апарат или от падащи от него предмети 
и тела.  Застрахователят няма да бъде отговорен за искове за телесно увреждане или 
щета:   

- причинени от служители или други лица на застрахования;  
- член на екипажа;  
- пътник, при качването или слизането от летателния апарат; 
-  загуба или повреда на всякакъв вид имущество собственост на застрахования; 
- замърсяване и други.  
Застрахователният договор се сключва на основание писмено предложение, по 

образец на застрахователя, в което кандидатът за застраховане е длъжен да отговори на 
всички въпроси залегнали в предложението. В предложението – въпросник се посочва 
точна и пълна информация за застрахованото  летателно средство. Застрахованият е 
длъжен да обяви съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за 
риска. За всяко застраховано летателно средство се издава отделна застрахователна 
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полица. При сключването на договора летателният апарат трябва да бъде технически 
изправен. Застрахователят има право да извърши оглед и заснемане на летателният 
апарат, във връзка с неговото идентифициране, определянето на техническото му 
състояние както и наличието на липси и повреди. На застрахователят обикновено се 
предоставя експлоатационна информация за подлежащите за застраховане 
въздухоплавателни средства пример за която е посочена в Таблица 2. 

 
Таблица 2. Експлотационна информация  за въздухоплавателно средство 

 
1. Общи сведения МИ – 8T 
 Вертолетът ще бъде ли застрахован за бизнес дейност Не 
 Какво е естеството на дейността на Застрахования Полети със специално 

предназначение, превоз на пътници, 
патрулиране и наблюдение, облитане 
на радио и светотехнически средства 

 От колко време Застрахованият осъществява тази 
дейност 

01.10.1971 г. 

 Отчет за щети за предходните 5 години, изплатени от 
Застрахователя 

Няма 

2. Данни за въздухоплавателното средство  

 Година на производство 1994 
 Сериен номер 99357636 
 Регистрационен номер  LZ-CAN 
 Максимален капацитет на пътническите места 14 
 Максимално излетно тегло 12 000 кг. 

 Стойност на ВС включително цялото оборудване 1 724 565.93  EUR 
 Къде ще се съхранява ВС Открит перон  

Летище София 
 ВС ще бъде ли съхраняван в хангар Не 
 Кой ще извършва: 

 базово техническо обслужване на ВС 
 линейно техническо обслужване на ВС 

АК “Хели Ер-САУ” АД  
Авиоотряд 28 

 Съществуват ли финансови или лизингови 
договорености по отношение на ВС 

Не 

 Очакват ли се в близките 2 месеца някакви 
допълнения или зачерквания 

Не  

3. Предназначение  
 Хеликоптера ще бъде използван за: Полети със специално предназначение 
 Географски райони, в които са летяли 

въздухоплавателните средства през изтеклия период 
Целия свят 

 Какво е приблизителното годишното използване на 
хеликоптера (летателни часа) 

200 

4. Осигурено застрахователно покритие:  
4.1 Стандартно покритие:  
 (а) Отговорност спрямо трети страни, произтичаща от 

използването на ВС 
Да 

 (б) Отговорност спрямо пътниците, багаж, карго и 
поща 

Да 

 (в) Застраховка Злополука на:  
      Екипажа Не 
      Пътниците Да 
 (г) Отговорност спрямо трети страни за всички 

авиационни дейности 
Да 

5. Лимити на отговорност:  
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 Комбиниран единичен лимит по застрахователно 
покритие “Отговорност” към трети лица, пътници, 
пътнически багаж, карго и поща” за всяко едно 
събитие и всяко едно въздухоплавателно средство 

103 600 000 EUR,  но не по-малко от 
83 700 000 SDR 

Обхват на застрахователното покритие “Отговорности към трети лица, пътници, 
пътнически багаж, карго и поща” е с комбиниран единичен лимит: 
      103 600 000 EUR, но не по-малко от 83 700 000 SDR за всяко едно събитие; 
            Подлимити: 
 Пътническата гражданска отговорност – 250 000 SDR на пътник съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 785/2004 г. на Европейския парламент и на 
Съвета;  

 Лимит на отговорност на превозвани Карго, Поща и Багаж – 19 SDR на килограм. 
Отговорността на багаж на пътник трябва да бъде не по-малко от 1131 SDR 
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 785/2004 г. и Регламент (ЕС) № 
285/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета; 

 Клауза неавиационна отговорност – AVN.59 Лимит 22 000 000 EUR за всеки един 
инцидент/случай; 

 Разширено лично нараняване – AVN.60. Лимит 22 000 000 EUR за всяко едно 
нарушение; 

            По тази полица не се покрива отговорност за вреди при превоза на живи 
животни, бързоразвалящи се стоки, декларирани стойности и щети,  настъпили в 
резултат на закъснение на самолета. Обикновено в практика се е наложило тази 
застраховка да покрива следните по-важни клаузи: 
            а/ AVN.48B - Авиационна клауза за изключване на военен и свързани с него 
рискове във връзка с война, отвличане на самолет и други опасности. 
            б/ AVN.52Е - Авиационна клауза, заличаваща всички параграфи с изключение 
на параграф (b) от Авиационна клауза AVN.48B. 
            в/ AVN.38B -Авиационна клауза за изключване на ядрени рискове. 
            г/ AVN.46B - Авиационна клауза за изключване шум, замърсяване на околната 
среда и други опасности (не се прилага към пътническата отговорност и отговорността 
за служители, карго, багажи и поща). 
            д/ AVN 41А - Авиационна клауза, съгласно която при настъпване на някаква 
загуба или загуби, които могат да породят претенция или претенции по тази 
застрахователна полица, застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя в писмен 
вид, в срок от 72 часа от момента на настъпване на събитието.  
            е/ AVN.2000А - Авиационна клауза за разпознаване на дати, разширена и 
допълнена с Авиационни клаузи AVN.2001А и AVN.2002А.  
            ж/ AVN.72 – Авиационна клауза за изключване правата по полицата на трети 
лица (Rights of Third Parties Act 1999 – Exclusion Clause). 
            з/ АVN.67В - Авиационна клауза за финансови / лизингови споразумения и 
договори. 
            и/ АVN.44А - Авиационна клауза за пътническа отговорност. 
            й/ AVN.59 – Клауза за неавиационни отговорности.   
            к/ AVN.60A – Авиационна клауза за разширено покритие на отговорността на 
застрахованият за неимуществено увреждане. 
           Застрахователна премия се плаща от застрахования в срок до 10 (десет) работни 
дни) след дата на подписване на полицата и предоставена сметка от застрахователят 
чрез банков превод. В случай на забава на плащане на дължимата премия, 
застрахованият дължи законната лихва за закъснение. Застрахователят може по 
изключение, на основание писмено искане от застрахованият да приеме и писмено 
потвърди плащането на дадена премийна вноска да бъде отсрочено. В случай на 
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неплащане на такава вноска в потвърдения от застрахователя срок, застрахованият 
дължи законната лихва за периода от първоначалния падеж на вноската до деня на 
пълното й издължаване. Във всеки случай на забава на плащане на дължима вноска, 
застрахователят може да прекрати действието на застрахователната полица с издаване 
на 15 дневно писмено предупреждение, в случай че вноската и дължимата върху нея 
лихва не са платени в рамките на този срок. 
            Териториален обхват на застраховката обикновено обхваща цял свят, с 
изключение на страните/териториите/районите, на които се водят военни действия и 
съгласно посочените в Авиационни клаузи LSW.617(G) (G-актуалната буква към дата 
на откриване на процедурата). Всеки конкретен полет (прелитане, излитане, кацане и 
престой) над/до/от  страните/териториите/районите, посочени в Авиационни клаузи 
LSW.617(G) (G-актуалната буква към дата на откриване на процедурата), е необходимо 
допълнително застраховане.  
            Застрахованият се задължава предварително да е получил всички необходими 
официални разрешения за всеки полет, издаден от компетентните и оторизирани власти 
в тези страни и да ги предостави на застрахователят. Той издава съответните 
застрахователни документи (сертификати), доказващи наличието на застрахователно 
покритие, само след наличието на всички необходими официални разрешения за всеки 
полет. Прелитанията над тези територии/зони, посочени в Авиационни клаузи 
LSW.617(G) (G-актуалната буква към дата на откриване на процедурата), се 
осъществяват само по международни признати въздушни коридори и в съответствие с 
препоръките и изискванията на ИКАО (Международна организация за гражданското 
въздухоплаване). Всички допълнително включени или изключени държави със санкции на 
Организацията на обединените нации съгласно клаузи LSW.617(G) (G-актуалната буква 
към дата на откриване на процедурата), се включват или изключват към общия брой на 
държавите, за които се изключва застрахователното покритие при кацане, излитане и 
престой, и при прелитане над тях.  

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Наименованието на застраховката показва, че по нея се покриват отговорността 

на собствениците и ползвателите на летателни апарати към трети лица, като тези трети 
лица могат да бъдат пътниците. Целта на застраховката е да възмезди пострадалите 
трети лица, при една евентуална авария на летателен обект и нанесените щети върху 
обекти и субекти на земната повърхност.  
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През последните години все по ясно се усеща необходимостта от модернизиране и 

повишаване ефективността на висшето образование в България. Като основни 
недостатъци се посочват слабата връзка с практиката и с бизнеса, реализацията на 
завършилите студенти и качеството на тяхната професионална подготовка. 

Отчита се също, че фирмите в България проявяват слаб интерес към финансиране 
на висшето образование и научните изследвания в университетите. В процеса на 
преход към пазарна икономика индустриалното производство в България пострада 
драматично. Бяха закрити някои промишлени сектори, други силно ограничиха своето 
производство, а дългоочакваният приток на чуждестранни инвестиции, свързани с 
разкриване на нови работни места, се забавя във времето.  
Днес в структурата на фирмите преобладават малки и средни предприятия, които в 
повечето случаи са ниско технологични или работят в сферата на услугите. Разбира се, 
има и високотехнологични браншове, които се развиват динамично и целта е те да се 
ангажират по-тясно както с ясно формулиране на конкретни изисквания към 
подготовката на специалистите, така и с финансирането на висшето образование и 
научните изследвания, а така също и с осигуряване на реализацията на завършилите 
студенти. Необходимостта от промяна вече е очевадна. Не се ли осъществи, страната е 
обречена на дълбока бедност, изостаналост и със съмнителни шансове за 
конкурентоспособност. 
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През 2013 г. Министерството на образованието и науката разработи проект на 
Стратегия за развитие на висшето образование в България през периода 2014 – 2020 г., 
който беше публикуван през м.ноември 2013 г. През м.юни 2014 г. тя беше одобрена от 
Министерски съвет и внесена за одобрение в Народното събрание. През февруари 2015 
г. беше приета единодушно от парламента. Въз основа на Стратегията предстои 
реализиране на реформите във висшето образование заедно с промените в Закона за 
висше образование. Стратегията поставя изключителен акцент върху качеството на 
образованието, което ще се измерва чрез реализацията на студентите и рейтинговата 
система на университетите. 
Едни от основните цели, които амбициозно си поставя Стратегията за развитие на 
висшето образование в България са свързани с подобряване на достъпа и увеличаване 
дела на завършилите висше образование; съществено повишаване на качеството на 
висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше 
образование с цел заемане на достойно място в европейското пространство за висше 
образование; изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и 
пазара на труда, постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането 
на специалисти с висше образование; стимулиране на научноизследователската 
дейност във висшите училища и на развитието на иновации, ориентирани към 
пазарната икономика; модернизация на системата за управление на висшите училища; 
повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и на науката и на 
ефективността на използването им чрез нов модел на финансиране, и т.н. 
(Използваният термин „висши училища” е събирателен по смисъла на чл.17 от Закона 
за висше образование и се отнася до университетите, специализираните висши 
училища и самостоятелните колежи.) 

В Законът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование 
и обучение, приет от Народното събрание на 11 юли 2014 г. ясно е посочено, че: 

Професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез 
работа (дуално обучение). Обучението чрез работа (дуално обучение) е форма на 
партньорство между професионално училище, професионална гимназия, 
професионален колеж или център за професионално обучение и един или няколко 
работодатели, която включва: 

1.   Практическо обучение в реална работна среда. 
2. Обучение в професионално училище, професионална гимназия, професионален 
колеж или център за професионално обучение. 

 
В дискусиите свързани с проблема се разграничават две основни тези: едната е че 

дуалното образование може да се приложи в България, а другата е че, това не може да 
се случи като ефективен и дългосрочен процес. 

Истината обаче е някъде по средата… 

Дуалната система не е никак чужда на България, въпроса е, че икономическите 
условия в страната в момента са такива, че са необходими действия в посока 
стимулиране на бизнеса, който от своя страна да може да обучава, назначава служители 
и работници и да разширява своя капацитет.  
В миналото, когато България е била в границите на Османската империя, е 
съществувала система – много близка до така нареченото днес дуално образование. 

Преминавало се е през степените – чирак, калфа и майстор, като едновременно с 
теорията учащите са придобивали и безценни практически умения. От историческите 
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източници: търговски тефтери на Константин Хаджипаков и Христо А. Бояджиев, и 
Търговска диплография от Ст. и Хр. Караминкови 1850 г. (източник – архив в  
Регионален исторически музей – Плевен) много ясно се проследява тогавашната 
организация на обучение с изведена практическа насоченост – изключително близка до 
съвременната дуална система. 

Тази тристепенна система на квалификация практикувана тогава в България в 
момента е актуална на Запад.  

Истина е, че през последните години има осъществени опити за експериментално 
прилагане на дуалното образование у нас. Това се осъществява от училища получили 
финансиране в рамките на програми в партньорство с институции или НПО.  

Проблемът обаче е, в липсата на устойчивост след усвояване на финансирането. 
Отпускат се средства за обучение, както и временен стимул за фирмите „приемници”, 
но след това младите хора нямат възможност да се реализират във въпросните фирми. 
Получават единствено образованието по избраната специалност.  

Друг подобен пример е отпускането на  средства по програмата „Работата на моя 
живот”, на Германското правителство, която има за цел да подпомогне финансово 
младежи от Европейския съюз по време на дуалното им образование в Германия. В 
Германия има хиляди свободни места за професионално обучение и Бундестагът полага 
доста усилия и влага средства, за да запълни празнините в икономиката си. Подобна 
програма разбира се е от голяма полза за придобиване на опит у младите хора, но това 
също е и отворената врата за емигрирането им и напускането на родината си. Факт е че, 
дори и да се завърнат след обучението в страната си младите хора остават на бюрото по 
труда въпреки че вече имат знания и квалификация. Единици са тези които имат късмет 
да работят по избраната си специалност. 

Има очаквания, че с въвеждането на дуалното образование едва ли не ще се решат 
всички неизправности в страната.    

Проблемът не е липсата на дуалното образование, а липсата на перспектива и 
условия за развитие в България. По изкуствен начин без необходимата за това основа 
няма как да се получи подобно структуриране. При положение, че  се наблюдава 
постоянна тенденция на закриване на училища и отпадане на ученици, успоредно с 
нарастване броя на фалиралите фирми е много трудно изобщо да говорим за успешно 
прилагане на дуалното образование в България. 

 
Дуалното образование може да се осъществи при следните условия: 
 
1. Адекватна политика на държавата относно частният бизнес. Поощряване на 

фирмите, частните производители и възможности за перспективи. 
Стимулиране на българската продукция. 

2. Посредничество на държавата между Образователните институции и фирмите.   
3. Адекватна на ситуацията Реформа в образователната система в България. 

Необходимо е да се направи прецизна карта на база необходимостта от 
откриване на нови учебни специалности или закриването на неперспективни и 
неотговарящи на икономическите условия. Във всяка една област да се 
съобразяват икономическите условия и да се избяга от „шаблоните” при 
одобряване план приемите за учебната година.  

 
Дуалната система би могла да се практикува отново в България, защото в 

миналото обучение от подобен тип се е осъществявало и е доказало своята 
ефективност. Това обаче може да се осъществи само ако се предприемат от държавата 
мерки за съживяването на Българската икономика. Проблемът е много по-голям и 
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комплексен от колкото изглежда. За да функционира и се развие дуалното образование  
трябва да има основа. То се явява в момента част от пъзел с многобройни проблеми, 
които се пораждат от един огромен и основен проблем – изключително слабата 
икономика на държавата. Без усилия в тази посока – големият проблем винаги ще води 
след себе си множество проблеми по веригата. Обратно – с единичното решаване на 
дребните проблеми не може да се постигне нищо. Необходимо е да се насочи 
вниманието не върху отделния проблем, а върху причината която го поражда. Не е 
нужно да правим усилия за влизането ни в Европа защото ние много отдавна сме част 
от този континент. Геополитическите фактори и правилната държавна политика 
определят битието на хората. 

 
 
ЛИТЕРАТУРА:  

1. Маринов З., „Основи на пазарната икономика”, Пловдив 1996 г.; 
2. Тончев Г., „Основи на мениджмънта” –– издателство „Драгон 41”, София 
1992 г.; 
3. Търговски тефтери на Константин Хаджипаков и Христо А. Бояджиев, и 
Търговска диплография от Ст. и Хр. Караминкови 1850 г. (източник – архив в  
Регионален исторически музей – Плевен) 

 

 

 

Адрес за контакт: докторант Милен Г. Първанов, Педагогически Факултет, 
Научна област и професионално направление: Педагогически науки, Катедра: 
Педагогика, Специалност: Теория на възпитанието и дидактика, Форма: 
Самостоятелна подготовка, ВТУ  “Св. Св. Кирил и Методий”, тел. 0889 242 157, 
Eлектронна поща: mparvanov@gmail.com 



222 
 

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 „100 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА КАПИТАН ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ”  

14-15 АПРИЛ 2016 Г. 
ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 
 

 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ 
 

М. Г. Първанов 

Педагогически Факултет,  ВТУ  “Св. Св. Кирил и Методий”, Град Велико Търново, 
Република България 

 
IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE PROFESSIONAL 

SCHOOLS IN BULGARIA 
 

M. G. Parvanov 
 
 

Abstract: The opportunities of improvement of the professional schools in R Bulgaria are analyzed in 
the article. 
 
Keywords: education, guidance, management, planning   

 
Днес в света и у нас настъпват значителни промени в политическо и 

икономическо отношение. Модерното понятие за обществен просперитет се 
идентифицира с процеса на развитие на съвременната демокрация.  
По своята същност тя е съвкупност от гаранции срещу неограничената власт и поради 
това е призвана да осигури равновесие между интернационализирането на икономиката 
и хомогенната национална идентичност. Динамиката на тяхното взаимодействие се 
изразява чрез преплитане на многообразни интереси и ценности, които в крайна сметка 
се свеждат до два основни фактора: пазар и култура.  

Пазарът като ситуация на контакт с цел покупко-продажба и реализиране на 
печалба е в състояние да стимулира духовната сфера, но също и да предизвика 
ценностни конфликти в нея. От друга страна, той е повлиян не само от процеса обмен 
на идеи, но и от цялостната социокултурна атмосфера на обществото. 
Някои основни моменти на пазарната икономика като плурализъм, демонополизация, 
пазарни и стоково-парични отношения и специално пазар на работната сила, 
автономност на първичните структури, многообразие в източниците и формата на 
финансиране, демократични и ефективни принципи на управление при пълно зачитане 
на правата на отделната личност и интересите на обществото, като цяло са сериозно 
основание за промени  в социалното поведение и на училището. 

Разглеждано като съставна част на социокултурната среда, то може да съществува 
нормално само ако задоволява новите потребности и се развива съобразно законите и 
закономерностите на тази среда.  
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В началото на 21 век българското средно образование се стреми в училището да 
намерят място най-важните характеристики на новия век: демократичност и 
хуманизъм, индивидуалност и социализация, толерантност, съпричастност към 
решаване проблемите на човечеството.  

Един внимателен преглед подсказва, че неимоверно силно ще нараства 
потребността от високо развити в умствено и творческо отношение хора, а това издига 
неумолимо педагогическите явления и дейности, тяхното оценяване и прогнозиране. 
Съвременното младо поколение трябва да се възпитава и обучава по нови начини, 
целесъобразно е да се търсят нови форми на общуване, да се използват нови 
технологии, които имат развиващ  характер, създават интерес у обучаемите, радост и 
удовлетворение от постигнатите резултати, самочувствие на мислещи и можещи хора. 

Всички тези нови задачи пред българското училище не могат да се решат без 
издигане на качеството на образованието и това от своя страна се явява главен 
приоритет на училищният мениджмънт. То е заложено в мисията на училището и 
представлява същността на цялостната управленческа дейност. Училището е призвано 
да осигури необходимите условия за постигане за високо качествено образование на 
всеки български ученик, съобразно с неговите възможности, необходими за процеса на 
учене и бъдеща трудова и социална реализация. Директорът на училището се явява 
основна фигура призвана да организира управленческа дейност в три основни сфери: 
като мениджър, педагог и лидер на училищния екип. 

Осъществяването на мисията за високо качество на образованието зависи от 
следните условия:  
 

Функциите на училищния мениджмънт. 
 

Повишаването на качеството на училищното обучение и образование заема 
основно място сред педагогическите и мениджърски функции на директора в 
цялостната му управленческа дейност. Тази функция е определена в следните 
нормативни документи:  
 

- Закон за народната просвета; 
- Правилник за приложение на Закона за народната просвета; 
- Длъжностна характеристика на длъжност: Директор на държавно или 

общинско училище.  
 

Като главен субект на управлението на училището, директорът организира и 
ръководи цялостната му дейност по посока на изпълнение на държавната образователна 
политика, на мисията, целите и функциите на училището, в съответствие с държавните 
образователни изисквания и нормативната уредба в образователната система.  
Сред основните му управленчески функции като орган на управление на училището се 
откроява тази свързана с отговорността му за качеството на образователния процес за 
организацията и резултатите от обучението и възпитанието на учениците. Той 
утвърждава годишните календарно-тематични разпределения, утвърждава учебните 
програми за СИП, контролира организацията на учебно-възпитателния процес, 
анализира и отчита цялостната дейност на училището.  

Управленските компетенции на директора на училището, свързани с издигане на 
качество на обучението засягат следните по-важни аспекти свързани с управленческите 
функции: 
 

- Прогнозиране и планиране на педагогическата дейност; 
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- Организиране на учебно-възпитателната дейност; 
- Мотивиране на учители и ученици за качествен и всеотдаен труд; 
- Координиране на дейността на учители и ученици в учебния процес и извън 
учебните форми, както и с факторите от социалната среда; 
- Контрол върху учебно-възпитателната работа, който се изразява в 
осъществяването на системен мониторинг върху състоянието и развитието на 
обучението, върху резултатите от учебната дейност. 

 
От изложеното до тук се вижда, че стратегията за високо качество на 

образованието зависи в изключителна степен от управленческите функции и 
компетенции на директора на училището. Тя има водещо приоритетно значение в 
цялостната му управленческа дейност и реализацията и определя в голяма степен 
престижа и авторитета на цялото училище. 

Затова избрах тази тема, като нещо ново в което ярко се съчетават 
икономическите ми познания и тяхното приложение в работата на училищния 
директор. 
 

Основните направления за реализация на училищния мениджмънт са следните: 
 

1. Определяне профила на училището; 
2. Качество на педагогическия персонал; 
3. Подбор на учениците; 
4. Планиране и организация на училищната дейност; 
5. Контрол и мониторинг на учебно-възпитателната дейност; 
6. Координиране на учебно-възпитателната дейност в училището и с други 
фактори от социалната среда. 

 
Професионалната компетентност на мениджъра в образованието е интегрална 

характеристика – тя определя способността на педагога – мениджър да решава 
управленски проблеми и задачи, възникващи в различни ситуации, като използва 
своите знания, опит и ценности. 
 

И ако трябва да синтезираме формулата на успеха на мениджъра в образованието 
тя е:  
 

Мениджър + специалист + професионален управленец + ръководител + лидер 
 

Тези качества се придобиват чрез обучение, тъй като само знанията не са 
достатъчни за да бъде успешен един мениджър. Управленческата наука отдавна си е 
казала думата – мениджърството е професия, която се усвоява както всяка друга 
професия в образованието.  

Необходимостта от промяна в управлението в образователната система е 
очевидна. Изходна позиция в този процес е обединяването на качествата и потенциала 
на управленския труд с постиженията на реформаторската педагогика, с непрекъснати 
технологични, технически и организационни промени в стремежа за изграждането на 
модерното училище. Всяка промяна предлага възможности за усъвършенстване. 
Усъвършенстването от своя страна е свързано с въвеждането на новости или иновации.  
Американския изследовател Джон Харингтон в монографията си „Управление на 
качеството” разработва тезата за иновационен мениджмънт в образованието. 
Характерна черта на иновационния мениджмънт е иновационния стил на управление. 
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При него иновационния стил на управление се проявява като проекция на социо-
културната среда. Той акумулирал във висока степен положителните елементи в 
управлението и свежда до незначими отрицателните явления и процеси 
съпровождащите управлението на училището и учебно-възпитателния процес. 
Широка основа за развитието на иновационния мениджмънт са реформаторската 
педагогика, която маркирайки основните характеристики на образователните стратегии 
от 60-те години до днес, прогнозира в обобщен план и бъдещите тенденции за развитие.  
Основното нещо което е залегнало в иновационния мениджмънт, и то със 
стратегическо значение са перспективните програми за развитие на определеното 
училище. Затова същността на иновационния мениджмънт е от съществено значение за 
перспективното развитие на определено професионално училище.  
 

Когато се разглежда училищният мениджмънт трябва да се съобразим и с някой 
уточнения: 
 

1. В ежедневния език, мениджмънта и маркетинга не се разбират като пряко 
свързани дейности. Маркетинга всъщност е една от мениджърските управленски 
функции. Съвременния мениджмънт фаворизира маркетинговите проучвания. 
Приоритетите на маркетинга в управлението на фирмите, ведомствата и в нашият 
случай в училището, поставя на водещо място прогностично-плановата функция 
на мениджмънта. С други думи, планирането и маркетинга са взаимно свързани 
управленчески дейности, които са характерни за мениджмънта в пазарната 
икономическа среда. Затова в икономическата литература се употребява 
понятието „маркетингово ориентиран мениджмънт”. 
2. Трябва да се преборим с мнението, че маркетинга у нас в условията на 
стопанската криза, обусловена от прехода на централно-управлявана към пазарно 
ориентирана икономика, не може да се прилага, понеже няма развити достатъчно 
добре пазарни отношения и съответните механизми. На пръв поглед, това мнение 
е вярно, не само, ако разбираме маркетинга като управленческа дейност, която 
насочва мениджъра да взема решения в процеса на планиране и да определя 
какво, как, колко и кога да произвежда и къде, кога, колко и на какви цени да 
продава, то лесно ще се убедим в необходимостта от маркетингови проучвания. 
Маркетинговата ориентация на мениджмънта е породена от една необходимост: 
приспособяване към икономическите изменения, които са преки свидетели на 
това, както превъзходството на производителя отстъпва място пред това на 
консуматора – купувач. За да се премине със шансове за успех от 
централизираната икономика към пазарната икономика, фирмата или ведомството 
следва да разработи специален метод, който се нарича „Маркетинг” и се 
характеризира с: 

 
- Особено състояние на духа насочено навън; 
- Последователност от действия включващи шест пункта (информация, решение, 
планиране, бюджетно осигуряване, действия, контрол); 
- Комплексна база, включваща серия от средства, които стават все по надеждни, 
що се отнася до познанието, действието и контрола. 
 
В повече от трийсет години в Република България се правят усилия маркетинга да 

се превърне в една водеща научна дисциплина. Ето някои от постиженията: 
 
- Проучване на пазарите; 
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- Предвиждане на продажбите; 
- Планиране и програмиране на действията; 
- Моделиране и математическо формулиране на проблемите с оглед 
подпомагането на решението; 
- Продажба или персонална комуникация; 
- Рекламна дейност; 
- Промоция за да се въздейства върху покупката на продукта; 
- Търговски дизайн; 
- Диагностика и контрол на функцията маркетинг. 

 
От 1969 г. съществува и терминът „Метамаркетинг”. С него се означават 

приложенията на маркетинга в нетърговските организации, администрацията, 
обществените служби, политически партии, църкви, агенции. 
Метамаркетингът е понятие което в себе си би трябвало да включва маркетингът в 
системата на образованието, тъй като той е компонент на социалната среда и по 
специално на духовната сфера. Необходимо е да отбележим, че има различни видове 
маркетинг и различни квалификации на видовете. Според едни учени, той е 
екологичен, глобален, експортен, агресивен, а според други учени той е неекологичен, 
глобален микромаркетинг, потребителски, активен, пасивен, импортен. 

В компетенциите на всяко ръководство е да разработва, използва гъвкави схеми от 
различни видове маркетинг. При това трябва да се съобразяваме със съвместимостта от 
една страна на маркетинговите елементи един спрямо друг, и от друга, между 
условията на производството и реализацията. 

Тук именно се крият и оформените възможности за ефективно приложение на 
маркетинговия мениджмънт. Във всички случай можем да направим 
операционализация: 
 

І. Анализ на изходната ситуация 
- Анализ на външната среда; 

- Анализ на вътрешната среда 
 
 

ІІ. Формиране на изходна ситуация 
- в персонален аспект; 

- във веществен аспект; 
 
 

ІІІ. Определяне на маркетингова стратегия 
 
 

ІV. Определяне на маркетингова тактика 
 
 

V. Изпълнение 
 
 

VІ. Контрол и анализ 
 

Върху основата на изложеното можем да направим извода: 
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Използвайки маркетинговия подход да се правят изследвания на трудовия 
пазар, проучване на интересите на ученици и родители, а от там постепенно да се 
овладяват мениджърски функции от училищния директор. 
 

Съставът на учениците, обучавани в дадено училище има важно значение за 
качеството на образованието. В масовите училища специален подбор на ученици не 
може да се осъществява, но има значение, но има значение проучването на 
възможностите и индивидуалните способности, техните интереси, потребности, 
способности и съобразяването с тях в учебния процес, диференцирането на учебните 
задачи, прилагането на индивидуален подход в обучението. 

Тези изисквания имат особено важна роля за успешното и качествено обучение на 
учениците, свързани са с организиране на специални дейности с талантливи деца и с 
тези които изостават по различни причини. 

Училищният мениджмънт е отговорен за създаването на педагогически, 
организационен, психологически комфорт за обучението на учениците, за задържането 
им в училище, за недопускане на отпадане и напускане на ученици от училище, на 
неизвинени отсъствия, бягства от часове и други такива прояви.  
Спазването на училищните правила, ред, дисциплина са важни условия за качествено 
образование. Специализираните и професионалните училища с добър имидж имат 
възможност да подбират учениците си със специален конкурс или по успех, което 
осигурява условия, база за обучение на по-високо качествено равнище. 

Изразявам собствено мнение, че по целесъобразно е всяко училище да си изготви 
наредба за прием на ученици, които да бъдат прегледани и заверени от началниците на 
Регионалните инспекторати. Само по такъв начин ще се постигне равнопоставеност и 
броят на кандидатстващите ученици в училище ще бъде показател за неговата 
привлекателност, за качеството и актуалността на подготовката, за авторитета и 
престижа му. 

Икономическата криза в Европа и света оказа изключително отрицателно влияние 
върху развитието на бизнеса. Това от своя страна стеснява възможностите на 
професионалните училища в Република България за реално участие на завършващите в 
трудовия пазар, което рефлектира и в професионалното ориентиране на учениците от 
Основните училища. 

Трудното набиране на ученици поставя на първо място провеждането на ежегодни 
маркетингови проучвания на професионалните училища, анализ на появяващите се 
нови фирми с нови производства, и въвеждането на нови професии и специалности в 
Професионалните гимназии.  
 
Изводи: 
 

В процеса на своето функциониране, образованието се стреми да реагира 
адекватно на социалната промяна. Всяка социално система променя съдържателните си 
характеристики, най-вече чрез промяна на принципите на собственото си управление. 
Именно промяната на основния принцип на централизацията във принцип на 
децентрализация е в основата на демократизацията на образованието. 
Децентрализацията предполага делегиране на права и самоуправление. 
Съществуването на едно училище – професионална гимназия  зависи изключително от 
това дали в него има изградена система за изследване на мениджърските функции и 
маркетингови дейности на директора на професионалната гимназия. Маркетинговите 
проучвания позволяват професионалната гимназия винаги да разполага с информация 
за развитието на пазара, необходимостта от кадри, интересите на хората към нови 
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професии и специалности. Това ще подпомага ръководството на училището правилно 
да се ориентира към една гъвкава структура на управление, осигуряване на 
квалификационен резерв, бързо въвеждане на нови професии и специалности. 
Професионалната гимназия ще успее в условията на прехода към пазарна икономика, 
ако има точни маркетингови проучвания и предлага на пазара на труда на работната 
сила – подготвени, конкурентно способни специалисти. Демокрацията в училище е 
децентрализация, изразяваща се в автономност. Децентрализацията изисква 
изработване на стратегия за управление на училището. Директор – мениджър на 
училище ще стане този, който познава мениджърските функции, умело ги декомпозира 
и на базата на самоуправлението включва целия учителски колектив в тяхното 
изпълнение. 
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От 1990 година насам в Република България се извършва преход към пазарно 
стопанство, съпроводен с тежка икономическа, политическа и духовна криза в 
обществото. Нашите наблюдения, общуването с колеги и ученици, изследванията на 
психолози и педагози показват, че се забелязват тревожни тенденции, голям спад в 
мотивацията за учене на учениците в рамките на периода на преход. Освен учениците с 
положителна мотивация за учене, в процеса на прехода са възникнали най-малко три 
групи ученици, чиято мотивация за учене е подложена на отрицателно въздействие на 
редица деформиращи фактори. Към първата група трябва да отнесем ученици, за които  
най-голямата ценност в живота е „далаверата”. 

Социалната среда оказва влияние и за тях стремежът за притежаването на пари 
чрез кражби, изнудвания, фалшиво посредничество, дори с цената понякога на тежки 
криминални престъпления са мотивиращи фактори, а ученето нещо странично, 
излишно за бъдещето и живота. Следващата група е на ученици, употребяващи 
наркотици, упойващи  вещества, алкохол. Те разполагат с малко време, когато са в 
нормално състояние, за да се мотивират за учене. Според редица изследвания 15% от 
младежите в България между 14 и 18-годишна възраст пушат хашиш и марихуана, а 
23% от учениците са опитвали някакви психоактивни вещества.  

Най-голяма е третата група на скептично настроените, чиито доводи са: Защо да 
се учи? Безсмислено е? 
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На пръв поглед изглежда, че се получава една непреодолима социално-
педагогическа ситуация. 

Много трудно би могло да се прави съпоставка на икономическата криза от 1929-
1932 година и тази в момента в Република България и света. И все пак по отношение на 
проблематиката, която ни интересува, много учени предлагат следните направления за 
преодоляване на кризата.: 
 - преструктуриране и съживяване на икономиката, ориентиране към важни 
стратегически направления на научно-техническия прогрес; 
 - изграждане на нова ценностна система у учениците върху основата на новите 
реалности; 
 - използване на иновациите в учебно-възпитателния процес за формирането на 
мотиви за учене и перспективна личностна реализация; 

 
Пречупени, съобразно необходимостта за решаването на нашия сложен социално-

дидактически казус: 
 1. Всяка дълбока ценностна криза на обществото  предизвиква ново 
актуализиране на идеите за ценностното възпитание. 
 2. Педагогиката няма шанс за развитие, ако няма педагогически търсения с цел 
формирането на мотиви за учене у учениците. 
 

 Всичко това поражда необходимостта от Новата образователна парадигма която 
е насочена към усъвършенстване процеса на учене. Тя е свързана преди всичко с 
разкриването на уникалното у всяка личност, на нейните възможности, мотиви, 
интереси. Тази основополагаща концепция насочва вниманието на много учени-
педагози към търсене на нови оптимални условия за формиране и развитие на новата 
личност. Ученикът е в центъра на образователния процес и като такъв предметът на 
неговата дейност трябва да бъде ученето, изразяващо се в осъществяването на 
целесъобразна продуктивна учебна дейност, а не получаване на сума от знания и 
изпълнения на предписания. Учителят е преди всичко организатор, консултант, 
подпомагащ самостоятелната работа на ученика. В такъв случай се променя и 
организацията на образователния процес, и то съществено в посока на придобиване на 
знания, компетенции и развитие на ученика като субект на собствената си учебно-
познавателна дейност. 

В този контекст можем да открием и основните признаци на новата образователна 
парадигма:  

1. Ученикът е основен субект на собствената си продуктивна дейност. 
2. Учителят е организатор, консултант на самостоятелната учебна дейност на 
ученика. 
3. Ориентиране на обучението към решаване на проблемно- познавателни задачи. 
5. Осъществяване на обучението върху основата на мисленето, а не на паметта. 

 
Новият вид образование е преди всичко нов дух, който изгражда ученика като 

саморазвиваща се личност. 
 

Определящ е мотивът, а методът, средството, технологията и средата са 
работен инструмент и условие за определена дейност. 
 

Така изложената парадигма за активното учене е базирана на изискванията за 
активност и самостоятелност. В съвременната педагогическа наука съществуват две 
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направления, които са тясно свързани с идеята за активното учене. Тези две 
направления определят и перспективното развитие на образованието. 

Първото е хуманистичното направление, което е фундамента на личностно-
ориентираното образование. Конструктивизмът се явява второто направление при 
което ученикът играе активна роля в процеса на разбиране, осмисляне и конструиране 
на информация. В крайна сметка за да прецизираме, можем да уточним, че под 
качествено и ефективно обучение разбираме, такова обучение, в резултат на което в 
обучаваните са формирани положителни вътрешни мотиви за учение и е достигнато от 
тях максимално възможна за дадения етап от обучението степен на обученост, за 
възможно най-кратко време и при запазване на оптимално равнище на 
работоспособност. В новите образователни условия формирането на мотивация за 
учене се явява едно от доминиращите условия, водещ критерии за качествена и 
ефективна учебна дейност.  

На въпроса как се формира учебна мотивация няма еднозначен отговор?  
 Високата актуалност на проблема се сблъсква с изключително трудното изучаване 
на мотивите на дейността и поведение на учениците. Тези трудности се дължат на:  
 

1. Дълбоката интимна природа на мотивационната сфера на личността. Мотивите 
представляват хипотетични конструкти, които ние не можем да наблюдаваме. 
2. Липсата на достатъчно теоретична яснота, защото теориите за мотивацията са 
толкова много и неясни, колкото много неясни са и теориите за личността. 
Понятието „учебна мотивация” е с широко съдържание, тъй като става дума за 
есенциални новообразувания, които могат да се формират чрез високо 
организиран цялостен учебно-възпитателен процес. В същото време възниква и 
друг въпрос: Как да се осъществи звучащият израз: „целта на урока да стане цел 
и на ученика”. 

 
В науката има твърде много и различни схващания за механизмите на формиране. 

Още Константин Дмитриевич Ушински изтъква, че не е достатъчно да се разберат 
думите, да се схванат известни чувства, а е необходимо мислите и чувствата да станат 
притежание на ученика, така че да се превърнат в истински двигател на поведението 
му. Когато става въпрос за формиране и повишаване на учебна мотивация във всички 
случай трябва да се търси връзката между природния потенциал и силата на 
мотивацията. Това означава че при липсата на качества за подготовка, на способност за 
дадена дейност, дори при наличието на силна мотивация не може да се стигне до добри 
учебно-възпитателни резултати. Здравословното състояние влияе върху оптимизма или 
песимизма, темперамента върху характера, мозъчната пластичност върху интелекта. 
Достатъчно е да споменем, че всяко мотивационно решение е резултат от дълбок 
размисъл, и то зависи от интелектуалния потенциал на личността. Не на последно 
място върху мотивационната система за учене оказват влияние и волевите усилия. Без 
волеви усилия мотивите за учене на ученика си остават само едни добри намерения. 
Формираните качества на волята – упоритост, плановост, деловитост, 
дисциплинираност ще гарантират реализация на мотивите, но и ще упражняват влияние 
върху силата на мотивационната система. Формирането на мотивите става в две насоки: 
„отвътре-навън”, и „отвън-навътре”. В някои педагогически източници пледират и за 
други два насоки: „отгоре-надолу”, и „отдолу-нагоре”. „Отгоре-надолу” формирането 
на мотиви става по предписание на преподавателя, а „отдолу-нагоре” формирането на 
мотиви се извършва с активното участие на учениците. Не е трудно да се направи 
извода, че от съществено значение за учениците са процесите на създаване на мотиви 
„отдолу-нагоре”, и „отвън-навътре”.  
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Съобразно изложеното до тук отиваме към излагане на наши съображения, към 
конкретизиране на основните психо-дидактически условия за формирането на учебна 
мотивация: 

1. Решаване проблемите на целеобразуването, което значи конкретизиране целта 
на всеки урок, на всяка организационна форма. Ако учителят успее да направи 
целта на урока си, цел на всеки ученик, то ще се създадат условия ученикът да 
подчини на тези цел мотивите си за учебна дейност. В противен случай се 
получава „безцелна дейност”, „безделие” в урока и в заключение – липса на 
мотивация и незадоволителни учебно-възпитателни резултати. 
2. Преминаване от разкриване на значението на изучаваната тема към изграждане 
на личностен смисъл. Според редица учени и направени специализирани 
изследвания това е ядрото на мотивацията. Личностният смисъл определя 
отношението на ученика към целта на урока. 
3. Чрез общуване и добронамерено поведение преподавателят създава 
положително „емоционално състояние” за активното включване на учениците в 
учебната дейност. 
4. Организация на учебната дейност, включваща активни организационни форми, 
интерактивни методи, средства, прийоми. 
5. Задължително условие е единството на оценката за учебни постижения с 
мотивите, които са ги осигурили.  
6. Стил на педагогическо ръководство на учебно-възпитателния процес. 
Демократичния стил създава непринуденост, комуникативност, 
доброжелателност, дидактическо взаимодействие с потенциал за по-голяма 
ефективност на учебната дейност. 

 
 Подходите за формирането, развитието и стимулирането на мотивация за учене, 
според изследванията на някой учени - педагози в Република България, проведени с 
голяма група учители са: 
 

- рационален подход, който се реализира чрез убеждаване на учениците в 
ценности на знанията; 
- подход на постиженията, основан на мотивиращата сила на успеха в учебната 
дейност; 
- технологичен подход, насочен към развитие на формите и методите на 
обучение; 
- личностен подход, при който се акцентира върху взаимоотношенията между 
учителя и учениците.  

 
 Осмислянето се превръща във функционална част на педагогическите умения за 
формирането на мотива за учене на учениците. Възприемаме схващането на А. К. 
Маркова, че основните методи за изграждане на мотивация са: 
 

1. Формирана познавателна активност чрез рационална организация на урока. 
2. Формиране на социална активност чрез организация на колективната и групова 
работа. 
3. Формиране на активно отношение към собствената мотивационна сфера на 
ученика чрез актуализиране на стари мотиви. 
4. Използване на адекватни прийоми на целеобразуване. 
5. Зараждане на нов мотив и превръщането му в устойчив, реален мотив. 
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 Най-малко  две са условията, определящи изключителната актуалност на 
проблема за педагогическото формиране на мотивацията за учене: 

 Целенасоченото изграждане на мотиви за учене е главен фактор за 
активизиране на познавателната активност на ученика, за развитие на неговите 
интереси и способности, за неговата интелектуална и поведенческа насоченост. 
 Тази мотивация влияе много за развитието на личността, на нейното 
отношение към света, към себе си и на нейната перспективна личностна 
реализация. 

 
 Мотивацията на педагогическата дейност на преподавателя е определяща за 
формирането на мотиви за учене. Неговата мотивация изпълнява първостепенна 
стимулираща роля в процеса на развитието на мотивацията на учениците - дали те ще 
бъдат пасивни реципиенти на информация, или активни участници в обучението, 
идейни субекти на самостоятелна и творческа работа за  личностно 
самоусъвършенстване. С мотивацията на педагогическата дейност всъщност 
започва системата на модерното преподаване, практическата педагогическа 
насоченост в обучението. Според традиционни и остарели представи и схващания, 
преподаването е процес на съобщаване на знания на ученика и успехът на двете страни 
в обучението се изчерпва със способността на учениците да отговарят на въпросите 
зададени от учителя. Преподаването и ученето са фундаментът на дидактическата 
интеракция. Учебната дейност при съществуващи мотиви за учене се характеризира 
със следните особености:  
 

- целите на учебната форма се превръщат в цели на ученика; 
- темповете на работа са енергични; 
- издръжливостта е голяма; 
- отвличането на вниманието е ограничено; 
- съществува богатство на идеи; 
- мисленето е интензивно, запомня се бързо; 
- съществува бодро настроение, изразходваната енергия не е свързана с умора. 

 
 В стремежа си да повишим качеството и ефективността на учебно-възпитателния 
процес, изградихме методика на преподаването, чрез която очертаваме основните 
пътища за формирането на мотиви за учене: 
 

1. Представяне на елементите на учебното съдържание във вид на личностно-
ориентирани задачи. Усвояването на знания да се извършва в условията на диалог, 
осигуряващ субективно-смислово общуване, рефлексия, самореализация на 
личността. 
2. Дидактическото моделиране се смята за специфичен метод в системата от 
методи за изследване и опознаване на обекта на дидактиката, а не е метод на 
обучение. Той е в основата на формиращия експеримент в педагогическите 
изследвания. Чрез термина моделиране в учебната дейност се означава дейността, 
извършвана от учителя и учениците в хода на обучението на нивото на негов етап, 
познавателен акт или дадена познавателна задача. 

 
 Иновациите в тази насока търсим в:  

- използване на интерактивни техники, технологии, форми, методи; 
- усъвършенстване на микроструктурата на урока с елементи на социалната среда, 
възможности за професионално ориентиране. 
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3. Създаване на мотивационен ефект чрез урочната и кръжочната дейност, 
обезпечаване на условия за достъпност, информационна наситеност, логическа 
последователност, проблемност, връзка с опита и потребностите на учениците, 
жизнено-практическа насоченост. 
4. Развиване на работата в групи, като се върви от работа в малки групи, към 
работа в големи групи и оттам преминаваме към екипна дейност. 
5. Оценката е основен мотивиращ фактор в обучението. Тя трябва да формира 
контрола и самооценката на ученика в положителна насока. „Аз-концепцията” се 
формира като ядро на учениковата личност и затова стимулиращата роля на 
оценката зависи от нейната мотивираност, конкретност, индивидуална 
насоченост. 
6. Създаването на положителен емоционален климат в обучението и общуването.  

 
Средата изисква при една конкурентност да се задоволяват точно определени и 

количествено, и качествено потребностите. С други думи, тя определя и професиите, и 
специалностите, които училището трябва да включи в своята номенклатура. Тя диктува 
основните правила на поведение на училището по отношение на маркетинга на 
работната сила и нейната подготовка. Средата изисква закриване на отмрели 
специалности, тя изисква иновации. Мениджърската дейност в едно училище трябва 
да открива и ръководи тези процеси. Развитието на отворената социална система – 
училището, не е нищо друго освен повишената способност да реагира адекватно на 
външните промени. Развитието като възможност за по-добро приспособяване към 
външната среда изисква всеобхватната информация за нея. Тази информация до голяма 
степен се свързва с мениджърските функции на директора и маркетинговите 
проучвания от страна на училището. Те трябва да уточнят социалните потребности и по 
точно движението и перспективите на пазара на работната сила. Въпросите за 
вътрешната и външната адаптивност на училището, като система и връзката им с 
околната среда са много сложни и перманентни. Безспорно трудно би могло да се 
избегне изводът, че образователния процес до такава степен е субсидиран от целите и 
практиката на бизнеса, че неговите агенти повече не са в състояние да овладеят своята 
професия в друга терминология. Интегралността на образованието се подкопава поради 
нарастващата му зависимост от законите на пазара. Налага се най-важното условия за 
външната адаптивност на училището: 

Взаимоотношението образование – пазарен модел 
Като една от новите възможности използвани от редица страни  е и дуалната 

система на обучение, която се разглежда като гъвкава, лесна и бързо нагаждаща 
се към новите изисквания. Обучението по нея струва скъпо на предприятията, но 
те поемат тези разходи поради силната си заинтересованост от високото качество 
на подготовката. 
 
 
 
 
 
 
 

Така предложения алгоритъм е от съществено значение и по него се извършва 
търсенето и предлагането, пазара на работната сила, свободното избиране на 
училището и професията от ученика. Тъй като в България се появи резерв от работна 

УЧИЛИЩЕ УЧЕНИК ПРЕДПРИЯТИЕ 
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ръка, по законите на пазара, а и на елементарната стопанска изгода, фирмите ще 
назначават най-квалифицираните и най-добри кадри по най-необходимите им 
специалности. За да се осигурят работни места и перспектива, учениците, респективно 
техните родители, ще се насочат именно не към други, а само към такива специалности 
с оглед на перспективните възможности за личностна реализация. 

Качеството на подготовка ще бъде основен критерии за постъпването в едно 
или друго училище, а директен носител на взаимоотношенията в посочената по-
горе триада, ще бъде ученикът като субект на взаимоотношенията. Тъй като 
училището и специалностите се избират свободно то може да се очаква значително по-
голямо развитие на училищата, които осигуряват най-добре търсените кадри, и дори 
закриване на такива чиито кадри поради морално износени специалности или слаба 
подготовка не се търсят или реализират. Фирмите ще бъдат зависими от качеството на 
работната сила и това ще предизвика заинтересованост в значително по-голяма степен 
от колкото до сега, в участието им при формирането на тази работна сила. Разбира се 
това ще става, по съвсем нова схема както на взаимоотношенията – от идеални до 
финансови и материални, така и в обществото от социалния икономически статус на 
учебното заведение, професии, кадри. Преминаването към „пазарен” механизъм при 
подготовката и разпределението на квалифицираната работна сила поставя естествено 
и въпроса за маркетинга на квалификацията. Когато съществуването на едно учебно 
заведение зависи от неговия престиж, формиран чрез качеството на подготвените от 
него кадри, то неговото ръководство трябва да осъществява чрез всички средства на 
маркетинга своята политика на развитие. В резултат на това се очаква да се повиши 
значително социално-икономическата ефективност на професионалната подготовка, 
както вътре в учебното заведение, така и по отношение на външната ефективност на 
тази подготовка, изразена в повишаване на обществената производителност на труда и 
делът в националния доход, създаден за сметка на образованието и квалификацията. 
Професионалните учебни заведения, които не могат да устоят на конкуренцията на по-
добрите, а поради това и по-търсени учебни завадения, ще трябва да бъдат закрити, 
като неефективни социални и икономически компоненти. От изложението което 
правим по този въпрос можем да направим извода, че все още в професионалните 
училища на България не се работи достатъчно по професионалната подготовка при 
условията на пазарен механизъм и произтичащата от това необходимост – при 
условията на свободно договаряне от съответната маркетингова политика в областта на 
работната сила. Това налага и втори извод, че при новите условия се очаква да 
функционира многообразна система за подготовка на кадри, която по признака на 
собствеността може да бъде държавна, кооперативна, на сдружения, на отделни лица, 
като тези промени ще бъдат валидни и за потребителите на кадри. На тази основа 
трябва да се формира механизмът на новите взаимоотношения и връзки на 
образованието с останалите сфери на производствената и извънпроизводствена 
дейност. Едно от ефективните средства за това е маркетингът на професионалната 
квалификация на работната сила. Управленската функция контрол също има най-
широко и непосредствено отношение към качеството на училищното образование. Тя 
заема основно място в дейността на директора и е свързана с отговорността му за 
резултатите от обучението, от подготовката на учениците, техните постижения и изяви. 
Училищният мениджмънт провежда диагностика на учебната дейност и състоянието от 
резултатите от нея, проучва нивото на подготовка на учениците на входа и на изхода на 
учебната година, по предмети, класове и степени. Прави анализ на резултатите и 
организира обучението съобразно състоянието. Директорът, съвместно с експертите от 
Регионалния инспекторат по образованието организират тестване на учениците, 
провеждане на наблюдения на урочни и други дейности, проучва продукти на 
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учениците, документацията на учителите, подпомага методическата им работа с оглед 
издигане на по-високо ниво качеството и ефективността на обучението. Провеждането 
на системен мониторинг върху учебно-възпитателната дейност, като продължително 
многообхватно наблюдение върху работата на учителите осигурява възможност за 
проследяване на състоянието и резултатите от обучението и управление на качеството 
му. Той е свързан с обективното оценяване на учениците – училищно и външно, с 
разкриване на постиженията и пропуските на тяхната подготовка и вземане на 
съответни управленчески отношения за постигане на по-високо качество. 
Мониторингът върху резултатите от обучението е свързан с необходимостта от 
постоянно усъвършенстване на националните критерии за оценяване на цялостната 
обективна система за контрол и оценка на резултатите. Контролът и мониторингът 
върху резултатите от обучението е целесъобразно да се обвържат със стимулиране на 
постиженията и със заплащането на труда на учителите. В осъществяването на контрол 
и мониторинг върху качеството на обучението и неговите резултати съществуват 
редица слаби страни в действащата училищна практика: 

- Не се осъществява контрол на изхода и системен мониторинг на 
процеса на обучение и на резултатите от него; 
- Не всякога са издържани в методическо отношение националните 
критерии за оценяване, които се използват в държавните зрелостни изпити; 
- Контролът е епизодичен, фрагментарен и не дава цялостна система за 
състоянието и резултатите от учебната дейност; 
- Включва голям относителен дял субективизъм в оценките в 
подготовката на учениците; 
- Недостатъчно е стимулирането на постиженията им. 
Тези мотиви ще се осигурят от съдържанието, методите и организационните 

форми на обучение. Много важен фактор който в много случаи се подценява при 
формирането на мотиви за учене е и системата на взаимоотношение, които възникват в 
учебния процес между учители и учениците и между отделните ученици.  
Всеки учебен процес предполага най-напред готовност и мотивация за активно и 
пълноценно участие в него. При това вътрешната готовност и положителната 
мотивация са еднакво важни за двете страни – и за учебната дейност на ученика, и за 
педагогическата дейност на учителя. 

Мотивите са фактори за въздействие върху човешкото поведение, докато 
мотивацията е онова, което ни кара да се държим така, а не друго яче. Или по-точно 
казано силата която кара хората да постъпват по определен начин. Моделът на 
мотивацията включва потребности, насоченост, награди, наказания, като разбира се 
трябва да допълним, че посочените елементи на мотивацията взаимно се допълват и 
взаимно си влияят. Целенасоченото предварително задание от стимули трябва да 
подтикне индивида към отделно поведение. Стимулите могат да бъдат твърде 
интересни и разнообразни: интересна и предизвикателна дейност; изтъкване в дадена 
работна група; достатъчно заплащане; морално удовлетворение. 

С цел повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес е необходимо у 
учениците да се изграждат социално значими и други висши мотиви за интелектуална, 
естетическа, нравствена и трудова дейност. Цялостната система на взаимодействие 
определя ефективността на ученика в учебната дейност. 
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   В контекста на социалните детерминанти, човешкото общество във 

всеки конкретен исторически период представлява някакъв утвърден 
модел, приемлив за повечето хора. Това те правят или съзнателно, или по 
силата на житейската инертност и множествеността на причините, които 
ги обособяват като цяло. В това общо, независимо от принципната 
различност на отделните субекти, се налага и известно уеднаквяване на 
тяхната поведенческа култура, а и на цялостната им битийност. В този 
смисъл,  всеки осъзнал се субект, мислещ се за отделен, приема естествено 
и развиващия се образ на „обобщения друг”. Това позволява другият да 
изглежда припознат, разгадаем и в общ смисъл – предвидим в своите 
реакции спрямо обкръжението си. 

В резултат на съвместното пребиваване на обособена социална 
територия, в културата на хората се оформя поведение, което е нравствено-
естетическо отношение и към себе си, но най-вече към другите хора. В 
случая се реализира определена система от избирателни връзки с различни 
страни на социалната среда. От съществено значение за съвместния живот 
е обстоятелството, че характерът, начинът и динамиката в осъществяване 
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на връзките и отношенията се реализират на основата на утвърдени от 
времето и социалните условия, специални регулатори. 

Регулаторите на човешкото поведение, както е добре известно, най-
общо се класифицират на институционални и неинституционални. Това 
деление само формално е свързано с наличието на известна социална 
организация или с липсата на такава система. Същественото е, че в тези 
случаи става дума за различно позиционно място на участника в социалния 
процес спрямо регулиращия механизъм. 

Към първия тип се отнася преди всичко правото, както и различни 
организационни норми, правила, инструкции, устави и др. Тук нормите на 
поведение и отношение между лицата и социалните структури се създават 
от особени институти, притежаващи специални права за това. Чрез тях се 
провежда специфична организационна политика, която подрежда и 
изглажда възникнали противоречия между участници в социалния живот. 
А доколкото юридическите норми определят общата рамка на 
организационния тип регулация, то и специалните учреждения и 
институции работят регулаторно, без да напускат официалната правна 
среда или поне това е тяхно задължение. 

Своите нормативни изисквания учрежденията провеждат на основата 
на предоставената им власт. Тя се получава по смисъла и организацията на 
държавно-социалното управление. Чрез властта си учрежденията влияят 
върху изпълнителите, контролират функционирането на регулаторните 
механизми и осъществяват съответни санкции спрямо нарушителите на 
предписанията. Задължаващата сила на институционалните изисквания се 
постига обаче не автоматично. Тя се образува на основата на специално 
уговорените права и правила на поведение, както и от реалната 
дееспособност и авторитет на организацията, която ги налага.  

Като цяло, нормите и правилата на дейност и на поведение, като 
формален израз на на наложената система, в този вариант съществуват, 
повече или по-малко, като „външни” за човека изисквания. Макар, че 
всички те са резултат от нечие човешко усилие, същността и начинът им на 
функциониране са фактически насочени към една цел - да се спазват и 
изпълняват като задължителни. Тези норми се намират извън масовата 
динамика на непреднамереното общуване, не се възпроизвеждат от 
масовото съзнание. Обикновено при тях акцентът е разположен върху 
забраните и санкциите.  

Резултатът е, че субектите, изпълняващи въпросните правила и норми, 
по принцип са лишени от възможността да ги възпроизвеждат в ново 
качество, да ги променят, да подобряват състоянието и приложението им, 
доколкото основното им право е само да ги изпълняват. Парадоксално е, че 
тези наложени социални регулативни правила имат и морално-естетически 
характеристики. Някои от тях указват начин на обличане, поведение, 
външен изглед на субекта в конкретна ситуация. Обичайно това са форми 
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на морално-есетическа дейност, част от особени професионални 
изисквания. Подобни аспекти на регулация се наблюдават при някои 
основни за социалното функциониране професии – армия, полиция, 
противопожарна дейност, медицина, както и при субектите, включени в 
определена религиозна система като структурни участници.  

В тези случаи обаче, освен наложените правила и норми на поведение, 
можем да „разчетем” и ценностна обвързаност на изпълнителите. 
Спазването на начина на обличане и поведение тук не е само формално 
правило. Поддържането на този морално естетически визуализиран статут 
и то като трайна - в години, а и векове-традиция, определено подсказва и 
емоционалната готовност на субектите да изпълняват наложените 
„канонически” правила. Но правилото, посочено по-горе, за относителната 
непроменимост на нормите и правилата, което елиминира субективната 
активност, остава актуално. 

Друг е характерът на неинституционалните норми. Основната среда за 
тяхното възникване е моралът и естетичността. Моралните норми и 
принципи, както и тяхната външна естетическа изявеност се създават в 
процеса на съвместната житейска дейност на хората, в хода на 
продължителното масово общуване. Историческото и конкретно-
времевото натрупване на социален опит и неговото синтезиране в 
социално-необходими, приети за разумни и правилни оттук, норми на 
поведение, се извършва в самия процес на живот, във всекидневната 
практика  и в повседневното съзнание на човека. В резултат на това се 
обособява самостоятелен феномен на културата, който можем да наречем 
морално-естетическа поведенческа култура. 

Най-общо, тя е особена знаковост, която в популярен план е 
съвкупност от морално-естетически идеи, представи, идеали, норми и 
принципи за добро, справедливо, красиво и правилно, както и 
произтичащите от тях правила на поведение и неговата практическа 
реализация. Съществена особеност на на въпросните знакови образувания 
е, че при тяхното усвояване и прилагане хората действат доброволно. 

Нравствено-естетическите правила и норми са обект на непрекъснато 
обсъждане и коригиране в процеса на реалния човешки живот и 
общуването между субектите. Те са по природа ценностни. В тях се 
определя непрекъснато значението на правилното и неправилното, 
красивото и грозното, доброто, необходимото и пр. това е среда на 
множественост на мнения бз да има абсолютни утвърдени и непроменливи 
определения и „крайни” истини. Забележителното в случая е, че тук липсва 
характерното за институциите разделение на субект и обект на регулиране 
на отношенията. Общността и хората, които изработват, оценяват и 
санкционират нормата са и тез, които я изпълняват. Затова и акцентът при 
моралните норми е поставен не толкова върху забраните, колкото върху 
дължимото и образеца за неговото реализиране. 
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Представите за дължимо поведение са водещи при осъщестяването на 
регулативната фуркция на морално-естетическите правила и норми. 
Същността на дължимото в структурата на моралното съзнание и 
поведение на личността е важен момент в механизма за самореализация. 
Чрез него хората усвояват обществените изисквания за добро морално и 
естетически издържано поведение и ги приемат като естествени и 
необходими. В процеса на личностното развитие постепенно тези външни 
за човека изисквания се превръщат в потребности и стимули за поведение. 

В контекста на тази естествена природа на дълга, в съдържанието му се 
разкриват две страни, пряко свързани с поведенческите му прояви. Можем 
условно, доколкото дългът е обособена цялост, да ги наречем обективна и 
субективна. Обективната страна е плод на възприемането на обществените 
изисквания към човека, показващи необходимостта от спазване на някакви 
правила и условия за усъвършенстването на социалната среда. 

Субективната страна пък сочи осъзнаването от личността на външните 
за нея социални изисквания и приемането им като значими и нужни за себе 
си и за средата. В тази страна на дълга се открояват и личната готовност, 
осъзнато и доброволно да се следват нравствените предначертания в 
конкретната дейност и в живота като цяло. Естествен изразител на тези 
нагласи е реалното нравствено-естетическо действие, съвкупността от 
постъпките и общото поведение на човека. В практически план на 
ценностно реализиране, обществените правила и норми се превръщат в 
израз на дълбока личностна убеденост и фактическа привързаност към 
тяхната естествена необходимост и „правилност”. 

Дългът не се разбира като формалност, която следва да се извърши без 
друго. Той не е и догма, която не ангажира чувствата на човека, а се 
извършва механично. Той се намира в хармония със съвестта. Тя  става 
основен критерий за правилно морално поведение и способ за определяне 
на стойностите на дължимото. Така явлението „дълг” се преплита с 
цялостното морално богатство на субекта. В неговите прояви се отразяват 
представите, идеите и идеалите за добро, за хармония, за порядък, както от 
морално, така и от изразно-естетическо естество. 

Дългът се проявява по специфичен начин в рамките на определени 
социални среди и най - вече в някои професии. Особено значима е неговата 
роля в дейността на лекаря, на учителя, на военния човек, на 
представителите на правозащитната дейност. Изискванията на 
професионалния дълг в този аспект се преплитат по сложен начин с 
държавно-правната принуда, поради което на практическо равнище се 
оказва трудно установяването на неговата роля в мотивацията на дейността 
и поведението. Но все пак-тук се вижда и една реална възможност за 
преход от формалните поведенчески изисквантия на институционалните 
регулатори, към доброволното им приемане като прояви на моралното. По 
този начин институционалните норми добиват очовечен смисъл и стават не 
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инструмент за принуда и заплаха, а реално средство за подреждане на 
отношенията между хората с оглед на тяхното добро съществуване като 
части от по-голямото социално цяло. 

Всичко това показва, че моралните норми и принципи, като основа на 
поведението на човека, не са някаква външна даденост, наложена 
формалност, а са преживени същности. Тази особеност на моралните 
нормативи като основание за правилно действие, дава на човека 
едновременно и относителна самостоятелност, и силно приобщаване към 
другите в социалната среда. Той вече зависи от обществото не формално, 
заради система от външно наложени правила, отраничения и санкции, а на 
далече по-дълбоко ценностно равнище.  

В тази връзка и естетическата изразителност на поведението не е 
формално спазване на изисквания за представителност и оформеност. 
Естетическите прояви в поведението в единство с моралното начало 
означават дълбоко приемане на необходимостта от уважение към другия. 
Те предполагат спазване на добри обноски, вежливо отношение, дори и 
външно изразни прояви, като маниери, начин на говорене, на поведение на 
обществени места и пр. 

Свободната човешка воля е единственото средство да се отхвърли, 
приеме, както и да се приложи нормата и адекватното и правило на 
поведение. Тя е и първоначалното условие за възможността да се постъпва 
нравствено, естетически изразително и е ясен критерий за границата между 
моралното и псевдоморалното. 

Свободната воля, както още Аристотел показва в „Никомахова 
етика”4[2,60-62] е в свободата на избора. Това означава, че не е достатъчно 
свободен онзи човек, който действа без видим натиск отвън. Свободата 
предполага избор сред алтернативни възможности. В този случай под 
формата на свободна самостоятелност субектът може да се отдели, да се 
разграничи от най-близкото си обкръжение, а нравствено-естетическите му 
правила и норми да оцени критически, да ги критикува, дори да отхвърли. 

Същевременно свободната воля е и средство за ангажираност на човека 
с околния свят. Външната повеля става обект на съзнателен размисъл, след 
като по силата на разума и емоцията тя се преживее като лично творение, 
като аспект на самозаконодателство. Така човекът създава морално-
естетическото заедно с обществото. 

Всеки човек, независимо от своето социално положение в общността, от 
личен статус или длъжност, изпълнявани специфични функции, може да 
предявява от свое име поведенчески изисквания както към себе си, така и 
към другите хора. Всеки субект има принципно морално-естетическо 
право да дава оценки, като се основава на своите схващания, в които 
личното и общественото се обединяват. В това се вижда същностното 

                                                             
4 Вж. Аристотел. Никомахова етика, С., 1993, с. 60-62  
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равенство на хората пред нормите и правилата. Това означава, че „всички 
хора – по принцип, в някакъв най-абстрактен смисъл – имат равни 
задължения, еднакво са отговорни за изпълнението на някакви общи 
норми; че постъпките на всеки човек трябва да се оценяват еквивалентно” 
[3,369]. В резултат на това, всеки се съотнася с общите морално-
естетически норми и може да бъде постоянно оценяват от другите. 

Принципно това положение показва феномена „средна оценъчна рамка” 
в социума, в която са определени общите приемливи и допустими начини 
на поведенческа проява. Но същевременно, всеки човек може да се окаже 
във всеки момент в ролята и на субект, и на обект на нормативни 
предписания и оценки, доколкото в морлно-естетическата дейност няма 
разделение по рангове и длъжности. 

Този най-общ поглед към характера на морално-естетическите правила 
на поведенческа култура показва тяхната родственост с историческия 
племенен и народностен опит, както и с традицията и обичаите, като ранни 
форми на междучовешка регулация. Приликата е обаче по-скоро в 
битуването на норми и ритуали, които не се развиват като елементи на 
някаква нормативно-продуцираща система. В обичаите и обредите, 
морално-естетическите правила са в качеството си на феномени, които не 
могат де се променят от никакви институции, поне не и „рязко”, с налагане 
на други, заместващи форми. Така те се отнасят към неинституционалната 
система на междучовешка свързаност.  

В действителност, между двата типа междучовешки отношения и 
връзки има и съществена разлика. Тя се открива в „двойствения” живот на 
моралната норма. По начало, както се и посочи, морално-естетическите 
правила имат общо приложение, на основата на общо изискване като 
тенденция и необходимост. По този начин нравствено-естетическите 
ценности се съхраняват във времето, а така те поддържат и устойчивостта 
на общественото цяло. 

В конкретни случаи на морално-естетическа поведенческа активност  
обаче, реалното действие не е тъждествено на необходимото. Ако в 
историческата традиция и в обичая субектът почти не нарушава 
каноничното, в редица съвременни аспекти на цивилизования свят не е 
така. Във всекидневното човешко поведение се наблюдава ярко 
противоречие между необходимата нравственост и реализирания морал. 

Като цяло, моралните изисквания към човека са завишени в сравнение 
със „средното” или с преобладаващото състояние на нравите в обществото 
или в негова по-локална структура. Това се отнася впоследствие и към 
повишените изисквания и очаквания за повече занимание на хората с 
проблемите на естетичността в художествен, екологичен или 
инфраструктурен план. Но практически се реализира поведение, 
подчинено на общоприетите негласни правила, събрани в силогизма „така 
правят всички”. 
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Така се образуват две нива на нравствено-естетическа практика – 
едното е според това, „как трябва да бъде” или кое е жланото и 
необходимо морално-естетическо поведение, а другото е – как всъщност се 
постъпва. Във втория случай общо взето се маркира и известна граница на 
морални и естетически прояви, които да са предвидими, очаквани и да не 
предизвикват протест у околните. Последното все пак показва и известно 
съотнасяне на поведението с обичайната рамка на това „как трябва да 
бъде”. Но това практически зависи най-вече от установките и желанията на 
субекта на поведение. 

Посоченото противоречие между необходимото и съществуващото 
играе важна роля при саморефлексията и волеизявата на индивидуалния 
дух в морално-естетическото действие. Както се посочи, човекът в 
моралната и естетическа среда е свободен и самостоятелен да постъпва и 
според утвърдените високи морално-естетически ценностни обществени 
идеи, и според собствените си желания и представи. Така че, реалната 
поведенческа практика не е безспорна и абсолютно детерминирана от 
системата на необходимостта, не е самоочевиден закон. 

Обикновено, в свободното битие на социализирани морално-
естетически принципи, които подтикват субекта да извърши „правилните” 
действия, се проявява свободната черта на индивидуална ориентация и 
личен избор. Много често силен фактор за постъпките на човека е 
неподредената съвкупност от афективно-волевите импулси на най-
близкото обкръжение-семейство, приятели, позната социална среда. Те 
влияят със своите внушения, масов пример, подражание, а и заразяване в 
поведенчески смисъл.  

Но едновременно с това у всеки субект могат да се породят и нагласи да 
се игнорира този, да го наречем – емотивен натиск. Човекът може да се 
насочи както към самоусъвършенстване в различен от средата морално-
естетически аспект. Но също така би могъл да се опита и да наложи своите 
ценностни представи върху останалите участници в общуването. 

Едно илюстративно съчетание на предпоставъчен социален модел на 
поведение и свободна субективна воля се вижда в една от повърхностните 
видими страни на морално-естетическото поведение. Става дума за т. нар 
обноски, поведенчески етикет или „културно поведение”. Те са 
своеобразен изразителен способ за съотнасяне с другите хора в процеса на 
различни междуличностни контакти. В тях се регламентира морално-
естетическата мяра на човешкото поведение в различни събития и 
ситуации. 

В този случай под правило се разбира поведение, което според 
представите на повечето хора, като членове на дадена група, общност и 
пр., трябва или не трябва да бъде осъществявано. Правилата могат да бъдат 
за конкретни ситуации или се отнасят до отделни отношения. Общото 
положение тук е, че чрез правилата се избягват конфликти, унижения, 
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обиди или недоразумения между участниците в ситуациите. Социолозите 
Аргайл и Хендерсън подчертават в книгата си „Анатомия на човешките 
отношения”[1,67] че правилата възникват, за да могат хората да постигат 
целите си в различни отношения и контакти. 

В един обобщен вид, като резултат от социологически изследвания, 
същите автори посочват четири големи групи правила на поведение [1,70-
72]. Първата е групата на правилата, регламентиращи възнагражденията. 
Тук се визират основно емоционалните „награди”, получавани в хода на 
междуличностното общуване. Основният мотив тук е, че хората ще 
предпочитат ситуациите, в които емоционалните награди са повече от 
загубите. На второ място се посочват правилата за регулиране на 
близостта. Тук се визира нивото на близост между хората с оглед на 
типовете междучовешки връзки. Последните могат да са доста интимни, 
както е в семейството, например. А в други случаи да са творде формални-
спрямо определени професии, контролни органи и пр. 

Третата група правила с тези, за координация и за избягване на 
трудности. Те са валидни за конкретни отношения, в които така се 
съгласува поведението, че да се постигнат общите цели. Чрез тази група 
правила се осуетява възникването на общи състояния на напрежение в 
детайлно посочени ситуации-на улицата, при посещение на учреждения, 
при присъствие в неформално множество и пр. А четвъртата група пък са 
правила за поведения спрямо трета страна. В този случай се контролира 
поведението на локални групи спрямо други хора и се постига решаване на 
проблеми от рода на запазване на лична тайна, защита на авторитет, 
ревност и пр. 

Още по-детайлно се „описват” и начините на морално-естетическо 
поведение на субекта в схемата на т. нар. маниери, съставляващи 
поведенческия етикет. Според Д. Станков например, те се делят на 
следните типове [4,94-95]: Общи маниери. Изразяват основни принципи на 
поведението от естетическо, морално и дори хигиенно естество. Втората 
група са маниери, отнесени към всекидневния начин на живот и засягат 
нормите и контактите в бита, на улицата, на работното място и в 
обществените заведения. Тук се включват и правилата на учтивост, 
деликатност, вежливост и тактичност. 

След това авторът говори за професионално обвързаните маниери. 
Посочват се правила и норми, както и забрани, които се прилагат в 
професионалните среди между различните категории участници. И накрая 
– това са специална група маниери, визиращи поведението на хората на 
приеми, тържества, празници, церемонии. 

Като общо правило, в рамките на това регламентирано и „мерно” 
определено поведение, човекът е подчинен на стремежа си да не излиза от 
пределите на „приетото”. Той е заинтересован от благоприятната реакция 
на хората отстрани, защото му е нужно да постигне съгласие с конкретната 
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среда, в конкретната обстановка. Предпоставката за това поведение е 
личният интерес, житейската прагматичност. Това поведение в мярата на 
обществената нормативна морално-естетическа рамка изглежда по себе си 
твърде механично, даже и формално. 

Но същевременно човекът-индивидуалност никога не може да се 
превърне в нещо като матрична фигура. „Културният правилник” на 
поведение не е в състояние да изчерпи всичките му възможни реакции в 
общуването.  

Сложността на живота прави невъзможно описанието на поведението в 
какъвто и да е „културен правилник” или поведенчески протокол. 
Личността всеки път, ако е заинтересована от това, може да избере 
поведенчески вариант, който да съответства на мярата на дадена ситуация. 
Но същевременно и да постъпи и така, както не може да се препоръча от 
никакъв обичай или правила. От друга страна обаче, непрекъснатото 
следване на етикецията, на модата, на предписания маниерен подход не 
означава, че субектът постъпма морално и човешки.  

Логиката на изложеното показва, че решаването на проблема за 
„необходимите” отношения и поведенчески реакции може да се открие в 
съчетаването на доброволно приетата норма и на индивидуалната свобода 
на волята. В нравствено-естетическите отношения общото се проявява в 
множеството еднакви или близки случаи на индивидуално присъствие и 
дейност. А свободният човек, в рамките на общоприетите в социалното 
пространство морално-естетически правила, постоянно избира своите 
постъпки и с това определя своя облик, равнище и лично достойнство.  

Така, за разлика от „анонимното” общовалидно институционално 
поведение, тук всеки е творец по съвест на нравствено-естетическо 
правило и дейност. В последна сметка, състоянието на човешкото 
общуване е показател за субектното и надличностно равнище на 
творящите го хора. Възможностите за неговото развитие не се отнасят 
толкова до създаването на нови закони, правила и „техники” на регулация, 
колкото до хуманизирането на отношенията към другите и към себе си. 
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Abstract: Based on the theoretical analysis of contemporary realities and actual 
needs, this report presents the development of a competence model for social adaptation of 
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building competencies according to the European qualification framework. Lifelong learning 
is underlined as an inseparable part of the system of social adaptation considering the 
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those problems are not limited to the examined group under risk, main conclusions concern 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Промените в социалната среда, белязани от положителните и 

приоритетно отрицателните ефекти на факторите на макро и микрониво и 
ниво на междуличностни отношения в хода на социалната адаптация на 
военнослужещите, освободени от военна служба, обуславят на дневен ред 
потребността от търсенето на подходящи подходи за формирането на 
ключови компетенции у тях, на основата на които те да намерят своята 
реализация в новите условия на живот.  
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Поставени твърде често пред сериозни изпитания, провокирани от 
смяната на социалния статус- професионален, материален, ценностна 
ориентация, качество на живот и т.н., пред военнослужещите, освободени 
от военна служба и членовете на техните семейства, алтернативите са 
бавни еволюционни изменения или динамични, резки и за кратко време 
революционни изменения. Която и алтернатива да изберат, 
приспособимостта към гражданския социум сама по себе си предполага 
необходимостта от преквалификация, която е в основата на социално-
професионалната мобилност на военнослужещите, освободени от военна 
служба.  

При разрешаването на разглежданата проблематика под внимание 
трябва да се вземат всички обективни фактори, свързани както с 
положението в страната, така и с оформящата се в световен мащаб 
ситуация. А това означава, в основата на продължаващото реформиране на 
армията да се заложи цялостна концепция за развитие (реконструкция) на 
Въоръжените сили, която да развие комплексно военната доктрина, да 
отчете новите реалности в страната и света, и едва след това да се чертаят 
пътищата за постигане на набелязаните цели и задачи, в това число- канали 
и механизми за социално-професионална мобилност на военнослужещите 
[2-4].  

Под внимание следва да се има обстоятелството, че на проблема за 
социална защита на военнослужещите, освободени от военна служба, на 
тяхната преквалификация и реализация на трудовия пазар, днес се отделя 
значително внимание. Паралелно с това не е за подценяване фактът, че 
отчетните данни на Националния статистически институт и А0генцията по 
заеттостта показват незначителен напредък в тази посока [5]. Проблемът за 
социална адаптация на военнослужещите, освободени или напускащи 
редовете на армията, е от изключителна важност, защото: 

 армията е и си остава не само защитник, който има място в 
държавната система, но и е неин заложник. По какъв начин влияят и 
въвличат в себе си армията социално-политическите изменения в 
държавата виждаме със собствените си очи, а съвременният свят е 
изключително динамичен в това отношение; 

 преходът към професионална армия прави военната служба не 
толкова служба, колкото професия с произтичащия оттук закон за 
неизбежно ускоряване на социално-професионалната мобилност на 
кадрите в сферата на общественото разделение на труда. Професията на 
военния става равноправен елемент в професионалната структура на 
обществото с включването й в списъка на регулираните професии. 
Следователно и професионалната подготовка на военнослужещите трябва 
да стане елемент от социалната технология на продължаващото обучение. 
Тази технология трябва да предвижда възможности за професионална 



249 
 

мобилност на военнослужещите както в нейния вертикален, така и в 
хоризонтален аспекти.  

В най-широкия смисъл на думата, социалните технологии са 
определени компоненти от културата на човека, които възникват 
еволюционно, в хода на историческия процес, като механизъм за 
удовлетворяване на конкретни исторически потребности. Възниквайки 
стихийно, социалните технологии имат способността да се изграждат от 
законите на дадената култура като изкуствено образование, главната 
функция, на което е постигането на конкретните обществени цели.  

В този контекст, професията също е социално-технологичен 
механизъм, който се заражда и развива в рамките на общественото 
разделение на труда. Днес този социално-технологичен механизъм 
представлява единство на научния, образователен и дейностно-
практически процеси, т.е. сложна социална система [11]. Именно това 
обуславя ускоряването на професионалната и свързаната с нея социална 
мобилност на кадрите [6].  

Под внимание следва да се има, че професията „завладява човека” 
чрез цял комплекс от социокултурни явления. И тук най-технологичната и 
подвижна е сферата на образованието: именно образованието е в състояние 
да акумулира в себе си най-ценните компоненти на културата 
(включително и професионалния опит), с помощта на инструментариума 
на педагогиката да ги трансформира за целите на адаптация към реалните 
познавателни и професионални потребности, към възможностите на 
обучаемите. Последователно да организира процеса на активна жизнена и 
съзидателна дейност на човека, да инициира и стимулира самостоятелно 
придобиване на нови знания. Още повече, става дума за образованието, 
като за единствена, по същността си, достатъчно устойчива технологична 
сфера на формиране на личността на човека, която не само се 
приспособява към конкретната външна сфера, но е способно и да я 
преобразува чрез своята професионална дейност.  

Налага се становището, че националната политика по отношение на 
управлението на човешките ресурси в БА не трябва да се занимава основно 
със създаване на системи за социална подкрепа на освободените от военна 
служба военнослужещи [10]. От една страна, това се предполага, тъй като 
в противен случай хората се лишават от техния първичен професионален 
статут. Но от друга, самото отнасяне на вида професионална дейност като 
статут към труда изобщо, като родов статут, предполага социално-
професионална мобилност. И от трета страна, не може да не се забележи 
какъв товар поема държавата, нагърбвайки се с осигуряването на защита 
на образованото и трудоспособно население. Основата на проблема се 
заключава в това, че държавата е далеч от разумното обмисляне на този 
аспект от нейната политика, която може да бъде едновременно напълно 
експертна и недостатъчно адекватна и приложима [5].  
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Процесът на социално-професионална мобилност все пак върви, 
развива се хаотично, и са налице всички нейни признаци: смяна на 
професията, преход от един социално-професионален слой в друг. Но 
специфични за наблюдавания процес на мобилност на военнослужещите са 
следните обстоятелства: масовост, принудителен характер и недостатъчна 
управляемост на самия процес, което е отражение на неадекватната 
национална политика на държавата в това отношение. Тук липсва 
своевременност при обмислянето на социалната база за реформата и 
реалните срокове за нейното провеждане [5].  

Отрицателните последици от всичко това се отразяват не само на 
семействата на военнослужещите, но и на обществото като цяло, и 
рефлектира като бумеранг върху имиджа на самата армия. Основният 
проблем тук се оформя като най-острото противоречие между 
необходимостта от изграждане на професионална армия, и практическата 
дискредитация на професията на военния, като резултат от мероприятията, 
свеждащи военната реформа основно в редуциране на нейния личен 
състав.  

В основата си тези конфликти са свързани не само със загубата на 
постоянната работа. Съвсем естествено е, хората да се стремят към 
професия, която да упражняват цял живот. Но има и разочарования, и 
смяна, конверсия на професиите, която твърде често е по принуда. Тази 
конверсия поставя пред тях много проблеми, главният от който е 
намирането на работа, намирането на жилище. А при липса на информация 
в условията на свободен пазар на труда, за мнозина намирането на нова 
работа се превръща в основен проблем.  

И именно тук е ролята на социално-психологическата подкрепа, 
ядрото на която е подготовката, преквалификацията, повишението на 
квалификацията и устройването на нова работа [7]. Нещо повече, в 
съвременните условия на нарастващи потребности на пазара на труда от 
високо квалифицирани специалисти, образованието става един 
непрекъснат и многообразен по отношение на технологията на неговото 
получаване процес. Неслучайно и напълно закономерно е, че през 
последните години се появяват най-разнообразни образователни 
структури, които запълват празнините в нашата традиционна, и в много 
отношения консервативна образователна система.  

За освобождаваните и напускащи редовете на армията 
военнослужещи въпросът за образованието, опита и квалификацията стои 
на дневен ред по редица причини. Преди всичко тук по-често става дума не 
за продължаване на образованието в контекста на неговата 
непрекъснатост, а за смяната на професията, макар базовото образование и 
придобития през годините опит да са от съществено значение. Но не 
трябва да се пренебрегва и факта, че гражданската им професия или е 
„забравена”, или животът вече налага нови изисквания по отношение на 
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професионалните компетенции по придобитата някога професия. 
Съществена роля играе и психологическият фактор, в съответствие с който 
смяната на професията едва ли не преобръща съдбата.  

Главният механизъм тук трябва да стане една обоснована и реално 
действаща национална военно-кадрова политика, в основата на която да е 
подготовката и устрояването на кадрите както за времето на тяхната 
активна служба, така и след тяхното освобождаване [9]. Ролята на 
образованието трябва да се разглежда по отношение на развитието на 
положителна социално-професионална мобилност [8].  

Позитивното социално самочувствие и удовлетвореност от работата, 
са субективните показатели на положителна социално-професионална 
мобилност на освободените от активна служба военнослужещи.  

Друго фундаментално направление в работата е разработването на 
законодателни механизми, които да гарантират права на обучение на 
военните и съответни условия за живот и работа на местата на миграция. 
Изследванията сочат, че самото обучение и устройване на военните не е 
скъпо за държавата. По скоро скъпа излезе т. нар. низходяща социално-
професионална мобилност, белязана със спад на социалния статут на 
военнослужещия, освободен от военна служба в обществото. Поради тази 
причина ние адаптираме за целите на нашето изследване методиката за 
социологична диагностика на професионалната реализация. Смисълът на 
тази методика се свежда до установяването на ориентацията на 
военнослужещите към един или друг вид професионално развитие.  

И тъй като главните ценности, получени чрез работата си, са 
професионално-житейската самореализация и жизнения и социален статут 
(„разходи” и „заплата”), то професионално-житейската самореализация на 
военнослужещите, освободени от военна служба, включва в себе си такива 
обобщени параметри, като професионалните постижения, нуждата и 
търсенето на професионални знания и професионален опит. Жизненият и 
социален статус се описват в категориите на професионалното развитие и 
кариерен растеж, социален престиж на професионалната дейност и 
материална подсигуреност.  

Основни индикатори, очертаващи комплексно сферата на 
професионалното и житейско целеполагане и мотивация за труд, които 
следва да са заложени в една такава методика, са [5]: степен на творчество, 
инициативност в работата; възможност за прилагане на професионалните 
знания и компетенции; възможност за усъвършенстване на 
професионалния опит; удовлетвореност от изпълняваната работа; усещане 
за реална полза от изпълняваната работа; самостоятелност при избора на 
решения на служебните задачи; работа в точно съответствие с 
характеристиките за длъжността; възможност да учиш другите, да 
предаваш опита си на останалите; висока оценка на резултатите от 
професионалната дейност от страна на колеги, околни; участие в 
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изготвянето на стратегии за дейността на организацията, разработката на 
дългосрочни планове; реализация на професионалния опит; лидерство в 
колектива; възможности за по-висока длъжност, за кариерно израстване; 
високо ниво на отговорност за резултатите от професионалната дейност; 
висока заплата; престижно положение в обществото; добри шансове за 
израстване в службата; престижност на работата; допълнителни финансови 
стимули; добри отношения с прекия ръководител; добри отношения в 
колектива; ритмичност на работата, без напрежение и стрес; добро работно 
място (кабинет, оборудване).  

Приложимостта на адаптираната за целите на повишаването на 
ефективността на социалната адаптация на военнослужещите, освободени 
от военна служба, методика на макродиагностика на персонала позволява 
на базата на един и същ набор от показатели да се определи структурата на 
самооценките на възможностите и постиженията в професионален план, 
както и на жизнеопределящите нагласи, свързани с професионалната 
дейност [5].  

Социално-онтологичната база на такъв подход се явява 
обстоятелството, че чрез професионалния труд военнослужещият, 
преминаващ в запас, реализира личностния си и професионален потенциал, 
а оценката на значимостта на неговия труд му гарантира съответното 
материално и социално положение в обществото. Разбира се, за тази цел е 
целесъобразно наличието на набор от показатели, които да отразяват 
цялата сложност и дълбочина на участието на личността в 
професионалната дейност и дълбочината на съответните личностни 
преживявания. Така приложимостта на адаптираната методика за 
макродиагностика позволява да се оценят положителните и отрицателните 
ефекти на професионалната активност и мотивираността на 
военнослужещите от запаса съобразно професионалното и социалното 
целеполагане. Това е едната страна на социалната и професионалната 
мобилност на военнослужещите, освободени от военна служба. Другата е 
за мястото и ролята на военното образование в тази мобилност.  

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
Материали и методи 
Въз основа на теоретичен анализ на съвременните реалности и 

актуални нужди, настоящият доклад представя разработването на 
компетентностен модел за социална адаптация на освободените от 
Българската армия военнослужещи. 

 
Резултати и дискусия 
Изходна база за разработването на компетентностия модел за 

социална адаптация на освободените военнослужещи е определянето на 
ключовите компетенции [5, 8]. Хората днес живеят в сложен социален и 



253 
 

политически свят. Повече от всякога, те искат да планират живота си, да 
участват активно в обществото и да се научат да се адаптират към всички 
промени във всекидневния живот. Ученето през целия живот в най 
широкия смисъл на думата, е от ключово значение за научаване и 
разбиране на това как да се посрещнат тези предизвикателства. Ключовите 
компетенции за учене през целия живот представляват комбинация от 
знания, умения и нагласи, които са от решаващо значение за развитието на 
човека, социалното включване, конкурентоспособността и пригодността за 
трудова заетост. Те увеличават възможностите за избор, повишават 
адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят 
хората социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.  

Ключовите компетенции играят особено важна роля за овластяване 
на хората, уязвими от безработица и социално изключване. Това е само 
половината от проблема- тези хора имат ниско ниво на образование, в по-
напреднала възраст са или имат „непродаваеми” квалификации. В повечето 
страни в Европейския съюз (ЕС) съществуват различни възможности за 
обучение на тези, които търсят знание с необходимите умения и 
квалификация. Има хора, затворени в порочния кръг на ниско ниво на 
образование, недостатъчно самочувствие и ниска мотивация за учене. Те 
често не търсят знание и са обречени на бедност и социално изключване. 
Ключовите компетенции са тези, които могат да им помогнат да се 
измъкнат от този кръг и да се възползват от наличните възможности за 
учене и работа.  

Този модел има за цел предоставянето на възможност на хора с 
висок риск от социално изключване (каквито на практика представляват и 
освободените от военна служба военнослужещи) чрез подобряване на 
основните умения и по този начин, изграждане на път чрез учене през 
целия живот за устойчиви доходи и смислен живот.  

Преките бенефициенти на модела сме дефинирали в началото на 
настоящата разработка, като най общо това са военнослужещи, освободени 
от военна служба, и членовете на техните семейства. Непряко от 
резултатите на проекта предстои да се възползват доставчиците на 
обучение за възрастни (центрове за обучение на възрастни, доставчици на 
услуги по обучение-първоначално и продължаващо професионално 
обучение, преподаватели, учители и управители на обучителни 
институции), както и всички институции свързани с предоставянето на 
социални услуги, услуги свързани с осъществяването на трудово 
посредничество и др.  

Основният резултат от прилагането на този модел е създаването на 
специфична методология и дидактични подходи за обучение в ключови 
компетенции. Това може да включва: комплект от дидактически модули за 
обучение в осем ключови компетенции за учене през целия живот, 
методология на комбинираното обучение, инструменти за външна и 
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вътрешна оценка на обучението, уеб портали и обучение он-лайн, средства 
за обмен на информация и разпространение на резултатите, новини, връзки 
и т. н. и иновативен метод на обучение, адресиращ проблеми, общи за по-
голямата част от целевите ползватели. Сред тях са: недостатъчни 
образование и мотивация за учене и липса на познавателни способности. 
Методологията позволява гъвкаво обучение по такъв начин, че както 
младите хора, така и възрастните могат да започнат, прекъснат и отново да 
стартират собствен кариерен път, за да постигнат подобряване на учебния 
процес и кариерна реализация.  

В съгласие с Европейската квалификационна рамка за учене през 
целия живот [1] можем да определим следните модули, отнасящи се до 
ключовите компетенции: Комуникиране на майчин език; Комуникиране на 
чужди езици; Математически умения и основни познания в науката и 
технологиите; Компютърни умения; Обучение как да учим; Социални и 
граждански компетенции; Инициативност и предприемчивост; Културни 
познания.  

Посочените ключови компетенции са взаимно зависими, а акцентът 
във всеки отделен случай, е основан на критично мислене, творчество, 
инициативност, решаване на проблеми/задачи, управление на риска и 
вземане на решение. Всеки модул покрива едно основно умение, 
предоставяне на теория, концепции, практически примери, дейности, 
полезни връзки, справочници и т.н. Освен придобиване на ключови умения 
от тази рискова група обучението предоставя референтна рамка за 
подкрепа на политиката за образованието и обучението от доставчиците и 
работодателите, стремящи се да направят ученето през целия живот 
широко достъпно и отворено.  

Развитието на Европейската квалификационна рамка, и особено 
общите препоръчителни степени и дескриптори, показва как горните 
ключови компетенции играят важна роля във всички степени и области на 
учене и за целия обхват на квалификациите.  

Установяването на основните ключови компетенции, които са на 
изхода на системата, е свързано с оценка на потребността от получаване на 
качествено нови и различни знания и умения и установяване на тяхната 
конкурентоспособност на първичния пазар на труда за участие в подбора 
за свободни длъжностни позиции [5].  

Многовариантността на компетентностния модел по принцип дава 
възможност той да бъде приложим не само по отношение на социалната 
адаптация на изследваната категория от населението. Целта на модела е да 
покаже на изхода на системата оценката на специфичните компетенции, 
необходими за подбора за свободна длъжностна позиция като част от 
програма за социална адаптация на освободените от военна служба 
военнослужещи. Приложимостта на модела съдейства за подбор и оценка 
на точния човек за точното място, с отчитане на ключовите и 
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специфичните компетенции за дадена длъжностна позиция. По този начин 
става възможен качественият подбор на кандидатите измежду 
военнослужещите, освободени от военна служба, което е в подкрепа на 
повишаване на ефективността на процеса на тяхната социална адаптация.  

С първостепенно значение за обективността на оценката на 
компетенциите при осъществяване на подбор за свободна длъжностна 
позиция, като част от програма за социална адаптация на освободените от 
армията военнослужещи, са изведените от нас критериите за ефективност 
[5]: 

 надеждност- с различни инструменти за оценяване да се 
постигат едни и същи резултати;  

 валидност- оценяват се знанията и уменията, изисквани за 
длъжността;  

 гъвкавост по отношение на компетенциите, които подлежат на 
трансфериране, без значение как, кога и къде са придобити; 

 безпристрастност- равен старт на всички оценявани и 
договаряне на процеса и критериите за оценяваните компетенции между 
оценяван и оценяващ;  

 рентабилност- с минимални средства да се постигне ефекта от 
оценяването;  

 практическа приложимост и полза от оценяването.  
Създаването на условия за реализиране на справедливи и прозрачни 

процедури за повишаване на обективността и прозрачността на оценката и 
подбора за свободна длъжностна позиция, в съответствие с 
професионалната квалификация, комуникацията и кариерното израстване, 
които се създават с приложимостта на модела, е в отговор на изграждането 
на действаща и ефективна програма за социална адаптация на 
военнослужещите, освободени от военна служба [2-4].  

Профилите за професия (или професионални/трудови профили) са 
създадени с цел да подобрят съгласуваността между трудовия пазар и 
доставчиците на образование. На практика те представляват рамка за 
оценка и признаване на компетенциите, които могат да служат за бенчмарк 
системи за признание на компетенции. Учебната програма в 
професионалното и техническото образование трябва да се основават на 
профили за професионални или трудово умения/компетенции.  

Професионалните или трудовите профили могат да се използват [5]: 
 за основа за изготвяне и съветване относно окончателните 

достигнати нива или стандарти на обучение, учебни програми и планове, 
изготвяйки изменения към програмите и проверка на програмите; 

 за професионалното обучение, изпълнено от служители, услуги 
за безработни и др. с цел оптимизиране на връзките между образование и 
пазар на труда;  
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 за консултиране в обучението и професионалните им избори, 
както и за изготвяне на методи за учене;  

 за идентификация и оценка на компетенциите, като средство за 
изработване на политика за човешките ресурси, за кариерно консултиране 
или оценка; 

 за да се определят критериите за оценка на компетенциите, 
които лицата са придобили по време на образованието и обучението 
(преквалификацията), както и на пазара на труда и за установяване на 
придобитите компетенции и полученото предходно (опитно) обучение; 

 за предефиниране на „професионалните направления”, които 
отразяват промените, породени от икономическата среда, като така 
способстват за развитие на дейността на професионалистите;  

 за ускоряване на професионалния диалог между различните 
участници (потребители, компании и др.) по отношение на съдържанието 
на дейностите и компетенциите, изисквани за упражняването им; 

 за улесняване откриването на индивидуалните или колективни 
нужди от обучение с цел да се подготвят за интеграция или реинтеграция 
на хора, които не притежават компетенции, адаптирани към местния пазар 
на труда; 

 за разширяване на професионалните възможности пред хората, 
които трябва да направят промени в професионалната си кариера;  

 разработване на длъжностни характеристики.  
Доскоро терминът професионален или трудов профил е заместван от 

сборното наименование профил на трудовите умения или профил на 
трудовите компетенции. Тази промяна произтича от нарастващото 
значение на изучаването на компетенции. Профилът на професионалната 
компетенция описва общите и специфичните компетенции, изисквани за 
функционирането на трудовия пазар по отношение на умения, знания и 
ключови компетенции на нивото на опитния професионалист. Или това е 
опис на всички компетенции, които опитният професионалист трябва да 
овладее, за да може да упражнява дадена професия.  

Под внимание следва да се има, че компетенцията се състои от 
знанията, уменията и начините на мислене, които професионалистът 
трябва да овладее, за да му/й позволят да изпълнява дадена задача или 
длъжност. Изброените компетенции в профила на професионалната/ 
трудова компетенция описват всички знания, умения, начини на мислене и 
други по-обхватни компетенции, които се изискват за изпълнение на 
дадена професия.  

Професията от своя страна е съвкупност от професионални задания, 
които се изпълняват в един или повече сектори и съставят последователен 
и ясно дефиниран продукт. Характеристиката на професията обозначава на 
какво равнище професионалистът овладява всички изисквани 
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компетенции, за да упражнява дадената професия и не може да продължи 
по-нататък в същата професия. По-нататък могат да продължат с усвояване 
на нови компетенции и така да напреднат към овладяване на нова 
професия.  

Предвид на това, че различните организации работят над различни 
функции (начини, по които интерпретират една и съща професия), 
характеристиката на професията се отнася до повече от една конкретна 
функция. Характеристиката на професията отчита многото начини, по 
които отделните организации интерпретират дадена професия и 
различните функции или професионални роли, които те й присвояват. 
Затова в нея са описани всички възможни спецификации и равнища на 
представяне. А това дефинира и профила на опитния професионалист.  

В професионалния профил (компетенции) се излагат само онези 
компетенции (професионални компетенции), които съответстват и имат 
отношение към професията, която е обект на внимание. В същото време 
други компетенции, които работодателите биха оценили като 
високостойностни, не са включени.  

Професионалните или трудовите профили (компетенции) се изготвят 
съобразно с научно разработена методология и споразумение за 
сътрудничество със социалните партньори в обхванатите сектори, а така 
също и с обучаващи неправителствени организации, понякога с 
професионални асоциации и профилни комисии [5].  

Създаденият в подкрепа на стратегическите решения за повишаване 
на ефективността на социалната адаптация на военнослужещите 
компетентностен модел отразява ключовите компетенции, съобразени с 
Европейската квалификационна рамка и Програмата „Учене през целия 
живот“. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реформата на армията като професионална институция предполага и 

реформа на съответното професионално образование с оглед новите 
професионални и образователни реалности. Основната задача, в тази 
насока, е създаването на система за продължаващо обучение в областта на 
военната дейност, която би обхващала допрофесионалната подготовка, 
професионалното образование и допълнително, следпрофесионално 
образование, което касае подготовката и преквалификацията на 
освобождаваните от активна служба военнослужещи, като гарантира 
тяхното включване в различни сфери на цивилната професионална 
дейност.  

Допрофесионалната военна подготовка, като компонент на 
продължаващото военно образование, се отнася преди всичко до военната 
подготовка в училище, професионалните гимназии, колежи, висшите 
училища и университети. Не трябва да се съобразява, че до неотдавна в 
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системата на училищното и университетското образование отсъства 
първоначалната военната подготовка. По този начин, системата за 
допрофесионално военно образование вече е разрушена, а младите хора, се 
оказват неподготвени в тази посока- те дори нямат достъп до такава 
информация. Нещо повече, в стремежа средното и висшето образование да 
формират знания за най-важните сфери на обществения живот: 
икономическата, социалната, правната, с основите за безопасност на 
здравето и труда и т.н., се изключи от този списък военната сфера като 
област от живота и дейността на съвременния социум. Едва през 
последната година се правят опити за възстановяване на военната 
подготовка като компонент на средното и висшето образование и 
завръщане на военната сфера в социума на съвремието.  

Проблемът за създаването на система за продължаващо военно 
образование в никой случай не се отнася до задачата за милитаризация на 
образованието. Тя се отнася до решаването на задачата за неговата 
социална всеобхватност. Това е изключително важно в контекста на 
проблемите, свързани с изграждането към малобройна, мобилна, високо 
технологична и оборудвана със съвременни системи и въоръжение 
професионална армия, с ясно дефинирани приоритети и отбранителни 
способности, адекватни на динамичните промени на средата за сигурност и 
задълбочаващият се ресурсен дефицит.  

Професионално образование продължава да бъде базов компонент в 
системата на продължаващо военно образование. В хода на реформата на 
армията, тази система също е подложена на промени, но във всички случаи 
те са достатъчно ефективни и ефикасни, но с цената на освобождаването 
на хиляди военни с компетентности и компетенции, в търсене на своя път 
към гражданския социум.  

И макар военнообразователната система да е изградена на 
интеграцията на военното и гражданско образование, промените в 
социалната среда обуславят проблема за актуализиране на учебните 
програми и на двете области на продължаващото образование в 
съответствие с промените и изискванията на пазара на труда. Решимостта 
на този проблем е с помощта на участието на висшите училища, в т. ч. и 
военните, в различните подпрограми за безвъзмездна финансова помощ на 
Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ за въвеждане на нови технологии за обучение, усъвършенстване 
на системата за управление на висшите училища, за повишаване на 
квалификацията и кариерното израстване на академичния състав, 
актуализиране на учебните програми в съответствие с пазара на труда и 
т.н. Именно по този начин става възможно обезпечаването надеждна база 
за включване на военнослужещите, освободени от военна служба в 
граждански професии, с различна дълбочина на конверсия на бившите 
военни кадри.  
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В такава посока следва да е и следпрофесионалното образование. То 
е едно от най-важните звена в системата на продължаващото военно 
образование и механизъм за социална защита на военнослужещите. 
Системата за следпрофесионално образование е свързващо звено в 
социално-професионалната мобилност на военнослужещите на етапа на 
прехода им от сферата на военната дейност към цивилната сфера. И 
именно поради тази причина, нейната дейност не може да започва с набора 
на вече освободени специалисти.  

Съществуващите учебни и квалификационни центрове е необходимо 
да разполагат с информация за пазара на труда в съответните райони, 
своевременно да прогнозират неговата динамика и съответно да планират 
дейностите си. По този начин, един от най-важните механизми за 
оформянето на система за продължаващо военно образование е неговата 
диверсификация, съобразена с образователните стандарти. Последните, в 
условията на мащабна диверсификационна система на образование, имат 
за задача да осигурят единно, общо образователно пространство и по този 
начин да се защитят обучаемите от образователния произвол на отделни 
учебни заведения.  

В тази посока е институцията на Националната агенция по 
акредитация и оценяване и акредитацията на търсени, атрактивни и 
адекватни на новите социални условия специалности в областта на 
сигурността и отбраната, техническите, икономическите, компютърните, 
социалните и т.н. науки, обслужващи различни сфери на обществения 
живот. Все по-търсени и актуални са новите акредитирани специалности, 
свързани с мениджмънта на сигурността и отбраната, защитата на 
населението от бедствия, аварии и катастрофи, защитата на критичната 
инфраструктура, логистиката, компютърните системи и технологии, 
административната сигурност, комуникационно-информационните 
системи и т.н. А именно знанията, уменията, способностите на военните в 
тези области е целесъобразно да се използват по ефективен начин в 
периода след приключване на военната им служба и преминаване в 
гражданския социум.  

Именно на интеграцията между военно и гражданско образование, 
съобразено с новите социални условия, е необходимо да се планира по-
нататъшната професионална кариера на военнослужещите, съответстваща 
на тяхната образователна и професионална ориентация. Необходимо е 
формиране на система за продължаващо военно образование, като се 
започне от началните етапи и се приключи със следпрофесионално 
образование на кадровите и напускащите редовете на армия 
военнослужещи. 

Посредством компетентностния подход става възможно 
осигуряването на конкурентното предимство на способностите на 
военните, освободени от военна служба. Императивите на този подход са: 
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придобитите знания, резултат от образованието на отделните личности; 
формираните навици, резултат на професионалния опит и обучението; 
начинът на общуване, резултат от умението за общуване и работа в екип . 
А това само по себе си означава учене през целия живот, съобразено с ЕКР 
и Националната стратегия „Учене през целия живот“.  

На тази основа е и създаденият от нас компетентностен модел за 
повишаване на ефективността на процеса на социална адаптация на 
военнослужещите, освободени от военна служба. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Динамичните промени в средата на сигурност поставят на сериозни 

изпитания военнослужещите, освободени по една или друга причина от 
военна служба, и членовете на техните семейства. Преминавайки от 
военния към гражданския социум, в условията на тяхната жизнена дейност 
настъпват съществени изменения, засягащи различни страни от живота: 
география на службата и пребиваването, битови условия, съдържание на 
дейността, социален статус, ниво на претенции към новия живот, 
перспективи за по-нататъшно развитие, кръг на общуване и т.н. Това, 
което прави впечатление е, че в основата на всички тези изменения стоят 
преди всичко измененията в психологията на личността на конкретния 
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човек, който напуска обичайния за него социум и влиза в непривичен 
такъв [1].  

Изследванията в тази насока ни насочват към проявлението на 
няколко основни групи фактори, предопределящи психологическото 
състояние на освободения от военна служба военнослужещ. Става дума за: 
състоянието на икономиката на страната на съвременния етап; готовността 
на гражданското общество за „приемане” на преминаващите в запас 
военнослужещи и на членовете на техните семейства; степента на 
ангажираност (отношение) на Министерството на отбраната към тази 
категория; реализираните социални политики по отношение на тази 
рискова група на пазара на труда от Министерство на труда и социалната 
политика [13].  

Следствие от тяхното проявление, могат да се дефинират и 
произтичащите основни проблеми, каквито са [5]: 

 проблеми от радикалната промяна на целия начин на живот: 
преместването на ново място за живеене; влошаването на материалното 
положение; загубата на жилище и несигурността на възможността за 
негово получаване на новото място; проблемите с намирането на работа и 
необходимостта от подготовка за жизнената дейност в новите условия; 

 проблеми от липсата на гарантирана заетост след службата, 
несъвършенствата на системата за професионална подготовка и 
преподготовка на военнослужещите от запаса, тяхното устройване на 
работа; недостатъчната практическа реализация на привилегиите и правата 
на гражданите, освободени от редовете на Българската армия; 

 проблеми от запазването у много кадрови военнослужещи на 
предишните стереотипи на действия преди и след освобождаване, свързани 
с очакването на помощ от държавата; навика да се разчита на 
формализираната социална защита на военната структура; 

 проблеми от неподготвеността за действия в условията на 
новата икономическа ситуация в страната, загубата на квалификация от 
членовете на семействата на военнослужещите; устойчиво негативният 
имидж на освободените от военна служба военнослужещи в общественото 
мнение на сътрудниците на гражданските организации; 

 проблеми от откритото игнориране от органите на военното 
управление на различни нива (с изключение на военните окръжия) на 
потребностите на освободените от военна служба военнослужещи; 
нежеланието на Министерството на отбраната да участва в решаването на 
техните проблеми след уволняване от военна служба и други. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
Материали и методи 
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Настоящият доклад прави обзор на българския опит в социалната 
адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, и извежда 
модели за общата и специфична технология на социалната адаптация на 
военнослужещите, освободени от военна служба, като част от комплексен 
модел за социална адаптация. 

 
Резултати и дискусия 
Анализът показва, че за значителна част от военнослужещите и за 

членовете на техните семейства, освобождаването от армията довежда до 
крах на много надежди, до загуба на перспектива в живота и развитието [5, 
8]. Хората, които от млади години посвещават себе си на нелеката военна 
служба, като правило, трудно се адаптират към новите условия. Социално-
психологическата адаптация става за тях сложен процес. Появява се 
необходимостта да се усвоят нови социални роли, да се сформира нова 
идентичност, която да позволи адекватното самовъзприемане, обкръжение, 
придобиване на нова професия. Още повече, че трудностите съпътстват 
освободените от военна служба военнослужещи през целия процес на 
социална адаптация. На тях им е трудно да се ориентират в света на 
гражданските професии и източниците на информация, да съпоставят 
своите възможности с изискванията на различните видове труд, да търсят 
свободни работни места и да сключват трудови договори (създаване на 
подходящи трудови правоотношения).  

В резултат на всичко това хората, способни да внесат достоен принос 
в преструктурирането на обществото, се оказват социално незащитена 
категория и съставляват група на риска. Изследванията са показателни, че 
сериозни трудности с избора на гражданска професия изпитват до 70% от 
военнослужещите от запаса [5]. Много от тях до година и повече остават 
без работа. Освен намирането на работа за пълноценно влизане на 
освободените от служба военнослужещи в света на цивилния живот, е 
необходима голяма и сложна работа над самите тях: на тях им е нужно в 
много отношения да променят представата за себе си, за своя вътрешен 
свят и света около тях, да придобият нови стратегии и тактики на 
поведение (нов поведенчески модел).  

На освободените от военна служба, както на никоя друга категория 
граждани, е необходима грамотна професионална консултационна помощ 
по всички въпроси, свързани с търсенето на работа (трудово 
посредничество), преминаването на преподготовка (професионална 
преквалификация), адаптация към пазара на труда и новото работно място. 
За съжаление, такъв род подготовка не се провежда днес нито във 
военните формирования, нито във военните окръжия по местоживеене, 
нито пък държавните социални служби предлагат адекватни програми и 
мерки в тази посока [5].  
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За целите на разработката и реализацията на такива проекти в 
рамките на Програмата за социална адаптация на военнослужещите са 
използвани общите и частните технологии на социална адаптация на 
военнослужещи в запас и на членовете на техните семейства [2-3, 15-16]. 
Към тях се отнасят технологиите на професионална ориентация, 
психологическа рехабилитация, социално-психологическа рехабилитация, 
социално-педагогическа адаптация, привличане към дребното 
предприемачество, подкрепа на дребното предприемачество, намиране на 
работа, преподготовка и мониторинг [12].  

Основните направления на психологическата подкрепа са [12]: 
психологическото консултиране, психокорекцията, професионалната 
ориентацията и психотерапията, прилагайки широк методически набор и 
отчитайки уникалността на личността, на нейните проблеми в контекста на 
жизнената ситуация; на психологическото съпровождане на 
предприемаческата дейност на военнослужещите от запаса, 
ръководителите и сътрудниците на предприятията от малкия и средния 
бизнес. Психолозите провеждат психодиагностика, индивидуално 
психологическо консултиране и психотерапия, групова психотерапия, 
професионално консултиране и професионален психологически подбор, 
социално-психологически тренинги с различна насоченост, първична 
медицинска диагностика.  

Натрупаният опит, апробираните различни консултационни 
методики, събраната обширна статистика в хода на реализацията на 
програмата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от 
военна служба [4] позволява да се обобщят основните резултати от 
психологическата диагностика на социалните проблеми на 
военнослужещите, освободени от военна служба. На тази основа става 
възможно да се определят моментите, които преобладават в структурата на 
психологическите проблеми на военнослужещите, преминали в запас и на 
членовете на техните семейства. По-конкретно това са: професионалната 
ориентация и търсенето на работа, нежеланието да се поеме отговорност за 
своята жизнена ситуация, частичната психическа дезадаптация, семейните 
конфликти, слабото развитие на комуникативните навици, злоупотребата с 
алкохол, различните зависимости, адаптационните невротични реакции и 
неврози.  

Изучаването на психологическите проблеми на изследваната 
категория военнослужещи и на членовете на техните семейства показва, че 
фактът освобождаване на член на семейството от военна служба е 
болезнен момент и за всички негови членове. У членовете на семействата, 
основните причини за стресови състояния са [5]: липса на работа за 
съпрузите, липса на жилище, алкохолизиране на един от съпрузите, 
материални трудности, проблеми във възпитанието на децата, разводи на 
съпрузите, липса на приятели, на връзки. Като следствие от тези проблеми 
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на първо място сред психологическите отклонения са апатиите, 
депресиите, страховете, неврозите както при децата, така и при 
възрастните. Познаването на тези проблеми позволява да се определи 
съдържанието на необходимата социално-психологическа подкрепа на 
военнослужещите, преминали в запас.  

Освен това важна страна на работата в областта на психологическата 
подкрепа е прецизният анализ на целия предишен опит и личностните 
качества на офицера от запаса, максимално възможното им отчитане при 
подбора на подходяща работа или профил на преподготовка. Внимание е 
отделено на следните характеристики на освободения от военна служба 
военнослужещ: ниво на образованието, профил на професионалната 
подготовка, степен на съответствие на образованието и изискванията на 
гражданската дейност, характеристики на професионалните качества, 
възрастови характеристики [14].  

Особена група на военнослужещи, освободени от военна служба 
съставляват участниците в мироопазващи или специални мисии. Те 
обикновено имат изразени прояви на посттравматични стресови 
разстройства. Най-често срещаните са [5]: повтарящи се ярки сънища и 
нощни кошмари на бойните ситуации, натрапчиви спомени за 
психотравмиращи събития, съпровождащи се от тежки преживявания, 
внезапни преживявания, „връщащи” към психотравмиращата ситуация, 
повишена раздразнителност, безпричинни изблици на гняв. Много от тези 
хора изгубват интерес към обществения живот. Те проявяват слаба 
активност при решаването на собствените си жизнено важни проблеми. 
Нерядко при тях се наблюдава загуба на способността да съпреживяват и 
на потребността от душевна близост с други хора, в това число и в 
семейния живот. Жизненият опит на тези хора е уникален и рязко се 
отличава от опита на хората, които не са участвали в подобни мисии. 
Спомените, общото минало, сближават участниците и ги карат да се търсят 
един друг. Нещо повече, от психологическа помощ се нуждае не само 
военноинвалидът, но и неговото най-близко обкръжение - родители, жена, 
деца. Тези семейства и досега не се отнасят към категориите на 
семействата, особено нуждаещи се и изискващи защита и социално-
психологическа помощ. Апробацията на дейността по тези направления 
позволява да се изготви обобщен модел за работата с бившите 
военнослужещи и с членовете на техните семейства.  

Не по-малко внимание в хода на реализация на Програмата за 
социална адаптация на военнослужещите заслужава фактът, че 
освободените от военна служба военнослужещи се нуждаят от 
психологическа подкрепа на всички етапи от тяхното преминаване към 
цивилна дейност. Реализацията на комплексния подход към тази работа 
изисква решаването на задачи, свързани със [10]: 



267 
 

 своевременната подготовка за освобождаване от военна служба 
и преход към цивилна дейност;  

 информирането на военнослужещите от запаса за 
закономерностите на преходния период, за особеностите на пазара на 
труда и професионалната дейност в цивилни условия, за очакващите ги 
трудности; 

 психологическата готовност за смяна на професията и 
устойчивост в критични ситуации; 

 подбора на нова професия, имаща сходство с предишната 
дейност;  

 навиците в прилагане на най-простите методи и начини за 
намаляване на психическото пренапрежение и стресовото състояние; 

 изготвянето на стратегии и тактики на поведение на пазара на 
труда.  

Най-голям ефект в психологическата адаптация на военнослужещите 
специалистите постигат там, където системната, планова работа се 
осъществява с оглед на спецификата на етапите на преминаване на 
военнослужещи в запас и на членовете на техните семейства към новите 
условия на цивилния живот. Става дума за [5]: 

 етап подготовка за освобождаване от военна служба, през 
който посредством информационно-методически и информационни 
материали по различни въпроси, свързани с тяхното поведение на етапа на 
прехода към новите условия на живот и дейност, да се намали излишното 
психологическо напрежение и известната агресивност през следващите 
етапи на адаптация; 

 етап на професионална подготовка, отнасящ се до готовността 
за самия процес на преориентиране като специфична дейност, свързана със 
събиране и анализ на информация за пазара на труда, с изучаване на 
собствените възможности, с придобиване на необходимите знания и 
навици за работа и с търсене на оптималното за него работно място. За 
тази цел се провеждат психодиагностични изследвания на 
професионалните интереси и способности, изготвят се конкретни 
препоръки за целенасоченото развитие на психологическите качества на 
военнослужещия, явяващи се професионално важни за бъдещата дейност. 
Психологическото съпровождане на процеса на преподготовка е важен 
компонент на социално-психологическата адаптация на военнослужещите 
от запаса, тъй като то е насочено към формирането на навици за 
саморегулиране и управление на собственото поведение, способства за 
формиране на активността на личността вече на етапа устройване на 
работа; 

 етап на устройване на работа, чийто смисъл е в настойчивостта 
и увереността на военнослужещия, освободен от военна служба, в себе си, 
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особено след няколко отказа за устройване на работа, познаване от самия 
него на силните му страни страни и готовност на временни компромиси, 
при подбора на работа, изхождайки от ситуацията на пазара на труда, 
познаване на съществуващите технологии за ефективно търсене и 
ефективно намиране на работа; 

 етап на усвояване на новата дейност, през който е необходимо 
да се покаже на военнослужещия, че със самия факт на намирането на 
работа, проблемите за влизане в цивилната сфера все още не са 
приключили. Пред него предстои продължителен и противоречив процес 
на усвояване на новите задължения и новата система от взаимоотношения 
в гражданския социум, който е устроен съвсем не така, както военния. 
През този период психолозите и специалистите по професионално 
ориентиране помагат на военнослужещите от запаса правилно да 
построяват отношенията си с колегите и ръководството, да избират маниер 
на поведение и общуване с околните, да преодоляват трудности, 
възникващи при усвояване на новата професия, да не падат духом при 
неуспешен старт. Ролята им е да помагат да се разбере, че в условията на 
пазарни отношения готовността за смяна на работното място трябва да 
бъде практически постоянна.  

По такъв начин, като важни резултати, изискващи съществена 
корекция на по-нататъшната работа по социалната адаптация на 
военнослужещите, участващи във военни действия, са направени изводи за 
това, че посттравматичните явления се развиват вече след връщането на 
човека към обичайните условия на жизнена дейност след пребиваване в 
екстремална обстановка [5]. Именно на този етап често протича 
допълнително психотравмиране и вече обичайните, така наричани 
нормални условия на мирния живот, за много участници в бойните 
действия, те стават източник на стрес и негативни психически изменения.  

Изключването на военнослужещия, преминал в запас, от системата 
на социалните връзки със своята среда, т.e. разрушаването на състава на 
създадената група, на тези отношения, които са се развили там, в 
екстремална обстановка, когато тези отношения значат за човека много 
повече, отколкото всички останали ценности на този живот, придобива 
психогенен характер и в комплекс с останалите фактори, води до социална 
и психическа дезадаптация на личността.  

Прави впечатление, че социалната адаптация на военнослужещите, 
освободени от военна служба е в пряка зависимост от професионалната и 
психологическата адаптация, което изисква създаването на комплексен 
модел за такава адаптация [10]. Реализацията на комплексния модел за 
социална адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба, 
следва да се осъществява по различни направления, едно от които се явява 
тяхната преквалификация в конкретни, изисквани от региона на 
пребиваване, професии. Това направление става доминиращо в системата 
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за тяхната социална адаптации в Българската армия [6-7]. А това само по 
себе си изисква практическа реализация на образователните програми за 
преподготовка и повишаване на квалификацията на военнослужещи, 
преминали в запас и на членовете на техните семейства, следва да се 
разработват специални курсове, да се прилагат модулни програми, 
създават се специализирани учебни центрове и т.н. Процесът на 
преподготовка на освободените от военна служба военнослужещи 
непрекъснато се усъвършенства в съответствие с изискванията на БА.  

Като цяло изследваното направление на дейност може да се оцени 
като съществено, значимо, важно, обаче не приоритетно в системата за 
социална адаптация на бившите военнослужещи и на членовете на техните 
семейства. Изучаването на опита на работа в това направление, а също 
опитът на други страни показва, че преквалификацията е важен, но само 
един от елементите на процеса на адаптация, че получаването от 
уволняваните военнослужещи на нова специалност не решава всички 
техни проблеми. Освен това, даже създадената към днешно време система 
за тяхната преподготовка не е освободена от съществени недостатъци.  

Главният недостатък на такъв подход се състои в това, че тук не е 
реализирано изискването на известния дидактически принцип - за 
индивидуален и групов подход в обучението. Този подход не предполага 
различия в професионалната преподготовка на бившия вече военен лекар, 
на военния финансист, на военния преподавател по обществено-
хуманитарни дисциплини и някои други категории от офицерите, на които 
преподготовката от такъв тип е, като правило, излишна.  

Освен това вече съществуващият анализ показва, че интересът на 
всяко гражданско учебно заведение към въпросите на преподготовката на 
военнослужещите, освободени от военна служба, се състои преди всичко в 
привличането на средства за организацията на преподготовката на 
всякакви категории от населението [9]. Проблемите на адаптацията на 
хората към новите условия на живот, тяхното устройване на работа с 
максимална полза за развитието на региона, не се отнасят до учебните 
заведения, защото тези функции не са присъщи на последните.  

Следователно познаването на психологическите и професионалните 
аспекти на адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и 
на членовете на техните семейства, е в основата на създаването на 
методика за социална адаптация, отразяващи изследваните аспекти и 
постигането на житейски баланс за изследваната категория, съобразно 
новите условия на житейска дейност.  

Сред общите технологии е технологията на социално-
педагогическото диагностициране, оценяване, прогнозиране, моделиране, 
проектиране, програмиране, чийто алгоритъм е показан на фиг. 1. Към тази 
група се отнасят технологиите на: планиране, реализация на целите и 
ценностните ориентации, осъществяване на обратната връзка и 
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информационното осигуряване на познавателната и преобразуващата 
дейност по социалната адаптация на бившите военнослужещи и членовете 
на техните семейства. В своята съвкупност те представляват затворен 
цикъл на технологичния процес на работата по социална адаптация на 
всяка категория от населението, намираща се в състояние на преход от 
едни условия на жизнена дейност към други.  

Към специфичните технологии на социалната адаптация на 
освободените от военна служба военнослужещи и на членовете на техните 
семейства, се отнасят технологиите на тяхната професионална ориентация; 
на рехабилитацията; на социално-психологическата рехабилитация; на 
социално-педагогическата адаптация; на привличането към дребното 
предприемачество; на подкрепата на дребното предприемачество; на 
устройването на работа; на преподготовката и на мониторинга. 
Алгоритъмът на специфичната технология е виден на Фиг. 2.  

 

 
 

Фиг.1.Обща технология на социална адаптация на военнослужещите и 
техните семейства 

 

Информационно осигуряване 

Социално-
педагогическо 

диагностициране 

Социано-
педагогическо 

оценяване 

Социално-
педагогическо 
прогнозиране 

Социално-
педагогическо 

моделиране 

Социано-
педагогическо 
проектиране 

Социално-
педагогическо 
програмиране 

Социално-
педагогическо 

планиране 

Частични 
технологии за 

социална адаптация 

 
 

ОБРАТНА 
ВРЪЗКА 



271 
 

 
 

Фиг.2.Специфична технология на социалната адаптация на 
военнослужещите, освободени от военна служба 

 
Общите и специфичните технологии в тяхната съвкупност и взаимна 

връзка, представляват технологичния преобразуващ потенциал на 
комплексния модел за социална адаптация на военнослужещите от запаса 
и на членовете на техните семейства.  

Важен е въпросът за потенциала на комплексния модел за социална 
адаптация на освободените от военна служба военнослужещи и на 
членовете на техните семейства като качествен и вариативен технологичен 
модел за социална адаптация на лицата, променящи социума, професията, 
начина си на живот. В частност, апробирани са възможностите за 
прилагане на дадения модел при преселниците от изостаналите райони на 
страната; при лицата, освободени от местата за лишаване от свобода; при 
безработните и т.н.  

По такъв начин разработеният и апробиран модел за социална 
адаптация на военнослужещите от запаса и на членовете на техните 
семейства по своя характер се явява комплекс, по съдържание - социално-
педагогически, по степен на практическо приложение - технологичен, по 
ниво на взаимодействие - междуведомствен и междуинституционален. 
Такъв подход към разработката и реализацията на модела в рамките на 
Програмата за социална адаптация на военнослужещи от запаса и 
членовете на техните семейства сериозно се отличава от всички 
предхождащи модели, проекти, концепции и програми, реализирани за 
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целите на военно-социалната работа с освободените от военна служба 
военнослужещи и членовете на техните семейства.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В обобщение, проблемът за изменение на структурата на една или 

друга сфера в държавата и обществото, на един или друг сектор от 
конкретната сфера се отнася към проблемите на динамичното развитие на 
страната и е обусловен от тяхната зависимост от политиката, икономиката, 
нивото на развитие на науката и техниката, технологиите и т.н. От друга 
страна, качествено-количествените характеристики на една или друга 
сфера и нейният сектор, се определят и от външни фактори: от 
международните политически и икономически отношения, от степента на 
заплахите за националната сигурност и пр.  

Съкращаването и преструктурирането на Българската армия е 
обусловено именно от тези процеси, следователно то носи обективен 
характер. Обаче реализацията на този процес, неговата организация и 
управление носят субективен характер, обусловен от човешкия фактор.  

Тези и други причини стават основание за разработване на 
комплексен модел за социална адаптация на освободените от военна 
служба военнослужещи, приемлив за онези военнослужещи, които се 
интегрират в гражданския социум именно в местата на своето 
пребиваване. При това водещ става подходът на изменение от позицията за 
оказване на целенасочена помощ за определена група от населението към 
активно преобразуващата позиция: включване на военнослужещите от 
запаса и на членовете на техните семейства в активна социално-
икономическа дейност в местата на тяхното пребиваване, в институциите 
на гражданския социум, т.е. пълно отчитане на потенциала на посочената 
група от населението.  

Даденият модел е подходящ за приложение и апробиране в 
основните му елементи в цялата страна, в различни условия, в работа с 
различни групи от военнослужещи, освободени от военна служба. С това, 
често дискутираният въпрос в публичното пространство- мит или реалност 
е социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна 
служба и на членовете на техните семейства- става решим в подкрепа на 
реалността и ефективността на изследваната от нас проблематика чрез 
приложимостта на комплексния подход, взаимодействието между 
институциите, пряката заинтересованост от държавата и бизнеса. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
[12] Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация 

человека. М., 1988. 
[13] Концепция на ЦВО за усъвършенстване на модела за социална 

адаптация на военнослужещите, освобождавани от Министерството на 



273 
 

отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и 
Българската армия. 

[14] Наредба №Н-29 от 12 ноември 2010г. за условията и реда за 
адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия при освобождаване от военна служба. 

[15] Програма на Министерството на отбраната за „Социална 
адаптация на военнослужещите, освобождавани от военна служба” 

[16] Терзиев, В. Възможности за повишаване на ефективността на 
социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба. 
Издателство „Примакс“- Русе, 2014. 

[17] Терзиев, В., Димитрова, С. 2013. Нов поглед на социалната 
адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба. Списание 
за наука „Ново знание“, г.2, бр.4, стр.33-45. 

[18] Терзиев, В. Димитрова, С. 2013. Теоретично изследване за 
осъществяване на практически модел на процеса на социална адаптация на 
бивши военносужещи и членове на техните семества. Списание за наука 
„Ново знание“, г.2, бр.4, стр.46-54. 

[19] Терзиев, В., Димитрова, С., Стоянов, Е., Арабска, Е. 2015. 
Анализ на българския опит в развитието на социалната адаптация на 
военнослужещите, освободени от военна служба. Сборник статей II 
Международная конференция “Психология отношений в 
постнеклассической парадигме”, Белово, 1-7 июня 2015, стр. 160-172. 

[20] Терзиев, В., Димитрова, С., Стоянов, Е., Арабска, Е. 2015. 
Компетентностен модел за социална адаптация на военнослужещите, 
освободени от военна служба. Сборник статей II Международная 
конференция “Психология отношений в постнеклассической парадигме”, 
Белово, 1-7 июня 2015, стр.141-154. 

[21] Терзиев, В., Димитрова, С., Стоянов, Е., Арабска, Е. 2015. 
Комплексен модел за социална адаптация на военнослужещите, 
освободени от военна служба. Сборник статей II Международная 
конференция „Психология отношений в постнеклассической парадигме”, 
Белово, 1-7 июня 2015, стр.111-123. 

[22] Терзиев, В., Димитрова, С., Стоянов, Е., Арабска, Е. 2015. 
Концептуална рамка на социалната адаптация. Сборник статей II 
Международная конференция „Психология отношений в 
постнеклассической парадигме”, Белово, 1-7 июня 2015, стр.93-104. 

[23] Терзиев, В., Димитрова, С., Стоянов, Е., Арабска, Е. 2015. 
Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, 
освободени от военна служба. Сборник статей II Международная 
конференция „Психология отношений в постнеклассической парадигме”, 
Белово, 1-7 июня 2015, стр.123-134. 



274 
 

[24] Терзиев, В., Димитрова, С., Стоянов, Е., Арабска, Е. 2015. 
Социалната адаптация като елемент на социалната политика. Сборник 
статей II Международная конференция „Психология отношений в 
постнеклассической парадигме”, Белово, 1-7 июня 2015, стр.134-141. 

[25] Терзиев, В., Димитрова, С., Стоянов, Е., Арабска, Е. 2015. 
Социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в 
динамична социална среда. Сборник статей II Международная 
конференция „Психология отношений в постнеклассической парадигме”, 
Белово, 1-7 июня 2015, стр.104-111. 

[26] Указания №03/05.07.2012г. на началника на ЦВО за 
организиране на дейностите по адаптация на военнослужещите от 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
Министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от 
военна служба. 

[27] Указания на директора на дирекция „Управление на човешките 
ресурси”- МО за дейностите по социална адаптация в ЦВО, военните 
окръжия и областните военни отдели.  
 

Адрес за контакт:  
професор д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев 
гр. Русе, ул. „Отец Паисий” №6, тел. 082820982, e-mail: terziev@skmat.com 
 



275 
 

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 „100 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА КАПИТАН ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ”  

14-15 АПРИЛ 2016 Г. 
ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 
 

 
ИКОНОМИЧЕСКАТА  ПОДГОТОВКА- ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

ФОРМИРАНЕТО НА УСПЕШЕН  ВОЕНЕН ЛИДЕР В УСЛОВИЯ НА 
МИР  

 
Галина Тодорова  

 
Факултет „ Авиационен” гр. Д.Митрополия, НВУ “Васил Левски” гр.Велико Търново, България  

 
 

Abstract: It is a postulate that the development of  economics is an integrant part of people’s lives. It 
has been accepted worldwide that people are considered to be the most valuable asset to invest in, 
which in turn  will be pivoting for the future of  civilization. This paper aims to outline the benefits the 
education in economics provides in the formation of the  successful peacetime military leader. 
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" Нищо не е по-зависимо  така от 
икономическите условия , както армията и 
флота. Въоръжения състав, организацията , 
тактиката и стратегията зависят преди всичко 
от достигнатата в даден момента степен на 
производство и на комуникации.” 

Ф. Енгелс Развитието на икономиката е 
неразделна част  живота на хората.  В 

световната практика на икономическо и 
културно развитие  е установено, че сред 

всички възможни инвестиции най-надеждните 
са инвестициите в човешкия капитал, 

качеството на които зависи бъдещето на 
цивилизацията. Лидерството  или  липсата на 

лидерство, са сред основните теми на 
съвременната литература по управление . В 

съвременната научна литература популярност имат  три концепции за произхода на 
личните качества на лидера: 

Първата, е  харизматичната концепция, в която се застъпва тезата, че човек се 
ражда с качества на лидер и му е предопределено да ръководи хора.  
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Втората концепция е известна като «теория на чертите» , при която личността 
самата придобива необходимия набор от лидерски качества - висока 
интелигентност, широки познания, здрав разум, инициатива идруги 
Третата концепция е  « поведенченска», която обобщава първите две. Според 
нея ефективността на управление се определя не толкова от личните качества на 
лидера, а от  неговия стил на поведение,  в зависимост от ситуацията и  вида на 
дейността. Застъпва се тезата,че лидерите са хора, като всички останали, но 
разликата от останалите е, че те се отнасят отговорно към   всяка своя дейност, 
уважават всички, с които работят . От  всяка ситуация намират решение и 
успяват  да превърнат  поражението в победа. 

       
Според  нас добрите лидери  расъждават върху въпросите: Как да  организират 
колективните усилия , за да работи организацията  по-ефективно и До каква степен това  
зависи от лидера? Отговорите   на този  въпроси    са заложени и търсени в изясняване 
на потребностите и мотивацията на работещите за конкретната  организация.Според 
Ейбрахам Маслоу потребностите [1] се разделят на : 

-Физиологични: храна, вода, сън, здраве. 
-Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост. 
-Социални: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите и 
внимание към себе си. 
-Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, 
постигане на успех и висока оценка, развитие в работата. 
-Духовни: познание, себереализиране. 

За Е. Маслоу  потребностите от по-ниските нива(Физиологични и Екзистенциални ) 
са по-силни от тези от по-високите нива. Всяка потребност от по-ниско ниво трябва да 
бъде сравнително добре задоволена, преди да се премине към задоволяване на 
потребност от по-високо ниво. Според нас за успешния лидер освен изброените 
потребности е необходима и  мотивация, която „включва целева насоченост 
на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между 
целенасочените действия и постигнатите резултати. Крайният резултат винаги е от 
субективно значение и има психологическа ценност…….Мотивацията стимулира 
индивида в неговите усилия към постигането на желаните цели, като най-често това са 
успехи, възнаграждения, награди. Високи постижения, за които се изисква висока 
мотивация, но също така и за ежедневни или обичайни дейности към постигането на 
определен резултат.”[2] Ние вярваме,че мотивацията определя характера и посоката на 
поведение на индивида в трудовата дейност. За нас е препоръчително да има 
допирателна между: собствените потребности и  мотивация и на потребностите и  
политиката   на организацията в която дадения индивид работи. Убедени сме,че 
добрите лидери  имат успеха както  в службата, така и в личните дела, а лошите лидери 
са източник на организационен и корпоративен дефицит, което на личностно ниво се 
изразява в дезинтеграция и липса на мотивация. Универсална рецепта за успешен лидер 
няма.Съществуват много изследвания на лидерството, но повечето теории и модели за 
развитие на лидери са създадени в други култури и държави, при различни 
икономически, политически, културни и социални условия. Прякото им приложение в 
българските условия не е дотам успешно. Съгласни сме с Валери Стоянов, който 
изтъква: „Ръководител и лидер не са синоними.Често човек може да е ръководител,без 
да е лидер и обратно. Хората стават ръководители по силата на служебното си 
положение в организацията.”[3] 
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Различията между ръководителите и лидерите  са показани в таблица№1. 

Таблица 1. Различия между ръководители и мениджърите 

Ръководители Лидери 

Организират работният процес  

 

Влияят на работният процес  

 

Планират Вдъхновяват  на база цел и 
стратегия от дейността 

Насочват  Мотивират и оценяват приноса на 
индивида 

Контролират и внедрява контролни 
системи: 

• Измерват изпълнението 
• Идентифицират отклонението 

Изграждат 

• Упълномощава хората 
• Ентусиазира ги 

 

Следват правила Създават общности на съмишленици 

Отчет на резултатите Анализира резултатите 

 

Лидерът се определя като: „личност,която  е успяла да привлече последователи 
независимо от  положението си в организацията”[3]   

Ръководителя в своята работа се съобразява с определени принципи, свързани с 
поставените цели и очакваните възможни резултати за постигане.На следващо място 
добрият ръководител  активно управлява натовареността на персонала.Подчинените са 
длъжни да разберат,че имат определена самостоятелност при изпълнението на 
задачите.За нас лидерът е водач и за целта , освен качества като „ добър ,грижовен,  
взискателен и упорит” , той трябва да има добра икономическа култура, за да води 
организацията успешно. Тази икономическа култура формира и други качества на: 
амбиция, самоувереност, познавателни способности, познания за бизнеса, креативност, 
гъвкавост.Икономическата  култура  се  придобива от икономическото знание.,което 
формира умения и способности за действия в развитието на нуждите и интересите на 
пазара. Икономическо образование гарантира развитието на икономическо мислене, 
формиране на нравствени и професионални качества придобитив резултат на 
изследване  на икономическите и  социалните закони. Целта на икономическото 
образование: формиране и развитие на личностни черти на базата на икономически 
знания , умения , морални ценности и икономически опит , насочени към формирането 
на активна личностна позиция.Кръгозора на военния лидер в мирно време се разширява 
и  по-ясно ще изследвате въпросите за: 

 Социално-икономически процеси , които протичат в обществото. 
  Структурата и състоянието на пазара на труда. 
 Нивото на развитие на производствените технологии. 
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 Основните икономически показатели. 
 Данъчната и валутната политика на страната. 

Системата на икономическо образование се осигурява : формиране на готовност и 
способност на  за осъществяване  на икономическите и социални роли ; въведение в 
основите на икономиката - националната  и световната икономика за развитието на 
икономиката на знанието; култура на поведение като потребители и създаващи 
цялостната пазарна стойност на стоките и услугите, произведени и предоставени от 
дадена държава в дадена година. Не на последно  място това спомага за създаване на 
професионално - ориентирана среда, формираща портфейл бъдещи специалисти за 
прилагането на професионални стандарти в областта на икономиката.  

Според нас усилията, трябва да бъдат насочени по посока на финансиране на 
фундаментални и приложни научни изследвания и за експериментална развойна 
дейност в армията.  Идеята на  база  добрата армейска и икономическа политика да се  
увеличи приносът на иновациите в създаването на добавена стойност  за българската 
армия и бизнес. Ползите от това за военните лидери- мениджъри в  мирно време ще са в 
ефективно и прозрачно да се управляват финансовите ресурси на военните поделения , 
а разходите за отбрана не са малки. 

 
Изразходваните над 2 милиарда лева за инвестиции в отбраната за последните 10 
години членство в НАТО и 7 години в Европейския съюз са довели до минимални нови 
бойни възможности поради лошо планиране, управление и контрол, липса на 
Национална програма за инвестиции в отбраната и практически отказ от използване на 
механизмите, предоставени ни от членството в НАТО и ЕС. Добрата икономическа 
подготовка на военните лидери в мирно време ще подпомогне бизнес процесите във 
структурите армията и бюджета.„ВВС ще получат 80 млн. лева за поддръжка на 
авиационната техника. Спроед проектобюджета за 2016 г. разходите за отбрана ще са в 
размер на 1 003 089 000 лв. При заложения от финансовото министерство БВП от 
86,023 млрд. лева, това значи че разходите за отбрана са едва 1,17% от брутния 
вътрешен продукт.”, което на фона на останалите  страни е  нищожен процент. САЩ по 
разходи за военни дейности, пише Statista. През 2014 г. разходите на американските 
военни са достигнали 571 млрд. долара, което е значително повече от страната, 
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класирала се на второ място - Китай и нейните 129,4 млрд. долара.Наред с това 
икономическата подготовка на военния лидер  ще подпомогне:  

 организацията, управлението и разпределението на суровини, материали, стоки, 
услуги, информация във и между организациите; 

  ще се подобри организацията и развитието на логистичната дейност във 
военната структура с бизнесът, за  осигуряване на необходимите конкурентни 
предимства. 
Тези ползи са важни,защото развитието на икономиката е неразделна част  

живота на хората и армията, а сред всички възможни инвестиции най-надеждните са 
инвестициите в човешкия капитал . Затова инвестицията в качество   на военната и  
икономическа подготовка   са определящи за  бъдещето на нашата армия , а ползите от 
това за обществото на България са огромни! 
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Abstract: Work-related stress can affect practically anyone at each level, each business, and each 
sector of the national economy. This paper deals with the causes, the conditions, and the aftereffect of 
the work-related stress. The aim of the paper is to describe the options which the team building 
method provides to cope with the stress at work. 
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Бизнес средата в България е изключително променлива. Към настоящия момент 

тя се отличава  с бързо протичащи процеси и промени, които непрекъснато еволюират. 
На национално ниво „проблемите пред растежа на икономиката обаче ще има именно 
от гледна точка на частното и публичното потребление. Заради дефлацията и евтиното 
евро, вътрешното потребление се превърна в двигател на икономиката. Експертите на 
комисията обаче са на мнение, че този потенциал е поизчерпан и ще има "охлаждане". 
Липсата на чужди инвестиции ще бъде проблем, а от гледна точка на пазара на труда 
няма да има толкова причини за радост…. инвестициите на частния сектор може да се 
окажат по-големи от очакваното, но само ако се възстанови доверието в икономиката и 
бизнес климата.”[ 6] Тази динамика води след себе си и много промени.Те се  свързват 
с промяна в работните колективи, с промени в структурата на работата, организацията 
и ръководството, с изпълнението на  срочните задачи и изпълнение на договори, с 
несигурност на работното място. Не на последно място разработването на различни 
стратегии за изпълнение на поставените цели и други, а това от своя страна води до 
стрес на работното място.Той – стресът може да засегне всеки и на всяко ниво, всяка 
организация и да се отрази на всеки сектор на националната икономика.  Самите 
причините за стреса могат да бъдат различни, а не задължително само икономически.  
Много сериозно влияние оказват и личните причини. Обикновено личните 
причини,предизвикващи стрес се коренят в две области: нереалистичните очаквания и 
неточната самооценката. Друга причина може да бъде възприемането на работното 
натоварване за различните организации и претенциите, свързани с ниво на знания и 
уменията от страна на по-млади и по-възрастните в организацията, от новоназначените 
и по-отдавна във времето работещи и други. Най-общо предпоставките за стрес на 
работното място възникват, когато се почувства дисбаланс от отделния индивид между 
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създадени очаквания и реален потенциал за да постигне на тези очаквания. 
Статистиката  за нашата страна е красноречиво негативна: ”Малко над 65 на сто от 
българските работници се стресират заради претоварване с работа, на 40,5 на сто не им 
стига времето, а над 20 на сто са изложени на психически  

или физически тормоз по време на работа. Според изследванията половината от 
работещите в България мислят, че стресът не се контролира там, където работят и само 
9 на сто смятат, че се извършва добър контрол.”[2] . Тези данни  създават предпоставки 
за безпокойство,защото последиците от стреса могат да бъдат сериозни. Те 
рефлектират основно на три нива: 

 Първо ниво: Върху здравето и безопасността на  отделната личност. 
 Второ ниво:Върху икономическото състояние на организациите. 
 Трето ниво:Върху националната икономика на България. 

На индивидуално ниво това отражение е видно, чрез реакциите, свързани с  
промени в поведението, като  психологически, емоционални и когнитивни реакции. 

На организационно ниво  това отражение се изразява в отсъствия от работното 
място, също се наблюдава и високо ниво на текучество на кадрите, не са редки и 
дисциплинарните проблеми и намалената трудоспособност. Това води от своя страна 
до икономически загуби, причинени  от  грешки и инциденти и не на последно място от 
увеличени разходи на организацията за обезщетения и здравни болничнии грижи.  

На ниво национална икономика  стресът косвено влияе и намалява 
конкурентоспособността .Секторите с най-много стрес според националното проучване 
на условията на труд в България[5] са:  

 Образование. 
 Хуманно здравеопазване и социална работа. 
  Добивна промишленост.След него се нареждат- Хуманно здравеопазване 

и социална работа и Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения. 

Таблица 1. Условия на труд в България за наети лица по сектори 

Здравословни 
проблеми 

по вид 

Най- засегнат  

сектор 

Втори засегнат 
сектор 

Трети засегнат сектор 

Стрес Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

Създаване и 
разпространение 

на информация и 
творчески продукти, 
Далекосъобщения 

Обща умора Образование Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

Строителство 

Проблеми със съня Хуманно 
здравеопазване и 

Преработваща Образование 
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социална 
работа. 

промишленост 

Тревога Образование Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

Държавно управление 

Раздразнителност Образование Дейности на 
домакинства 
като 
работодатели 

Хуманно здравеопазване и 
социална работа 

Източник: НСИ 

Анализирайки горепосочената информация  и изследвайки специализираната 
литература по различните теории за стреса сме съгласни с D. Mechanik [4], 
който изследва  понятието адаптация на стреса и нейните механизми.Там  адаптацията 
към стреса се разглежда като способ, с помощта на който индивидът се бори със 
ситуацията, със своите чувства, възникнали в тази ситуация и със самото разрешаване 
на проблема. Този процес протича на два етапа: преодоляване (copping) и защита 
(defence). Овладяване на ситуацията се постига с целенасочено поведение и зависи от 
способността на индивида да взема адекватни решения в кризисни ситуации, а за целта 
е необходимо да има опит, спокойна мисъл и трезва преценка за проблема.Тези 
качества са определящи и за работата в екип за почти всички организации.От значение 
за ефективността на работата в екип е помощта от колегите и сътрудничеството. Това с 
определя и психичното натоварване на работното място. Нашето становище по този 
проблем, е че няма универсална рецепта за индивидуално справяне със стреса на 
работното място. За  намаляване ежедневния стрес на отделните трудови колективи 
ефикасен начин е световната практиката на по-големите и успешни бизнес компании 
наречена- тийм билдинг. Определението за  тийм билдингът е, като: „процес, който 
позволява създаването и развитието на колективни ценности в една организация, 
институция или фирма. Ценностите могат да бъдат както единство, породено от 
взаимна зависимост, така и участие. Те се постигат чрез дейности тип игри, често от 
колективен характер. Благодарение на тях участниците кумулират способността си да 
работят в екип. Тиймбилдинг е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади на 
най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни 
умения и способността за сътрудничество.”[1]   Нашето становище е,че на тийм 
билдингът не бива да се гледа само, като забавление и възможност  да се прекара един 
добър уикенд заедно. Той преди всичко би следвало да се разглежда, като средство за 
подобряване на комуникацията и приятелските отношения в екипа  и организацията 
чрез предварително  организирана тийм билдинг програма. Тийм билдинг програмите 
са различни и се определят от потребностите: вида на организацията, състава на 
персонала (по пол, по възраст, по интереси и други).Най-често предлаганите програми 
са следните: 

 Тийм билдинг програма на открито и на закрито. 
 Активна лятна тийм билдинг програма на море, планина, в парк, горски терен и 

други. 
 Активна зимна тийм билдинг програма в  планина. 
 Екстремен и приключенски тийм билдинг. 
 Креативен тийм билдинг чрез различни тематични уоркшопове.  
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Независимо от вида на тиймбилдинг-предложенията, крайния ефект у участващите 
е създаде приятни емоции и  да  разтовари  напрежението и стреса. Този формат[3] е 
подходящ за: 

 Като награда: За постижения, стимулиране на служители, при програми за 
развитие на таланти. 

 Като превентивна мярка: При наличие на конфликти, високи нива на стрес. 
 При промени: Нов ръководител, нови хора в екипа, сливане на екипи. 
 При желание за анализ на екипа: Екипни роли, лидерство, групова динамика, 

проблеми. 
 За ефективна работна среда: Комуникация , неформални взаимоотношения 

и между различни отдели в компанията, между интернационални екипи. 
 За поддържане на корпоративни ценности в компанията: Мисия, визия, 

цели. 
 С обучителна цел: С включени трейнинг елементи или цялостна 

интреактивна трейнинг програма. 
За нас програмата дали ще включва забавни  игри  или релаксиращи и 

развлекателни събития по време на тиймбилдинг събитието са само “способ” , 
“инструмент” колектива да се опознае по-добре. Идеята е да се осъзнае от всички 
работещи, че конкретното предприятие или организация имат със свои цели, структура, 
специфична корпоративна  култура и  системи за управление и отделната личност е 
част от тази структура. Всеки един член на колектива е уникален, неповторим и 
полезен за структурата. От неговата качествена работа зависи икономическия 
стабилитет и  социален престиж на предприятието.Затова и  ползите от тийм 
билдинга , очертани отмножеството специалисти в тази област са насочени главно 
към: подобряване на ефективността на взаимоотношенията в екипа; стимулиране на 
мотивацията,изграждане на умения за общуване,изграждане на доверие,придобиване на 
нови знания и компетенции,подобряване качеството на работа и уменията за вземане на 
решения в състояние на неизвестност, стрес и силно конкуретна среда. И ако тези 
ефекти бъдат изпълнени ще се формира една по- добрата работна среда.Тя- добрата 
работна среда създава от своя страна една по-висока екипната ефективност и ролята 
ръководителя се улеснява значително по отношение на функцията контрол, защото се 
получава атмосфера на разбирателство и задачите се изпълняват със желание и в срок, а 
това  повишава организационната ефективност и конкурентоспособност. 
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Abstract: The current report examines the issue of the early reading interests with children in team-
work conditions. A joint initiative between various communities that take up an attitude towards the 
development of a key competence “Communication in the mother tongue” at the kindergarten has 
been presented. The interaction of the children with the others, by which they satisfy one of their most 
significant social needs, namely the need for communication, has been analyzed. As regards the 
practical application of this need, an effective form of introduction to fiction and books in general has 
been offered, that is “The Reading Marathon”. Through the artistic apprehension new skills of 
understanding the emotional unity between the artistic form and content are actualized. Within the 
framework of the pedagogical interaction, all members of the teams solve educational problems, form 
moral qualities and an aesthetic taste and assume a particular interest towards the communication 
with the literary work of art and the reading of books in general. 
 
Keywords: interaction, communication, early reading interests, preschoolers 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
За формирането на детската личност в предучилищна възраст важна роля играят 

семейството, детската градина, представителите на обществото. Във взаимодействието 
си с тях детето наблюдава и усвоява култура на речта, междуличностни отношения, 
образци на поведение, изгражда нравствени ценности. Развитието на личността и 
социализацията на децата се намират в пряка зависимост от социалната среда, в която 
те живеят и се формират. За подрастващите такова социално обкръжение се явяват 
семейството, възрастните, неговите връстници, природата и материалния свят. 
Взаимодействайки с околните, детето задоволява една от най-важните си социални 
потребности – потребността от общуване.  

Способността да взаимодейства, да се свързва, да обяснява и да описва света 
около себе си започва да се развива от деня, в който се детето се ражда. Докато расте и 
усвоява езика, способността му да разбира заобикалящата действителност се увеличава. 
Факт е, че колкото по-богат е нашият речник, толкова по-добре можем да изразим с 
думи много сложни и абстрактни мисли и чувства и толкова по-добре можем да 
оформяме и контролираме нашия свят. Това общуване започва с познаването и 
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разбирането на родния език и е тясно свързано с концепцията за грамотност в най-
широк смисъл.  

В предучлищната възраст, под влияние на активно и творческо участие на 
децата във взаимодействието с околните, се поставят основите за овладяване на знания, 
формират се общи познавателни способности, крайно необходими за самостоятелно и 
активно учене през целия живот. Ето защо първостепенно значение придобива 
полагането на образователни цели и формирането на съответни политики по посока 
развитие на комуникативноречева компетентност още в детската градина. Развитието 
на тази компетентност, която е част от цялостната подготовка по развитие на речта, е в 
основата на всяко друго учене и придобиването на знания като комплексен феномен. 
Усъвършенстването на останалите базисни компетенции в Европейската 
квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) е резултат преди всичко от 
овладяването на родния език [3].  

Ето защо е толкова важно компетенцията за общуване на роден език да се 
развива от ранна възраст и усъвършенстването й да продължи през цялото време на 
формалното образование, а и след него. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 
2.1 Постановка на проблема 

В контекста на Стратегията „Европа 2020“, в която се говори за Европа на 
знанието, се обобщава, че такова общество се постига чрез интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж [4]. Това изисква иновативни подходи, с които да работи за 
развитие на ключови компетентности. Според Стратегията е важно те да започнат да 
се формират у децата още от детската градина и да останат трайни в следващите 
образователни степени. Амбициозните цели в областта на заетостта, иновациите, 
образованието, социалното приобщаване и климата/ енергията са силно зависими от 
способността на хората да приемат ситуациите бързо и да имат свободата да творят. 

Това е политика, насочена към постигане по-голяма ефективност на 
образователния процес. Тя може да се реализира чрез работа в екип, чрез повишаване 
на мотивацията и ангажираността и отдадеността на работата. В този смисъл 
синергичният ефект на работата в екип – взаимодействие, взаимно разбиране и 
сътрудничество, в детската градина е важен за реализиране крайната цел на 
предучилищното образование. Това е предпоставка за  изграждане на подготвени за 
училище и търсещи знанието деца, владеещи ключови компетенции и нагласи за 
учене през целия живот. Сред тях основно място заема общуването на роден език. 
Съставна негова част е комуникативноречевата компетентност, която се отнася до 
възприемане и осмисляне,  възпроизвеждане (интерпретиране), пресъздаване и 
творческо видоизменение на текстове. 

Овладяването на българския език на практическа основа, като съвкупност от 
речеви и комуникативни компетентности за общуване на роден език, е основен 
приоритет в образователно направление Български език и литература в детската 
градина. Като система от цели, средства за постигането им и съответни резултати, 
обучението по български език в подготвителната група е насочено към формиране на 
ключовата компетенция  „Комуникация на роден език“.  

Националните приоритети за нейното развитие и усъвършенстване са отразени 
в Закон за предучилищното и училищното образование, в който е посочено, че:  

„усвояването на българския език се осъществява в процеса на предучилищното и 
училищното образование чрез: 
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1. обучение по образователното направление и по учебния предмет „Български 
език и литература”; 

2. обучение по останалите образователни направления и учебни предмети, по 
които обучението се осъществява на български език; 

3. процеса на комуникация в институциите от системата на предучилищното и 
училищното образование” [5]. 

2.2 Комуникативноречева насоченост на педагогическото взаимодействие в 
направление "Български език и литература" 

Една от задачите на педагогическото общуване в ядрата от образователно 
направление "Български език и литература" у децата в предучилищна възраст е да 
формира ранен интерес към четенето.  

Художествената литература със своите разнообразни езикови средства и 
емоционално въздействие върху детската психика е незаменимо средство в цялостния 
образователен процес в предучилищна възраст. Тя има комплексно и интегративно 
значение в образователно-възпитателната работа в образователното направление 
Български език и литература. Допринася за трайното и непреднамерено овладяване на 
знания, умения и отношения в детска възраст.  

Литературната творба въздейства върху езика и речта, развива, обогатява и 
разширява жизнения и художествения опит у детето. Общувайки с нея, то уточнява 
представите си за предметите и явленията в близост с художественото изображение и 
получава нови знания за околния свят. Следователно художествената литература в 
предучилищна възраст оказва силно въздействие върху развитието на речта, 
въображението, възприятията, чувствата, емоциите, мисленето и паметта. Чрез нея се 
поставя началото на изграждане на естетическия вкус, на оценката за добро и злото, за 
красивото и грозното като естетически категории. 

Общуването с литературната творба създава условия за емоционалното 
обогатяване на речта и превръщането й в активно комуникативно средство за децата. 
Художествената реч има по-силно въздействие върху детето, отколкото разговорната, 
защото в нея се откриват изразителността и звуковите съчетания, ритмичността на 
езика и точността на думите, римите. Вече се е наложила тезата, че „провокирането на 
интерес към книгите и четенето от ранна детска възраст би могло да се използва в 
качеството на инструмент, който допринася за изграждане на мотивирани читатели и 
грамотни хора по-късно в живота“ [2].   

2.3 Насърчаване на ранен интерес към общуване с книгите чрез 
инициативата „Маратон на четенето” 

Проявата и поддържането на интерес към книгите по забавен и интерактивен 
начин се предразполага в рамките на ежегодната инициатива по случай 
Международния ден на детската книга – „Читателски маратон“. За реализиране на 
дейностите се сформира педагогически екип. Той включва студенти – специалност 
Предучилищна педагогика и чужд език, от Педагогическия колеж към ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, преподаватели от колежа, родители, баби и дядовци, по-големи 
братя и сестри, учители и деца от първа до подготвителна група (ПГ6) на ЦДГ „Юнско 
въстание“, гр. Плевен, представители от различни институции.  

Децата биват организирани в малки групи, в зависимост от желанието им, в 
които се предлагат произведения от различни литературни жанрове. По този начин 
педагозите се ориентират и за преобладаващите в различните възрастови групи 
интереси. Добре подбраната детска книга или литературно произведение въздейства  
върху емоциите на децата, оказва влияние върху формирането на детската  личност  по  
непринуден и приятен начин, дава знания за различни народи и култури, за  
философски и морални норми на поведение. Работата по усвояване на родния език се 
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обогатява и по отношение на речника, като родителите констатират и съществен 
напредък в точността и гладкостта на изказа. Тези първи положителни промени  
допълнително мотивират родителите да станат партньори във взаимодействието в 
детската градина.  

Като участници в инициативата биват привлечени общественици – писатели,  
актьори, библиотекари, учители от други учебни заведения. В разговорите си с децата 
те предават по непринуден начин знания, насищат общуването с положителни емоции. 
Чрез срещите с хора извън най-близкото обкръжение, децата обогатяват своите умения  
за общуване, усвояват знания и различни модели на поведение. 

Организацията на работата изисква по-задълбочено изучаване и познаване на 
възрастовите и индивидуални особености на всяко дете, неговите предпочитания и 
интереси. Използването на такъв предварителен диагностичен подход задълбочава 
детския интерес, тъй като в дейността подрастващите си взаимодействат както с 
връстници, така и с деца от други възрасти. Следователно средата трябва да бъде 
организирана така, че да дава възможност и за по-добра социална ориентация и 
интеграция и в следващите възрастови групи или образователни степени.   

Особено важно в етапа на предварителната подготовка и организацията на 
средата е да се изберат подходи, чрез които най-добре да бъдат стимулирани децата, 
как да бъдат напътствани те деликатно, кога трябва да се помогне за реализиране на 
образователно-възпитателната цел.  

Цели на дейността: 
1. Създаване на траен интерес и насърчаване общуването на децата с 

художествената литература. 
2. Обогатяване на инициативите, чрез които се насърчават срещите на децата с 

книгата. 
3. Мотивиране на родителите към по-голяма ангажираност и личен пример, 

четейки с децата си. 
Задачи: 
1. Проучване на теоретико-методическа литература във връзка с особеностите на 

възприемане, интерпретиране и пресъздаване на художествена литература от децата в 
детската градина. 

2. Създаване на педагогически екип. 
3. Подбор на произведения за четене, съобразени с възрастта на децата. 
4. Предварителна подготовка на куклен етюд по приказката "Косе Босе". 
Осъществени дейности по избор в детската градина: 
1. Четене от панорамна книжка с приказки. 
2. Куклен етюд. 
3. Драматизация на приказка. 
Материали и произведения: 
1. Панорамна книга „Момче и вятър”. 
2. Кукли за куклен етюд по приказката „Косе Босе“. 
Очаквани резултати  
1. Децата да възприемат художествената литература с интерес. 
2. В зависимост от жанровото и тематично разнообразие, произведенията да 

допринесат за положителни емоции у подрастващите. 
3. Да се създадат трайни отношения:  дете – произведения за деца – език.  
4. Желание за контакт с детските книги, като предпоставка за изграждане на 

читателска активност в следващите образователни степени. 
Създаване на педагогически екип 
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За реализиране на целта се оптимизира педагогическото взаимодействие за 
насърчаване на интерес към литературната творба у 5 – 6-годишните деца в условията 
на екипна работа. Педагогическият екип е група от учители или обучители, които 
работят заедно за постигане на едни и същи цели в рамките на образователната 
институция и конкретно образователно направление. 

Като специфична форма на организация, работата в екип синхронизира 
съвместната дейност в образователно-възпитателната дейност и е в унисон със 
съвременните европейски тенденции за непрекъснато усъвършенстване на 
образователното пространство и задълбочаване на педагогическото сътрудничество.  

Приоритетите на работата в екип са общуване, организиране и ръководене на 
съвместни дейности между деца, учители, родители, чрез които се развиват различни 
личностни взаимодействия с фокус върху литературно развитие на децата в средата на 
педагогическата интеракция. Организирането на съвместна работа отнема повече време 
в началните етапи от създаването на екипа. В среден и дългосрочен план обаче, 
сътрудничеството води до намаляване на усилията, тъй като обменът на информация, 
знания и материали води до взаимна подкрепа в рамките на екипа и по този начин 
спестява време. Съвместната дейност оказва важен дидактически, методически и 
педагогически синергичен ефект. Едновременно с това подобрява работната атмосфера 
и допринася за благосъстоянието на отделните членове в рамките на групата. 

Създаването на педагогическия екип има следните цели: 
• По-успешно постигане на образователно-възпитателните цели; 
• Проява на сътрудничество за справяне с и независимо от трудностите; 
• Реализиране ролята на модератори на образователно-възпитателния процес, а 

не само на ролята на експерти по направлението; 
• По-добра комуникация, по-висока степен на приемане и подкрепа. 
Предварителната подготовка след изграждането на екипа включва избор на 

подходящи произведения, съобразени със съдържанието в направлението 
Художествена информация и литература за деца, и с особеностите на възприемането 
в конкретните възрастови групи.  

Кукленият етюд е подходящ за първоначално запознаване с литературното 
произведение на децата от първа група предвид спецификата на възприемане на 3 – 4-
годишните деца. Кукленият етюд, интегриран в образователното ядро за пресъздаване 
на художествена литература за деца, е силно интерактивно средство, което обединява 
изкуство и обучение, извършвано чрез преживяване. Освен това използването му 
допринася за развитието на устната реч, социалните умения и творчеството в 
наблюдаваната възраст. Понеже в детската градина най-често етюдите се основават 
върху познати литературно-художествени творби (в конкретния случай това е 
приказката „Косе Босе“), то те би могло да се прилагат успешно за насърчаване на 
интерес и взаимодействие с книгите в ранна възраст.  

Етюдът се представя, като се пресъздават ролите на персонажите чрез кукли за 
куклен театър. Разполагаме с малка, но много ценна сцена за изява, а детската публика 
е най-искреното и емоционално „жури“, което дава оценка. В основата на дейността е 
идеята, че създаването на една измислена, фантазна действителност е невъзможно без 
„вярата и наивността“ на твореца, по този начин, превъплъщавайки се в роля с всяко 
различно произведение от всяка книга, учителят приема работата и на актьор, който 
обзема вниманието на децата и задържа техния интерес. Всичко е реално – идеята, 
внушението, актьорската игра. В тази дейност работата е подчинена на принципа на 
етюдите, като всеки етюд в същността си съдържа импровизиране“ [6]. 

Приказката, избрана за реализиране на дейността четене от панорамна книжка, 
е „Момче и вятър“. Произведението е подходящо за подготвителната група на 6-
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годишните. Изборът на панорамна книжка е продиктуван от идеята децата да 
разпознават графичните знаци и илюстрациите, да възприемат литературното 
произведение отначало докрай като единство от форма и съдържание, да назовават 
героите и да разпознават епизод от произведението. 

В хода на дейността за възприемане, интерпретация и съпреживяване на 
творбата при четенето от панорамна книжка се използват интерактивни техники за 
научаване на специфична лексика (думи и изрази). Децата научават фрази от текста и 
реплики на героите, които ще използват на етапа за преразказ на произведението. 
Практикуват се разнообразни дейности в контекста на конкретното педагогическо 
общуване – слушане, говорене, критическо мислене. Важно е да се отбележи, че за 
изграждане на интерес към четенето значителна роля играе илюстрацията. 
Съпоставянето на словесните образи с образите, създадени чрез картини, засилва 
емоционалното въздействие и оставя трайни следи в съзнанието на децата. Най-
емоционално децата реагират на цветни книжки с приказки и картини. За целта следва 
да разглеждат илюстрациите, а впоследствие децата сами да изобразяват отделни 
момени от творбата или съпоставят собствените с илюстрациите, създадени от 
художник. В края на „Маратона на четенето“ подрастващите изразяват предпочитания 
относно следващите приказки за четене, което е доказателство за проява на интерес към 
книгите и написаното в тях. 

Вдъхновението от сценичната игра при последната, предстояща за реализиране 
дейност – драматизацията, цели да усили желанието за общуване с художествената 
творба. Очакваните резултати са по отношение на пробуждане на творческото начало, 
подобряване нивото на концентрация и равнището на речта. Екипът приема тезата, че в 
етапа на подготовката и по време на самата драматизация „децата и учениците 
изследват литературни герои от приказките в различен контекст, след което реализират 
различни комуникативни роли в спектаклите“ [1]. На следващия етап децата, заедно с 
учителите и родителите, участват в изработването на маските и костюмите, 
необходими за драматизацията. По този начин чрез създаване на собствен продукт се 
дава възможност за творческа изява и се повишава мотивацията за работа с книгите, 
възпитава се култура на общуване с тях. 

Вследствие обединяването на елементи от формалното и неформално обучение, 
децата получават знания, които им осигуряват възможност за придобиване на 
преносими, основни компетентности за общуване на роден език, умения за работа в 
екип, умения в областта на културата и творческите изяви, социални и граждански 
компетенции. Чрез тяхното формиране се дава възможност за личностно развитие, 
социално включване и повишаване на мотивацията за учебен труд, която е водеща за 
успешното обучение в началния етап на средната общообразователна степен. 
Потребностите на детето се извеждат на преден план. 

На различните етапи от реализирането на дейността се работи върху изграждане 
на знания, умения и отношения, заложени като очаквани резултати в различните ядра 
на образователното направление „Български език и литература“.  

Децата възприемат отначало докрай литературното произведение. Работата с 
илюстрациите в панорамната книжка им дава възможност да вярно да определят 
последователността в сюжета на литературно произведение. Децата безпогрешно 
назовават героите. При интерпретацията на приказката изразяват емоционално-
оценъчно отношение към произведението и към постъпките на героите. При 
пресъздаването съставят творчески устни текстове – пресъздават приказката от името 
на различни герои. На следващо ниво децата импровизират реплики и действия. 
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Изводи 
1. В резултат на екипното педагогическо въздействие у децата се забелязва още 

по-голямо желание за общуване с книгите – носители на положителни 
емоции и полезна информация. 

2. Децата подобряват комуникативните си умения за подбор и използване на 
фрази и конструкции, съответни на комуникативната цел в различни 
ситуации, близки до реалните. 

3. Повишава се интересът на децата към четенето и се развиват устойчиви 
умения за опазване на книгата. 

4. Наблюдава се повишена мотивация у родителите за участие като партньори в 
съвместните дейности в „Читателския маратон“ и в разширяването на 
индивидуалното четене на книги вкъщи. 

5. Подобрява се взаимодействието между подрастващи от различни възрасти и 
членове на педагогическите екипи, което влияе благоприятно за 
социализацията на децата. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Инициативата  спомага за реализирането на целите и задачите за развитие на 
езиковите компетенции и обогатява активния речник на децата. В този смисъл детската 
художествена литература е основен, важен интегриращ елемент в развитието на 
детските речеви способности.  

Общуването с книгата и литературата за деца оказва положително влияние 
върху формирането на детската личност и до създаване на трайни навици за четене още 
от най-ранна възраст. Променя се стилът на работа за възприемане и осмисляне на 
художествената творба, като се използва иновативен подход. Провокира се ранен 
читателски интерес у децата преди те да са  започнали да четат самостоятелно. 

Авторът изказва специални благодарности към директора г-жа Румяна Кирилова 
и екипа на ЦДГ №2 „Юнско въстание“ гр. Плевен за домакинството и безупречната 
организация при провеждане на ежегодното издание на „Маратон на четенето“.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Подготовката, обучението и образованието на авиационните специалисти е 
различно за различните страни в Европа и е повлияно от множество фактори. Част от 
тях са: 
 Необходимост от авиационни специалисти за военната и гражданската авиация 
 Население на страната  
 Икономическо развитие; 
 Традиции за подготовка на авиационни специалисти 

В дисерационния труд се разглеждат няколко срани от Европа които подготвят 
авиационни специалисти както за въоръжените си сили, така и за гражданското 
въздухоплаване и са зависими от част от   гореизброените фактори. 

 
1. УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА АВИАЦИОННИ 
СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И ВВС НА 
ЧЕХИЯ. 
 

1.1. Факултет по Транспортни науки в Чешкия технически 
университет  

Обучението на авиационни специалисти в Република Чехия  се извършва във  
факултета по Транспортни науки на техническия университет в Прага. Същият е 
създаден на 01 март 2002 г. Факултета е насочен към обучението на специалисти, които 
са  ориентирани към оперативно-техническите и оперативно-икономическите проблеми 
на гражданското въздухоплаване. 

Програмите са изготвени на модулен тип и обучаемите имат възможност да 
продължат обучението си и в други университети, използващи кредитната система, 
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която дава възможност на промяна на образователния път, и са с тристепенна структура 
на образование (бакалавър, магистър, доктор). Това е в пълно съответствие на 
процесите на хармонизация на университетското образование в Европа., както е 
определено в Болонската Декларация от 1999 година.  

Други изисквания, конкретизиращи авиационното образование и обучение, 
произтича от членство на Чехия в Обединените авиационни власти (JAA). Като 
пълноправен член на JAA в Европа страната е длъжна да организира образованието си 
и подготовката на авиационни специалисти в съответствие с Общите авиационни 
изисквания (JAR), издадени от JAA, и подготовката да е съгласно регламентите на ЕС, 
които представляват задължителни правни разпоредби за членовете на ЕС. Основни от 
тях са: 
 JAR-66 за сертифициращ персонал 
 JAR-145 за организации  упълномощени да извършват ремонт и поддръжка на 

авиационна техника. 
 JAR-147 за одобрение на организации за обучение на технически персонал; 
 JAR-OPS1 –провеждане на полети и въздушен транспорт със  

самолет; 
 JAR-OPS провеждане на полети и въздушен транспорт с вертолет; 
 JAR-FCL 1 изисквания към членовете на екипажа на  самолет; 
 JAR-FCL 2 изисквания към членовете на екипаж на вертолет; 
 JAR-FCL 3 медицински изискванията към на членовете на екипажи. 

     Основната цел на катедрата по въздушен транспорт е подготовката на  
специалисти за гражданската авиация в Чешката република.  

Програмата за получаване на бакалавърска степен по 
специализация"Професионален пилот"е изготвена с цел да се осигури необходимата 
теоретична подготовка на обучение, след която обучаемите да могат да преминат 
заедно с теоретичната подготовка и подготовка в летателно тренировъчна организация 
към университета. Подготовката преминава до ниво да може обучаемият да започне 
работа след завършването си като втори пилот на транспортен самолет. Обучаемите са 
подготвени да започнат подготовка на типови самолети за своето доразвиване съгласно 
изискванията на регламентите на ЕС. Получената подготовка и квалификация е валидна 
пред ИКАО и JAA. След завършване на съответното обучение и провеждане на 
контролни полети, кандидатите трябва да преминат изпит по придобитите умения в 
съответствие с регламент JAR-FCL.  

Програмата за получаване на бакалавърската степен по специалността 
"Технологии на въздухоплавателите средства и тяхната поддръжка " има за цел да даде 
завършено висше образование в областта на гражданското въздухоплаване и да даде 
теоретични знания и подготовка в  съответствие с JAR 66. Тази програма има 
последващи специализации: 
     B1 - поддръжка на авиационна техника 
       B1.1 - Самолети с турбинни двигатели, 
         B1.2 - самолети с бутални двигатели 
 B2 - поддръжка на авиониката 

Съгласно JAR 147 изискванията в хода на основното обучение 
за категория В1 или В2 са минимум 2400 часа (60 мин) учебно време. Поради това , че 
обучението в бакалавърска степен в Чехия е предвидено да бъде до 2200 часа е видно, 
че желаещите да получат бревет за авиационен специалист трябва да продължат 
обучението си в одобрена организация за обучение. Това се предлага в университета 
като всички изпити, положени от обучаемите за получаване на бакалавърска степен се 
признават и се преминават допълнително 960 часа в организацията. След 



294 
 

преминаването на тези часове обучаемите имат право да се явят на изпити за 
получаване на бревет за работа като авиационен специалист или да продължат 
обучението си в по висока образователна степен.  

Програмата за получаване на бакалавърска степен по специализация "Въздушен 
транспорт"е ориентирана към обучението на специалисти, свързани с въздушния 
транспорт и специалисти за обслужване на летищата и летищните комплекси. Изучават 
се проблемите на гражданския въздушен транспорт, проблемите на летищата, 
съвременните тенденции в развитието на летища, изучаване на системи за управление 
на въздушното движение, комуникация, навигация и контрол. 

Завършилите трябва да са запознати с проблемите на ръководство,  
експлоатация и икономика на въздушния транспорт. Внимание е отделено и на 
проблемите на поддръжка на въздухоплавателните  средства на летище, настоящи 
регламенти на ИКАО и другите ръководни организации във въздухоплаването. 

В университета се провежда обучение и по магистърска програма "Въздушен 
транспорт, експлоатация и контрол ", която дава възможност за доразвитие на 
авиационните специалисти. 

Също така  се провежда и обучение по докторската програма по  "Въздушен 
транспорт експлоатация и контрол ", която има за цел да  се  развият независими 
творчески умения на обучаемите, така че те да могат да имат способности за решаване 
на проблемите в авиацията. Обучението е насочено към: разработване на системи за 
въздушна транспортна Европейска политика на въздушното движение; разработване на 
методики за оценка на въздушната обстановка  и  системи на движение;  развитие на 
модерни логистични системи; разработване на комуникационни системи за навигация и 
контрол. 

Обучението на авиационни специалисти за получаване на бакалавърска степен е 
3 или 4 години. Този начин на подготовка е напълно съобразен с Европейските 
тенденции за уеднаквяване на управлението на въздушното движение,комуникацията, 
навигация и контрола на въздухоплавателните средства.  

Добре балансираното университетско образование за подготовка на авиационни 
специалисти за гражданското въздухоплаване в Република Чехия е постигнато чрез 
този модел на висше образование с което се гарантира качеството на кадрите му и 
тяхната реализация на авиационния пазар в Европа. Същият е напълно акредитиран от 
Министерството на образованието и Министерството на транспорта и е в съответствие 
с европейските тенденции в университетското Авиационно образование. 

1.2. Военна академия  на отбраната на Република Чехия 
Обучението и подготовката на авиационни специалисти във Военната академия 

е идентично както във Техническия университет. Разликата е, че за придобиване на 
офицерско звание се преминава допълнително военно обучение, поради което 
продължителността на подготовката е 5 години. 

Организация на подготовката на офицерите за ВВС на Чехия 
(синя) = академично образование; (зелен) = военно обучение 

Година 1 (магистърска степен) 
Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 

            
            

 
Година 2 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
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Година 3 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

 
Година 4 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

 
Година 5 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

  
2. ПОЛСКА ВОЕННОВЪЗДУШНА АКАДЕМИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ НА ПОЛША 

2.1. Технически университет на Полша 
В техническия университет на Полша се обучават студенти в областта на 

аеронавтика и авиацията. За получаване на бакалавърска степен на образование, 
обучението е задължително редовно, а за магистърската степен  може да се премине и 
като задочно. За студентите се предлагат следните специалности: 

 професионален пилот, 
 авионика. 

За получаване на магистърска степен се предлага специалността експлоатация на 
въздухоплавателни средства и авионика. Подборът за специализацията професионален 
пилот за студентите се извършва след третия семестър в съответствие със следните 
критерии: академични постижения, напредък в летателното обучението (брой 
летателни часове на самолети и планери) и здравословно състояние. Редовните 
студенти, обучаващи се за летец пилот могат да проведат летателно обучение, както с 
теоретична и така и практическа подготовка в съответствие с JAR FCL-1  и 
регламентите на ЕС в одобрена организация към Университета. Необходимо е да  
отговарят  на условията за кандидатстване за лиценз за професионален пилот с 
съответствие с регламентите  на ЕС и закона за авиацията и въздухоплаването в Полша. 

Обучаемите по авионика (авиационно инженерство) получават образование, 
което отговаря на изискванията на съвременната авиационна индустрия, 
авиокомпаниите и другите индустрии, използващи нови технологии. Образованието им 
се основава на задълбочени познания по механика, термодинамика, включително 
горивни процеси, материали и производствени технологии, с особен акцент върху тези, 
използвани в космическата индустрия, като основи  на електроника и 
информационните технологии. 

През първата година на обучението усилието е съсредоточено върху математика, 
физика, механика, термодинамика и компютърни науки. Студентите изучават също 
електрически вериги, чужд език и нетехнически предмети (най-вече икономика). 
Основните предмети за втората година са основи на механичен дизайн, системи за 
управление и чужд език. Студентите по авиационни технологии изучават също и 
дисциплини по аеронавтика и космонавтика. Третата година на обучение е насочена 
основно към специализираните дисциплини. Програмата за аеронавтика е  фокусирана  
върху въздухоплавателните системи, механика на полета, материали за космически 
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технологии, двигателни системи и изработка и обслужване на авиационна техника 
.През последния седми семестър обучението е съсредоточено основно към 
практическата подготовка на студентите и разработване на инженерна дипломна 
работа. 

Целите на подготовката за получаване на магистърска степен е да се създаде 
солидна фундаментална основа от инженерни знания по време на първата година от 
обучението, а след това да се вникне дълбоко в проблемите на авиационните 
технологии. Обучаемите имат познания, които позволяват участието в научни 
изследвания и проектиране, оптимизация, модернизация, както и поддръжка и 
обслужване и управление на  авиационни средства.  Третият семестър от подготовката 
в магистърската програма завършва с дипломна работа, свързана с решаване на 
проблеми по управлението, ръководството и обслужването на авиационни средства и 
съоръжения свързани с авиацията. 

След завършване на магистърската си програма обучаемите могат да започнат 
работа в авиационната индустрия на съоръжения за обслужване на авиацията и ВВС на 
Полша. Също така могат да продължат образованието си в докторска програма.   

2.2. Полска военновъздушна академия 
В Полската военновъздушна академия се обучават военни студенти и цивилни 

студенти в областта на аеронавтика и авиацията. 
Кадетите и студентите приети за полските ВВС се обучават по следните 

специалности: въздухоплаване и аеронавтика, специализации: пилотиране на  самолета, 
навигация и управление на въздушното движение. 

Военни специализации 
 пилот на реактивни самолети 
 пилот на товарен самолет 
 пилот на вертолет 
 навигация и насочване 
 диспечер и контрол на въздушния транспорт  
 ръководство на въздушното движение. 

Организация на подготовката на офицерите за ВВС на Полша 
(синя) = академично образование; (зелен) = военно обучение 

Година 1 (магистърска степен) 
Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 

            
            

 
Година 2 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

 
Година 3 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

 
Година 4 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
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Година 5 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

 
Специалността по „въздухоплаване и аеронавтика“ със специализация пилот на 

(реактивни самолети, транспортни самолети, вертолети) осигурява обучение по най-
съвременни структурни системи с помощта на иновативни технологии, базирани на 
съвременни материали и компютърни технологии. Подборът за специализацията 
професионален пилот  за обучаемите се извършва след третия семестър в съответствие 
със следните критерии: академични постижения, напредъка в летателното обучението 
(брой летателни часове на самолети и планери) и  здравословно състояние. 

Студентите, придобиващи професионални квалификации инженер по авионика 
се обучават в съответствие със стандартите на специалността и обхваща площ от 
знания в съответствие с  регламент на ЕС част 66, който дава възможност за 
придобиване на сертификат за работа като авиационен специалист в целия ЕС.  

Всички обучаеми задължително изучават съвременни информационни 
технологии, изискванията на международните авиационни институции (JAR-FCL 1, 2 
наредби),получаване на квалификацията и правилата за получаване на лицензи от 
въздушния персонал. 

Завършващите обучаеми трябва да имат познания и компетентности за правилно 
и безопасно боравене и обслужване на самолети, оръжия, самолетни системи и системи 
за наземни и техническо оборудване. Допълнително завършващите специализацията 
пилот, диспечер и ръководител на въздушното движение трябва да знаят правилата за 
комуникация, да провеждат радио кореспонденция във въздушното пространство както 
на полски така и на английски език. 
 

3. ПОДГОТОВКА НА АВИАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ В ГЕРМАНИЯ 
Системата за набиране и обучение на служителите за германските въоръжени 

сили редовно се адаптират към характеристиките на зараждащата се политическа 
ситуация, ситуацията в страната и нуждите на една модерна армия. След решението на 
Бундестага да прекрати задължителната военна служба, през юли 2011, набирането на 
персонал за военна служба на националните въоръжени сили се извършва на 
доброволна основа, което налага допълнителни изисквания към лицата, подходящи за 
обучение като офицери. 

В момента в германските въоръжени сили има следните категории персонал: 
военнослужещи доброволци (които желаят да служат 12-23 месеца); военнослужещи по 
договор (договор с продължителност от две до 15 години); професионални военни 
(срок на служба до възрастовата граница). 

Според изискванията на кандидатите за редовни офицери и служители по 
договор за срок не по-малко от 15 години могат да бъдат граждани на Германия на 
възраст от 17 до 25-годишна възраст, завършили средно образование, професионално 
училище или гимназия, нямат криминално досие и финансов дълг и са в добро здраве. 

В желанието си да станат офицери за ВВС младежите трябва да са преминали 
медицински преглед и професионален и психологически подбор за два дни в център за 
подбор на кандидати за офицери . След успешно тестване, бъдещите офицери се 
изпащат за по-следващо  обучение на служители за Луфтвафе като всеки кандидат 
преминава 11-месечен курс на базово обучение за офицерите от ВВС в "School 
(Fyurstenfeldbrukk), последвано от изпити, след  които се дава право да се запишат в 
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това за следващо обучение. Допълнително обучение на кандидатите за офицери се 
извършва по следните програми, в съответствие с реда на избраните от офицера 
формирование за служба и военна специалност: 
- Подбор на кандидати за професионално развитие и служители по договор за 13-16 
години на военна служба в ВВС или на чуждестранни летателни позиции (с обучение в 
университет в Бундесвера). Кандидатите в тази категория след полагане на приемен 
изпит, преминават серия от няколко етапа на обучение: обучение във войските (три 
месеца); обучение проведено в университет на Бундесвера (три или четири години, в 
зависимост от избраната гражданска специалност); военна и специална подготовка (24-
36 месеца в зависимост от дестинацията в един от техническите училища на ВВС а за 
офицери за ПВО се обучават в противоракетна база в Fort Bliss, САЩ). 
- Подбор на кандидати за служители на летателна длъжност(пилоти и екипажи за 
самолети) . Кандидати за кариера като такива служители трябва да са по договор за 
най-малко 16 години. Това се налага поради факта, че пилотите и бордните екипажи 
имат право да се пенсионират при достигане на 41 години (което значително намалява 
задължителния срок на служба от тази категория). Те имат право след приключване на 
първоначалното обучение, да изберат една от следните две програми на обучение: 
предварително придобиване на висше гражданско образование в Университета на 
Бундесвера (три до четири години, в зависимост от избраната гражданска специалност) 
и след това преминаване на обучение за провеждане на полети. Другият вариант е 
първоначално преминаване на курс за летателно обучение без получаване на 
гражданско висше образование в Университетите на Бундесвера. Наличието или 
отсъствието на по-високо гражданско образование не се отразява на бъдещата кариера 
на офицера като пилот, тъй като на обучение  в Университет на Бундесвера той може да 
отиде по всяко време на службата си в зависимост от направените му оценъчни 
характеристики. 

Програмата на първоначално летателно обучени за всички е еднаква. Разликите 
в обучението се появява когато летателният състав се разделя на  пилоти за бойни 
самолети, за авиационна подкрепа, както за  навигатори и оператори.  

Първоначално летателно обучение включва: Курс по английски език, 
необходими за по-нататъшното обучение в Съединените щати; теоретична подготовка 
на полета на английски език в офицерското училище на ВВС "School   
(Fyurstenfeldbrukk, Германия); процедури за оцеляване в морето и в планините на AVB 
Dech-Momani (Италия); физическо  обучение и тестове в камера под налягане и 
центрофуга в центъра за авиационна физиология (на Kenigsbryuk, Германия) за срок от 
шест месеца, След това се преминава към практическо първоначално летателно 
обучение в обем на  70 часа на самолети T-6 Gudiyer APS (Аризона, САЩ) - три месеца. 
По време на тази фаза, специална комисия, прави изводи и прави класация за 
предложението за специализация на всеки обучаем. 

Сред разделянето на пилотите по специализации те преминават обучението си 
на конкретни типове самолети в различни бази в САЩ, но основната продължителност 
на обучението е около 18 месеца. 
В зависимост от тяхната военна специализация и гражданска специалност и  условията 
на сключения договор офицерите за ВВС на  немски Air Force се обучават от седем до 
осем години ако са получили гражданска професия или 3,5-4,5 години, без да са 
получили такава специалност.  

Подготовката на военнослужещи за техническа служба също е много 
специфична. Тази категория военнослужещи все още е разделена на два вида: командни 
– ръководни, и специалисти (служители за техническо обслужване). За разлика от 
гореописаната процедура и набор на летателен състав тук нещата са определени от това 
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дали военнослужещият е определен за тесен специалист или има достатъчни умения, за 
да бъде развиван в по следващо обучение за изграждането му като ръководещ или 
преподавателски състав. Общата продължителност на обучението на кандидати за 
технически и обслужващи офицери във ВВС от всички видове военно-технически 
специализации не трябва да надвишава три години. Основната цел на обучението е да 
подготви военен персонал за запълване на технически, административни и 
преподавателски длъжности, които изискват добри професионални знания и умения, 
както и опит в тази област. При обучението си  те получават умения да ръководят 
отделите при извършване на конкретни дейности и образование,  съответстващо на 
равнището на гражданското образование за  техник. 

Организацията на обучението на офицери за ВВС в Университетите на 
Бундесвера в Германия  е както следва. (синя) = академично образование; (зелен) = 
военно обучение 

 
Година 1 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

 
Година 2 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

 
Година 3 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

 
Година 4 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

 
Година 5 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
            
            

Година 6 (магистърска степен) 
Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 

            
            

 
Година 7 (магистърска степен) 

Авг Септ Окт Ноем Дек Ян Февр Март Апр Май Юни Юли 
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Като цяло, съществуващата германската система за обучение на служители за 
Въоръжените сили предоставят качествен персонал за ВВС на Германия. Обучаемите 
получават дълбоки теоретични знания и практически умения. При много добър подбор 
на различните видове специалисти, на ранен етап се отличават най-способните 
обучаеми. Системата осигурява на военнослужещите в Бундесвера възможност да 
получат гражданска специалност в професионални институции (от Бундесвера) и след 
напускане на армията да имат продължаваща кариера в авиационния бизнес и 
индустрия. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От разгледаните модели за подготовка на авиационни специалисти както за 
военната така и за гражданската авиация е видно, че всяка държава има различни 
традиции по тяхната подготовка. Видно е също, че всички държави отделят много 
ресурси за подготовката на тези специалисти, защото разбират че авиацията е част от 
бъдещето на човечеството и изоставането в тази насока ще е изоставане на цялата 
нация.  

За да бъдат конкурентоспособни в новите условия, висшите училища трябва да 
приложат нов стратегически подход при разрешаване на поставените от глобализацията 
проблеми и предизвикателства. Глобализацията има своите положителни и 
отрицателни черти. Университетските ръководства трябва да се фокусират върху 
позитивните страни на глобализацията и да се възползват от тях.  
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Анотация: Доклада разглежда модели на висшето авиационното образование в някои 
Европейски държави. Анализира различията и времетраенето в обучението и 
подготовката на авиационните специалисти в различните държави. Обучението и 
подготовката както на военнослужещи така и на авиационни специалисти за 
гражданското въздухоплаване. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
На световния пазар на труда, все по-голямо е търсенето на 

изобретатели, иноватори, консултанти и ръководители. Нараства 

необходимостта от т.нар. „служители на знанието“ като ключов фактор в 

икономиката на знанието. Това са лица, които прилагат теоретично и 

аналитично познание, придобито чрез висше образование (ВО). Световната 

практика показва, че в условия на дълбоки обществени трансформации, все 

повече длъжности налагат необходимостта от университетско образование. 

Стратегическите приоритети във ВО в световен мащаб са съобразени с 

тази все по-осезаема потребност от работници на знанието. Това 
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многократно повишава ролята на висшите училища, в качеството им на 

средища за създаване на интелектуални кадри.  

Тяхното изграждане и реализация е предмет на общ стратегически 

интерес, както за висшите учебни заведения, така и за стопанските 

организации, държавата и обществото. Всичко това важи в пълна сила за 

образованието, обучението и подготовката на авиационни специалисти. 

 

1. ОСОБЕНОСТИ НА АВИАЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Специфичният характер на авиационната индустрия изисква 

подготовката на авиационните специалисти да бъде насочена към 

овладяване на нужните теоретични познания и практически умения. 

Обучението по авиационни науки се състои от две взаимно свързани части 

– теоретична подготовка и работа на тренажори, практика по самолетите и 

на летищата и работа в специализирани организации за обслужване на 

авиационна техника. 

Съвременното управление и експлоатация на авиационния транспорт 

изисква от специалистите, намиращи се на борда на самолета и 

авиационните специалисти, обслужващи и управляващи авиационната 

техника, висока степен на овладяване на теоретичните знания и 

практическите умения, както и увереност за тяхното правилно приложение 

в реална работна обстановка. С бързото навлизане на новите технологии за 

производство и управление в средата, в която съществува и се развива 

авиацията, непрекъснато се наблюдава увеличаване на изискванията за 

подобряване качеството на услугата. Световното развитие на авиацията 

поражда и необходимостта от широк кръг технологични, търговски, 

икономически и правни познания, даващи възможност на авиационните 

специалисти да реагират на бързо на настъпващите промени в авиационния 

сектор. 
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В този смисъл авиационният специалист трябва да притежава 

солидна фундаментална и широка професионална подготовка. 

Специфичните особености на авиационната индустрия изискват от 

специалистите да притежават многостранни управленски, организационни 

и технически познания, умения и навици, свързани с ръководството на 

работни колективи, както и експлоатация на сложна авиационна и 

обслужваща техника, организация и управление на летищата и 

провежданите дейности по тях. От тяхното умение да ръководят поверения 

им човешки ресурс на различните нива на управление, да проявяват 

творчески подход и да вземат правилни управленски решения при големи 

натоварвания и сложни условия на работа, зависи изпълнението на 

поставените задачи. Разнообразието от авиационна и обслужваща техника, 

голямата интензивност на процеса по управление, обслужване и 

ръководство, денонощният режим на работа в частни екстремални 

ситуации изискват голяма физическа и психическа издръжливост и висока 

работоспособност. Авиационният специалист трябва да изпълнява 

задълженията си в тези тежки условия на работа, спазвайки изискванията 

за авиационна безопасност.  

Основна част от необходимите професионални познания, умения и 

навици трябва да бъдат изградени в процеса на обучение до ниво, което 

осигурява безпроблемен преход от учебната към производствената 

дейност. След завършване на своето образование, при постъпване на 

работа, младият специалист трябва да продължи своето развитие и 

придобиване на нови познания. В този смисъл обучението трябва да е 

насочено не само към усвояване на определен пакет от знания и 

практически умения, но и да предизвиква интерес към самостоятелно 

развитие чрез търсене и следене на промените. Материално-техническата 

база трябва да бъде съобразена с международните изисквания за обучение 

и тренировка на авиационни кадри. 
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За подготовката на пилотите и ръководителите на въздушното 

движение особено внимание трябва да се обърне на обучението в 

тренажорна обстановка, където на обучаемите се дава възможност да 

придобият максимално близка до реалността представа за работата в 

реални условия. Отработват се многократно отделни елементи от 

ежедневната дейност по управлението и ръководството на авиационните 

средства, умело излизане от критични ситуации. 

Подготовката на технически състав и механици обслужващи 

авиационната техника е свързана с провеждането на практически 

упражнения в специализирани лаборатории със стендове и техника. 

Важна е и ролята на обучаващия преподавателски състав, който 

трябва да дава теоретичната основа и същевременно да отразява 

актуалните промени в авиационния сектор. Академичното ръководство във 

ВУЗ трябва да се стреми към привличането на специалисти с 

дългогодишен практически опит в сферата на авиацията като пилоти, 

ръководители на полети и технически състав, специалисти в управлението 

и подготовката на авиационна техника. 

Целите на обучението при провеждане на тренировки на 

авиационните специалисти съгласно Международната организация за 

гражданска авиация (ИКАО) и регламентите на ЕС за подготовка и 

освидетелстване на авиационни кадри са за стимулиране на 

непосредствената практическа работа, извършвана в авиационна среда, 

която е в зависимост от изискванията за конкретно заеманата длъжност и 

включва: 

 Управление и ръководство на въздухоплавателните средства; 

 Наблюдение на въздушното пространство, осигуряване зарядката и 

подготовката на авиационните средства и обслужване по време на полета; 

 Гарантиране на безопасност съгласно изискванията за провеждане на 

полети; 
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 Поддържане изправността на авиационната техника; 

 Предотвратяване контрол и борба с възникнал на борда пожар; 

 Действия в извънредни ситуации и използване на спасителните 

средства и др. 

Относно обучението на авиационните кадри симулирането може да 

включва спазване на изискванията на мениджърите, описания на 

създадената организация, моделиране и симулация на теория и случаи от 

практиката, описания на техническото оборудване. В зависимост от 

операционното ниво на симулация процесът на обучения трябва да цели 

представяне на широк спектър от операции и действия. 

 

2. РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В АВИАЦИОННОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Авиационното образование и обучение трябва да е насочено към 

предоставянето на необходимите знания и умения, които могат да дадат 

многостранни възможности за реализация. Страните членки на ЕС трябва 

да подготвят авиационни специалисти по интернационални стандарти, 

като тези предписани в стандартите за обучение, сертифициране и контрол 

на ИКАО и Европейската Авиационна Агенциа за Безопасност (ЕАСА) и 

да гарантират получаването на широк спектър от допълнителни умения, 

които да съответстват на нуждите на индустрията и да помагат за 

увеличаване на възможностите за наемане на работа на обучените вече 

кадри. Създаването на мрежа от европейски авиационни училища за 

професионално обучение е насочено към подобряване на обучението и 

подготовката на авиационни специалисти. То ще формализира пътеките за 

професионално развитие като инструмент, гарантиращ, че Европа 

разполага с професионална и квалифицирана работна сила. Този начин на 

образоване и провеждане на обучение трябва да се извършва през целия 
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трудов стаж в целия авиационен сектор, не само на тези, свързани с 

авиацията. 

Съвременният пазар за авиационни услуги налага динамично 

развитие, постоянно внедряване на нови технологии в авиационната 

индустрия, модернизация на летищата и предоставяне на услуги, 

гарантиращи бързо и сигурно обслужване на увеличения трафик на 

летателни средства на територията на ЕС.  

Освен това европейската авиационна политика трябва да осигурява 

ефективно и устойчиво експлоатиране и опазване на въздушното 

пространство. Наемането на добре обучени и компетентни авиационни 

специалисти и други професионалисти е много важно за оцеляването на 

авиацията като цяло, особено за безопасността и за запазването на 

конкурентоспособността в Европа.  

Авиационното образование и учебните планове за подготовка на 

кадри за авиацията и свързаните с него сектори, трябва периодично да се 

преразглеждат. В тази връзка са разработени много документи от ЕС в 

който се дават конкретни насоки за развитието на авиацията. 

  Има  6 основни цели на ЕАСА които са разгледани подробно във 

Flighpath 2050 - Europe’s Vision for Aviation, те са:  

 изграждане на лидери и мениджъри които да служат на 

обществото/Maintaining Global Leadership &Serving Society’s Needs  

 посрещане на социалните и пазарни изисквания от авиацията в 

Европа/Meeting Societal and Market Needs  

 Изграждане и развитие на лидери в авиацията/Maintaining and 

Extending Industrial Leadership 

 Защитаване на околната среда и съхраняване на ресурсите /Protecting 

the Environment and the Energy Supply  

 осигуряване на безопасност и сигурност в авиацията /Ensuring Safety 

and Security  
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 приоритизиране развитието, подготовката, обучението, 

образованието  на авиационните специалисти и развитие на научните 

изследвания /Prioritising Research, Testing Capabilities and Education 

Всички тези цели показват, че развитието на авиацията в ЕС трябва 

да се насочи към развитието и образованието на личният състав работещ, в 

авиационната индустрия, за да може да се постигне пълно задоволяване на 

нуждите от бързото технологично развитие на сектора. В тази връзка 

Европейската комисия издава много нови регламенти за хармонизиране на 

подготовката, обучението и образованието на авиационните специалисти. 

Основен  е РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общи правила в областта на 

гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за 

авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО. В този регламент са 

разгледани най-общо основните изисквания към подготовката и 

обучението на авиационни специалисти. На основание този регламент са 

изготвени нови конкретни регламенти за подготовка обучение и 

тренировка на авиационни кадри, сертифициране на организации за 

обучение и други. 

На основание всички тези регламенти и документи Европейската 

комисия и Европейският икономически и социален комитет 

подготви:„Програма за подпомагане на европейската авиация“. 

 

3. ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

АВИАЦИЯ 

Като цяло Европейската комисия определя, че европейският 

авиационен сектор се счита за стратегически за Европа; той е носител на 

растеж, благодарение на висококвалифицирания и компетентен персонал. 

Ето защо необходимите мерки за преодоляване на кризата, засегнала 
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сектора, трябва да дават възможност да се запази квалификацията, която 

ще бъде нужна, за да се гарантира развитието на европейската 

индустриална и технологична база. 

За по-добра подготвеност за бъдещото развитие на авиационния 

сектор трябва да се насърчават развитието на социалния диалог между 

заинтересованите страни и действията за обучение и управление, което да 

предвижда нуждите от квалификация и работни места. Заинтересованите 

страни от публичния и от частния сектор трябва да се ангажират с участие 

в дейности за поддържане на устойчив обмен между училищата и 

индустрията, както и да подкрепят научноизследователската и развойната 

дейност (НИРД), необходими за развитието на сектора. 

„Програмата за подпомагане на европейската авиация“ включва 

инициативи, свързани с: 

 адаптиране на инфраструктурата и на разходите; 

 финансови предизвикателства, причинени от липсата на налично 

финансиране и от намаляване на печалбата; 

 екологични въпроси; 

 регулаторна среда; 

 международна конкуренция; 

 образование и обучение на авиационни специалисти и подобряване 

на научноизследователска и развойна дейност. 

Европейският авиационен сектор представлява съществена част от 

икономиката, поради това, че допринася значително за една от основните  

характерни особености – мобилността на стоки и хора. Той представлява 

също така важен дял от силната индустриална база, технологичното 

развитие и икономическия растеж. Запазването на тази база в дългосрочен 

план е от първостепенно значение и трябва да бъде насърчавано. Тя е и 

зъбно колело в механизма за икономическото възстановяване в настоящата 

епоха на глобализация. Ето защо основни цели на правителствата трябва 
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да бъдат поддържането на опорните стълбове на техните намиращи се в 

затруднено положение икономики, включително авиацията, но също така и 

осигуряването на условия за бързото възстановяване на една здравословна 

среда. Ето защо ЕИСК настоятелно препоръчва предприемането на 

действия и мерки за подпомагане, като някои от тях са: 

 според прогнозите въздушният трафик ще нараства с 4-5% годишно 

в средносрочен план, като през следващите двадесет години се 

очаква да бъдат построени потенциално 25 000 самолета с минимум 

100 места всеки, преструктурирането на авиацията е  неизбежно в  

този аспект и следва да се отчита при запазването  на квалифицирани 

кадри; 

 публичните власти трябва да поемат водеща роля в насърчаването на 

развитието и придобиването на квалификация, необходима в 

средносрочен и дългосрочен план. В този контекст  трябва да бъде 

приложена система за управление, при която се предвиждат нуждите 

от работни места и квалификация, и която включва социалните 

партньори. 

 повишаване на висококачественото и университетско образование, 

както и добрите връзки между промишлеността и 

училищата/университетите, за да се гарантира, че завършващите ще 

разполагат с необходимите знания и квалификация при търсенето на 

работа. 

 да бъде запазена квалификацията в производствения сектор, така, че 

да бъде в състояние да отговори на предизвикателствата в 

дългосрочен план. 

 да се предоставя допълнително финансиране за НИРД в 

авиационната промишленост, за да се даде възможност на сектора да 

отговори на   бъдещите предизвикателства. 
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Тези основни цели за развитието на авиацията показват, че трябва в 

бъдеще да се обърне особено внимание на развитието на авиационния 

персонал, което е подсилено от факта, че през месец декември  2014 

година, Европейската комисия определи 3 млрд € за развитието на 

Единното европейско небе, което включва и синхронизацията на 

обучението и подготовката на авиационни специалисти.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подготовката на авиационни специалисти отдавна е надхвърлила 

границите на отделните държави и принципите на работа в нея са валидни 

за целия свят. Тя трябва да е съобразена с особеността на дейностите в 

сферата на световната авиационна индустрия. Процесът на обучение може 

да бъде отнесен в компетенциите на авиационните институции, които са 

подложени на образователни реформи с ясно очертана насоченост към 

интернационализация. Степените на важност на интернационализацията, 

осъществена благодарение на международно сътрудничество са: 

мобилност на студентите; въвеждане на единни международни критерии в 

програмата на обучение; предлагане на атрактивни международни 

програми с участието на международни партньори; мобилност на 

членовете на факултетите; организиране на допълнителни дейности за 

обучение на международните студенти; засилване на сътрудничеството в 

международните изследвания и комерсиален внос и износ на 

образователни програми. Насърчаването на действия, свързани с 

авиационното образование и изследващи авиационното образование само 

по себе си е силно изразено в света с глобални задачи и цели. 
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