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„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В 
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ПРЕДЕЛНИ РЕЖИМИ – МОДЕЛ НА КОНТУР ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 
Доцент-доктор Димитър Василев Йорданов 

 

Ключови думи: динамика на полета, контур за управление, безопасност на полетите 

Резюме 

Моделът е базиран върху работа на затворен контур за ръчно 
управление на хипотетичен самолет със съвременна аеродинамика,  
електродистанционна система за управление и отклоняем вектор на 

тягата.   

Boundary regimes – model of control loop  

Associate Professor, PhD Dimitar Vasilev Yordanov 

Keyword: Flight Dynamics, Control loop, Safety 

Abstract 

The model is based on the loop “Pilot – Control system – Aircraft” The 
object is a hypothetic aircraft with modern aerodynamic, a “fly-by wire” 
system, and a Vectored Thrust.  

 
 1. Аеродинамиката и системите за управление на съвременните 
изтребители – предпоставка за свръхманевреност и нови форми на 
движение. 
 

Пределните режими на полета са разположени между експлоатационните и 
критичните. За различните параметри на полета има специфични пределни режими, 
които се определят като усложнение на полета, изискващо повишено внимание на 
пилота [3]. Обикновено са със съответна речева и друга сигнализация. По отношение на 
ъгъла на атака зоната на пределните режими започва от първите признаци за 
аеродинамично тресене на самолета или самопроизволно изменение на надлъжния 
момент. До критичните ъгли на атака диапазонът е доста широк (често над 10 градуса) 
и в него са добре известните  за практиката и теорията [3], [8] неблагоприятни промени  
в моментните характеристики на самолета (т.н. “подхвати”, “дълбок срив” на самолета, 
загуба на ефективност на кормилата и другите органи за управление на големи ъгли на 
атака, снижаване на флюгерната устойчивост, повишена реакция на плъзгане на 
стреловидното крило, рязко влошаване на характеристиките на управляемост и други 
особености). За повечето от тези явления има специфична терминология в динамиката 
на полета и в летателния жаргон. След 70-те години  на миналия век с аеродинамични 
средства значително  се подобри поведението на самолетите в областта на големите 
ъгли на атака в съответствие с новата концепция “4S” (stealth, supersonic, super 



8 
 

maneuverability, superior avionics). Счита се, че  крилото с т.н. “сложна форма в план” 
има основна заслуга за това. В повечето случаи главната особеност на това крило  е 
наличието на средна част (до тялото) с голяма стреловидност (º=75º) и малко 
удължение (=1,5...2). Останалата част  има умерено удължение (=3,5...4) и 
стреловидност º=30...40º по атакуващия ръб. Такова крило хармонично съчетава 
особеностите на дозвуковите и свръхзвукови обтичания. На големи ъгли на атака над 
крилото се разполагат два мощни вихрови шнура, които внасят в потока над крилото 
значително разреждане и увеличение на подемната сила. Голямата енергия на 
въздушните маси във вихровите шнурове има благоприятен ефект в поведението на 
самолета на големи ъгли на атака. Откъсването на потока  от краищата на обикновеното 
стреловидното крило (например с º=600) при увеличение на ъгъла на атака е основната 
причина за  “подхват” на дозвуков режим. То е  налагало да се въвеждат ограничения за 
маневрените възможности на много от самолетите през 60 и 70 години. При самолетите 
с нова форма на крилото, откъсването на потока при увеличаване на ъгъла на атака се 
премества към зоната на преход от голяма към умерена стреловидност, където е и 
максималното разреждане. Това позволява с автоматични средства да се намали 
тенденцията към самопроизволно кабриране (подхват) при нелинейни моментни 
характеристики  за самолети с разположение на аеродинамичния фокус зад центъра на 
тежестта. За самолетите, които имат преднамерено въведена  неустойчивост на 
дозвукови скорости,  неблагоприятните последствия от измененията в разпределението  
на налягането и свързаните с това моменти около центъра на тежестта са парируеми в 
повечето случаи от системата за управление. Така  се създадоха условия за използване  
на диапазона от ъгли на атака  до критичните стойности. Такъв тип крила имат  всички 
съвременни високоманеврени самолети. В сравнение с другата  авангардна схема - 
крилата с изменяема стреловидност те имат предимство, че са по-здрави (отсъства 
главният шарнир на конзолите, който е критичен за ресурса възел). Съществуват и 
други способи за генериране на полезни вихри, които се използват в маневрената 
авиация [3]. На фиг.1 със специални фотографски способи [1] е  показано  обтичането 
на триъгълно крило с голяма стреловидност на големи ъгли на атака (200).  На фиг. 2 е 
показано разположение на зоната с максимално разреждане, фотографирана  в реален 
полет  [9] . 
  

  
 

 

 

 
Фиг.1. Вихри, сходящи от триъгълно крило с голяма стреловидност на 
атакуващия ръб (= 75º). Крилото е под ъгъл на атака от  = 20º.  
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Фиг.2. Фотография от реален полет - разположение на зоната с 
повишено разреждане от генерираните вихри в мястото на прехода от 
голяма към умерена стреловидност. 

 

 
 

Аеродинамиката на съвременния самолет разширява възможностите за 
използване на големите ъгли на атака (дори над 200), но самолетът трябва да бъде 
управляем обект с удовлетворяване на всички нормативни изисквания за управляемост. 
Само с аеродинамични органи за управление на големи ъгли на атака това не винаги е 
възможно. За да се управлява самолет на такива ъгли на атака, е нужна нова концепция 
за управление и тя е известна като “концепция за активно управление”. 
Високоманеврените самолети преимуществено са с електродистанционни системи за 
управление (ЕДСУ). При тях има възможности за прилагане на сложни алгоритми, 
осигуряващи и нови форми на движение. За гарантиране на добра флюгерна 
устойчивост на големи ъгли на атака най-често вертикалният стабилизатор е двоен. За 
подобряване на надлъжната управляемост на големи ъгли на атака се използва 
отклоняем вектор на теглителната сила от двигателите (ОВТ). По-късно  такъв способ 
се прилага и за рисканието. Самолетите започват да изпълняват всякакви движения, 
дори въртене в плоскостта на крилото - наподобяващо танц. 

Благодарение на специални изследователски програми в периода около 70-те 
години бяха разкрити възможностите на малоустойчивите и неустойчивите самолети. 
При малоустойчивите самолети аеродинамичният фокус и масовият център (ц.т.) 
съвпадат или са разположени много близо. Те нямат динамична грешка в преходните 
режими или тя е пренебрежимо малка, но самолетът е бавен в управлението – има т.н. 
“време за сработване” значително по-голямо от регламентираното. При тях и при 
преднамерено проектираните като неустойчиви по претоварване самолети (ц.т. е 
разположен зад фокуса и те имат апериодичен неустойчив преходен процес) без 
автомати управлението е практически невъзможно. Потребната надлъжна управляемост 
при такива самолети се осигурява от автомати за надлъжно управление, съдържащи в 
структурата си автомати за устойчивост (АУ), автомати за демпфиране (АД) и други 
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устройства, които гарантират точност на управлението и добър преходен процес 
(съгласно нормативните изисквания) при работа с органите за управление. Такива са 
системите за управление на всички съвременни маневрени самолети от 4 и 5 поколение.  
Последните разработки на самолети с управляем вектор на теглителната сила още 
повече утвърдиха пределните режими като възможности за реализиране  на 
преимущество в реално бойно използване. Полетите на такива режими са с по-високо 
психофизиологичното натоварване на пилотите и изискват специална подготовка. 
Такива програми за обучение и тренировка на пилотите се прилагат във всички модерни 
ВВС.   

Освен тези съществени  промени в  самолетите от поколението след 70-те 
години, много важно е да се гарантира устойчива работа на двигателите и 
въздухозаборниците при големи ъгли на атака и плъзгане. Известно е, че с увеличаване 
на ъгъла на атака се стеснява диапазонът на устойчива работа на компресора и 
въздухозаборника. Придвижването напред от зададеното програмно значение на 
регулируемите клинове на големи ъгли на атака може да предизвика “зуд” на 
въздухозаборника с последващ помпаж на компресора от високочестотни  пулсации на 
налягането при входа в компресора. Челният, осесиметричен въздухозаборник вече не 
се среща в съвременните самолети защото страничните и разположените под крилото 
регулируеми въздухозаборници имат преимущество с по-късия си канал и устойчива 
работа в по-широк диапазон на ъгли на атака. 

В предлаганата теоретична разработка е направен опит да се моделират “кобра 
на Пугачов”, “камбана” и “чакра на Фролов”. Моделирането има редица условности  и 
опростявания, но в общи и специфични характеристики получените моделирани и 
реалните  траектории си приличат. Моделирането се извършва в “Matlab - Simulink”, 
който дава известни възможности за опростена математическа и моделна 
интерпретация на нелинейни зависимости между ъгъла на атака и основните 
аеродинамични характеристики, както и ограничения в системата за управление.  В 
модела са заложени хипотетични характеристики на самолет-изтребител с маса 
10000kg, с модерна аеродинамика и система за управление. При моделирането за 
самолета преднамерено е предвидено центърът на тежестта да съвпада с 
аеродинамичния фокус. По този начин той придобива свойства на малоустойчив  обект 
за управление и неговото поведение може да се моделира опростено с предавателни 
функции по ъгъл на атака и ъглова скорост на тангажа. 

 
2. Особености на модела 

 
Общата схема на модела като контур за ръчно управление е представена на фиг.3. 

Тя  в групиран вид показва трите звена на контура “пилот – система за управление – 
самолет”.  Моделът е разработен в “Matlab-Simulink”- 4 версия на три нива на 
подробност (звената имат подгрупи). Четвъртата версия на “Matlab-Simulink” е много 
подходяща с бързодействието си и съдържанието на библиотеките си, което напълно 
удовлетворява целите на конкретното моделиране. Всички модели от “Matlab-Simulink”- 
4 версия могат да се транслират в Matlab 6.5 и да работят в тази по-разпространена 
версия. 
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Фиг.3. Общ вид на модела 

 
 
Цялата концепция за активно управление е  в подсистемата “Block control”, с 

подробности представена на фигури 4 и 5. 
 
 

 
 

 
 
Фиг.4. Модел на системата за управление с приведена към лоста коравина на 
натоварващ механизъм (cв=1000 N/m) и предавателно число (кв=1 rad/m), модел на 
хидроусилвател (BOOSTER), включен необратимо в канала към управляемия 
хоризонтален стабилизатор (elevator). 
 

Вход в системата за управление е усилието на пилота в нютони Р(N), приложено 
върху ръкохватката на централен лост за управление (щурвал).  Преместването на лоста 
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за управление е: 
1000)/(

)(
)( в

в

в
в

P

mNс

NP
mx  . Усилието на пилота се изменя във времето и 

е резултат от работата на модел на пилота, реализиращ полетния план (мислена 
представа за изменението на ъгъла на тангажа във фигурата). 

 
 

 
 

Фиг.5. Модел на блок  “Subsystem AUTOMAT” от фиг.4, с астатичен автомт за надлъжно 
управление. 
 

При предавателно отношение на системата за управление между щурвала и 
управляемия стабилизатор кв=1 rad/m и приведена към ръкохватката на лоста (щурвала) 
коравина на натоварващия механизъм св=1000 N/m (както е в конкретния случай – 
фиг.4), законът за управление на автомата за надлъжно управление на малоустойчивия 
самолет при изпълнени на “кобра” е:  

 

dtmxnnsradmrad
mN

NP
rad пилотвyyz

пилотв
в   ))(30(0015.002.0)/(2.0)/(1

)/(1000

)(
)(   

 
 Предавателните числа на автоматите Кау=0.02 (или 0.08), Кад=0.2 и К =0.0015 се 

изчисляват по методики от [2]  и окончателно се  подбират от условията на приемлив 
преходен процес при моделирането.   

 
Моделът на самолета е представен на фиг.6.  В блок “R” по резултатите от 

преходните процеси за ъглите на атака и тангажа се изчисляват всички потребни 
характеристики за траекторията на самолета и изменението на скоростта ( ъгъл на 
траекторията, подемна сила и челно съпротивление и съответните претоварвания и се 

решава диференциалното уравнение за изменението на скоростта : )sin(  xng
dt

dV
. 

Предавателните функции са за малки височини (500m...1500m) и скорости, 
съответстващи на число М=0.35...04. Допуска се, че свойствата на самолета в тези 
диапазони се запазват приблизително постоянни, което е едно от условностите на 
моделирането.  
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Фиг.6. Модел на самолета 
 

Моделът на пилота е представен на фиг.7. Той работи с вход – изменението на 
ъгъла на тангажа в градуси и изход - усилие на пилота в нютони (N). Разликата между 
текущия тангаж и тангажа от полетната програма (блокoве “FР”) представлява входен 
сигнал за пилота. В инженерната психология полетната програма може да се разглежда 
като мислен (ментален) модел на полета - представа на пилота за последователното 
положение на самолета в пространството. Тази мислена представа, реализирана чрез 
възможностите на “Simulink”, е задачата на модела на пилота, която трябва да изпълни  
както при полет по прибори. 

 

 
 

Фиг.7. Модел на пилота - настроен за изпълнение на “камбана” 
 

От полетната програма зависи формата на траекторията. На фигура 8  е показан 
вариант на полетна програма, разработен със средствата на “Matlab-Simulink”. В по-
нататъшното изложение е коментирана програмата за изпълнение на “кобра” по типа на 
добре усвоените навици за изпълнение на известната фигура “горка”.  Възможни са и 
други модели, по които може да се изпълни “кобра “ с по-малко изменение на 
височината. 
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Фиг.8. Вариант на полетна програма за изпълнение на”кобра” и “стръмна горка” 
(при различна настройка на автомата за устойчивост). 
 
При моделирането е важно моделът на самолета и системата за управление да са 

съгласувани с изискванията на пилота за добра управляемост на изследвания режим. 

Известно е [2], [5], че има съчетания на честотата на собствени колебания )(Hz  и 

относителния коефициент на затихване на колебанията   (може да се определят от 

знаменателя на предавателните функции), при които  самолетът като обект на 
управление може да  се оценява. Това най-често става по десетобална скала, 
разработена от американския пилот-изпитател Купър и носеща неговото име. Оценките 
за самолетите, които се допускат за полети са  “отличен 1”, “добър 2”, 
“удовлетворителен 3”. Самолетите с оценки “неудовлетворителен 5”, “лош 6”, 
“неприемлив 7”  трябва да се усъвършенстват, най-често с доработване на системата за 
управление. Избраният обект за управление (хипотетичен лек маневрен самолет с 
ЕДСУ и автомат за надлъжно управление) на зададения режим, с отчитане на влиянието 

на автоматите АД и АУ (фиг.5) има съчетание HzHz 48.0)(   и 71.0 . Той е в 

категорията на “добър 2” обект за управление и би се “пилотирал” с качествена оценка 
“приемливо и приятно”. Когато на същия самолет се намали ефективността на автомата 
за устойчивост (от Кау=0.08 на Кау=0.02), за да  изпълнява динамични режими “кобра” и 
“чакра” с излизане на задкритични ъгли на атака,  съчетанието става HzHz 31.0)(  , 

1.1 . При такива динамични свойства самолетът-изтребител попада в категорията 

на “лоша управляемост 6” и качествената оценка по скалата на Купър би била 
“приемливо, но неприятно за изтребител”. Това е защото самолетът реагира по-бавно. 
Оценките са за докритичните ъгли на атака. На задкритични ъгли на атака 
допълнително се влошава аеродинамичната управляемост и затова  свръхманеврените 
самолети имат отклоняем вектор на тягата (ОВТ), който им гарантира потребната 
управляемост и на задкритични ъгли на атака. Ако се изключат и двата автомата, 
малоустойчивият самолет става обект за управление с неприемливи за пилота 

характеристики на управляемост HzHz 13.0)(  , 3.1 , може да се управлява само 

от пилоти-изпитатели и то с двойни движения. Освен АД и АУ в структурата на закона 
за управление има интегрален член. Предавателното число пред интегралния член се 
подбира от съображенията за качествено управление, без да се усеща от пилота, че 
“някой му помага”. Сигналите от интегралния член са по-слаби от тези на АД и АУ, но 
достатъчни да направят управлението точно. Интегралният член в закона за управление 
“работи” винаги в еднаква посока с пилота, докато АД и АУ се “противопоставят” на 
пилота. При рулиране интегралният член на закона се изключва. Това е накратко 
логиката на автомата за надлъжно управление, заложена и в разработения модел на 
контура.  

В модела на пилота (фиг.7) е заложен коефициент на усилване Кпилот=2(N/deg), 
което е свойствено на тренирани, опитни летци.  Този избор при моделирането е 
основан на следните теоретични постановки: 

Коефициентът на усилване на пилота за управление по тангаж се разглежда като 

произведение (deg).|| 
y

n

впилот nPK y , където || yn

вP е нормативната характеристика на 
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управляемост по абсолютната стойност, а  (deg)
yn - производната на претоварването по 

ъгъл на атака в градуси. Индексът “в” означава управление с кормило за височина или 

управляем стабилизатор. Установено е [2], че при 26.0(deg) 
yn  пилотът предпочита за 

входен сигнал изменението на ъгъла на  тангажа. Това е характерно за малки скорости. 

На големи скорости 26.0(deg) 
yn , по-голяма информативност за измененията на режима 

на полета има сигналът от претоварване и затова на големи скорости коефициентът на 

усилване на пилота при моделиране  може да се приеме, че е от порядъка на  || yn

вP . 

Произведението (deg).|| 
y

n

в nP y  по същество дава  частна производна на усилието по ъгъла 

на атака, а не по тангаж, но в началото на краткопериодичните движения изменението 
на ъглите на тангажа и атака става практически едновременно.  
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Коефициент на усилване на пилота в реален пилотаж е случайна величина 
разпределена, според изследователи по логаритмично-нормален закон (случайна 
величина, чийто логаритъм е с нормално разпределение, характеризира се с 

асиметричност). На разглеждания режим 15.0(deg) 
yn , а диапазонът на 

препоръчителните  нормативни характеристика на управляемост за маневрени самолети 

е NNP yn

в 40...15||  . При такива данни диапазонът на изменение на 

Кпилот2(N/deg)....6(N/deg). При “по-груби” действия с лоста за управление може да се 
използват стойности  Кпилот=5(N/deg), при което се излиза на ограниченията в 
отклонението на лоста в кабината. 

Особености на контура за управление обусловени от схемата на самолета. 
Разработеният модел е в координатна система ГОСТ 22833-77 за самолет с 

нормална схема (опашните плоскости са разположени зад крилото).  Признак за това е 
отрицателният знак пред коефициентите в числителя на предавателните функции 
(фиг.6). Това значи, че увеличението на ъгъла на атака става с отрицателно отклонение 
на управляемия стабилизатор. За получаване на правилна полярност на командите от 
пилота в суматора “sum” от модела на пилота  на фиг.7 (където се сравняват зададените 
и текущите параметри) е въведена промяна на знаците. Организирана е разлика 

)( зададенотекущо    вместо )( текущозададено   , както е в класически контур с отрицателна 

обратна връзка. Има и други начини за отразяване на тази особеност в модела чрез 
възможностите на “Simulink”. При схема “патица” се запазва класическият вид на 
суматора, в предавателните функции отсъства отрицателния знак, но има други 
особености при разработка на модела, свързани с регистрацията на усилията на пилота. 
При моделиране на контур за управление е важно всички параметри, които се 
визуализират с възможностите на “Simulink” да са в съответствие с избраната 
координатна система. 
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ПРЕДЕЛНИ РЕЖИМИ – ОПИТ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА 

“КОБРА”,“КАМБАНА” И “ЧАКРА” 
Доцент- доктор Димитър Василев Йорданов 

 

Ключови думи: динамика на полета, контур за управление, безопасност на полетите 

Резюме 

Показани  са резултати от моделиране на “кобра” , “камбана” и 
“чакра” в “Matlab-Simulink”. Моделът е базиран върху работа на 
затворен контур за управление с модели на пилот и хипотетичен 
самолет със съвременна аеродинамика, електродистанционна система 

за управление и отклоняем вектор на тягата.   

Boundary regimes – the test model of “cobra” ,“bell” and “chakra” 

Associate Professor, PhD Dimitar Vasilev Yordanov 

Keyword: Flight Dynamics, Control loop, Safety 

Abstract 

Results are presented from a modeled “cobra”, “bell” and “chakra” in 
”Matlab - Simulink”. The model is based on the loop “Pilot – Control system 
– Aircraft” The object is a hypothetic aircraft with modern aerodynamic, a 

“fly-by wire” system, and a Vectored Thrust. 

 

  Анализ на резултатите от моделрането на “кобра” 
“Кобра” е изпълнена  пред публика за първи път на авиоизложението в Ле Бурже 

през 1989г. от пилота-изпитател Виктор Пугачов [9]. Поведението на самолет Су-27 на 
задкритични ъгли на атака е разкрито в сложна ситуация по време на изпитания  от 
пилота-изпитател Игор Волк. Моделирането е направено, като за  основа се използва 
известна фигура от пилотажа - “горка” [3]. Траекторията на “стръмна горка” наподобява 
типичното положение на влечугото кобра, което най-често се изобразява по 
фотографии. Параметрите на полета, които се достигат във фигурата зависят от 
настройката на системата за управление и от стила на пилотиране. Под стил на 
пилотиране в условията на моделиране се разбира с какъв коефициент на усилване 
работи моделът на пилота. ”Кобра” се получава и без изменения в настройката на 
автомата за устойчивост (Кау=0.08), ако моделът на пилота е с голям коефициент на 
усилване (например 5N/deg). Движенията на лоста за управление в кабината по 
зададената програма на полета при това достигат конструктивните ограничения - 
“напред”+150mm, назад (“към себе си”) -250mm, които са характерни за  централно 
разположен лост за управление. Условно, такова управление в моделирането се 
възприема като ”агресивно”. Когато се работи с по-малък коефициент на усилване в 
модела на пилота (например 2N/deg) “кобра” може да се получи само при намаление на 
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предавателното число на автомата за устойчивост (Кау=0.02). Допуска се, че в процеса 
на реално пилотиране от вътрешните обратни връзки по усилие и преместване, пилотът 
получава информация за своята адаптация към самолета и системата за управление. В 
моделирането е възприето, че ако при работата с лоста за управление не се достигат 
крайните положения, това съответства на по-прецизни движения (на опитен пилот), с 
които по заложената програма на полета се достига до изпълнение на “кобра” или 
“стръмна “горка”, която е на предела на възможностите на самолета да създава подемна 
сила без да навлиза дълбоко в задкритичните ъгли на атака. За такива “опитни пилоти”, 
системата за управление може да бъде пренастроена на по-малко предавателно число на 
АУ. Когато пилотът умее да достига целите си с по-малки амплитуди на движенията и 
без резки команди, той е защитен от колебателна неустойчивост (на летателен жаргон - 
“разкачка”, “overcontrol”, преуправляемост).  

 На фигурa 1 са представени траектории на моделираните “кобра” и “стръмна 
горка”. Разликата в работата на модела е само в настройката на автомата за устойчивост.  
Моделът на пилота изпълнява една и съща полетна задача - да изведе бързо самолета на 
ъгъл на тангажа над 900 и след това да завърши фигурата като приведе и балансира 
самолета в хоризонтален полет. Особеностите на изпълнение на класически ”горки” са 
описани в учебниците по динамика на полета, например [3]. 

 

 
 
Фиг.1. Траектории на “кобра” и  “стръмна горка” – при “кобра” на  H=1000m 
самолетът достига задкритични ъгли на атака и максимума на възможностите да 
създава подемна сила (ъгълът на тангажа при “кобра” достига 950, а при “горка” 
700). 

 
Ъглите на атака, на тангажа и на траекторията при “кобра” са показани на фиг.2,  

сравнени с изпълнението на “стръмна горка” при една и съща задача и стил на 
пилотиране, определян от коефициента на усилване на пилота (настройка на модела с 
Кпилот=2N/deg). Типичното за “кобрата” положение (максимален ъгъл на тангажа) в 
моделираната фигура се достига в t8s12s – приблизително така е и при “стръмната 
горка”, но ъгълът на тангажа е с 250 по-малък (700). При “кобра” за кратко време (между 
t2s5s) самолетът е на задкритични ъгли на атака (>250 ). След това, при намаляване 
на ъгъла на тангажа (по заложения мислен модел за “горка”) увеличаването на 
височината продължава до около 1400 метра поради закъснение на самолета след 
подаване на командата за излизане от “кобра” в 10-та секунда. “Горката” е с по-малък 
наклона на траекторията и в нея се достига по-голяма височина. Намалението и на 
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скоростта е различно - по-голямо е при “кобра”. 
  

 
 

  
Фиг.2. Параметри на полета. 

 
На фиг 3. е показана ”кобра” изпълнена с “агресивен стил” на пилотиране 

(Кпилот=5(N/deg), без изменения на системата за управление (Кау =0.08) и достигане на 
ограниченията в движението на лоста. 

 

 
 

Фиг.3.  Работа на пилота с лоста за управление и резултати от действията му. 
Усилията и преместването на лоста за управление за конкретния модел може да 

се нанесат на един график защото приведената коравина на натоварващия механизъм е 

така подбрана (1000N/m); )(.)( .. mxсNP лостмехнатов ; Р(N)=х(mm).  

Работата на системата за управление е показана на фиг. 4 за “кобра”, изпълнена 
от модел на пилота с Кпилот=2 N/deg и Кау=0.02. Командата на “пилота” е доработена от 
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автомата за надлъжно управление. Показано е и съотношението на сигналите от 
различните автоматични устройства. Забелязва се повишената роля на автомата за 
демпфиране, който реагира на ъглова скорост на тангажа. В моделираната “кобра” тя 
при влизане във фигурата е от порядъка на +400 deg/s, а при излизане по права без 
наклон -20 deg/s. 

 
Фиг.4. Работа на системата за управление – сигналите от пилота (при 
изпълнение на полетната програма с Кпилот=2N/deg) и автоматите в изчислителя 
се сумират алгебрично.  
 
Най-рисковото изпълнение на “кобра” е при съчетание на агресивен стил и 

намалено предавателно число на АУ. Тогава по данни от моделирането (фиг.5) 
самолетът минава бързо на задкритични ъгли на атака (до 500 ) и тангаж до 1100, а 
скоростта намалява под еволютивната преди излизане от фигурата.  Аеродинамичното 
управление на такъв режим е неефективно и такива “кобри” са допустими за самолети с 
отклоняем вектор на тягата (ОВТ). 

 

 
Фиг.5. Рисково изпълнение на “кобра”. 

 
 На фиг.6 е показана траектория на моделирана “кобра” и параметри на 

комбинирано аеродинамично и ОВТ управление. Ъгълът на вектора съвпада по знак с 
отклонението на стабилизатора. Най-малката скорост е над еволютивната. Изменението 
на височината е по-малко от моделираните “кобри” с чисто аеродинамично управление. 
Ефективността на управлението при устойчива работа на двигателя се запазва, 
независимо, че самолетът излиза на ъгли на атака над 500 и управлението от модела на 
пилота е “агресивно”(Кпилот=5), а АУ е с намалено предавателно число (Кау=0.02) . 
Отклоненията на лоста за управление в кабината не отиват до ограниченията. 
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Фиг.6. Моделирана “кобра” с комбинирано аеродинамично и ОВТ управление. 
 

Използването на отклоняемия вектор на тягата (ОВТ) е по-ефективно като орган 
за надлъжно управление в сравнение със стабилизатора, който на свръхкритични ъгли 
на атака не винаги надеждно може да изпълнява своите функции.  

 

Изводи за някои особености на моделирани пределни режими от типа на 
“кобра”: 

Основната разлика при изпълнението на “стръмна горка” от “кобра” е в 
настройката на системата за управление и в стила на пилота. Автоматът за устойчивост 
(АУ) при малоустойчивите и неустойчивите самолети изпълнява ролята на своеобразен 
“ограничител” на ъгъла на атака и на маневреното претоварване.  Възможно е (и 
технологично постижимо при ЕДСУ) системата за управление да има няколко степени 
за настройка, които са за различен стил и натрупан опит. За начално обучение винаги е 
подходящо да има по-голяма коравина на натоварващия механизъм и по-голямо 
предавателно число на АУ. Така се намаляват последствията от управлението с големи 
усилия, резки движения и отклонения на органите до края на конструктивния диапазон, 
които в теорията на управлението се свързват с голям коефициент на усилване на 
пилота. Той (Кпилот) в реалността е случайна величина, която в процеса на обучение 
намалява своята дисперсия и математическото й очакване се доближава до потребните 
за качествено пилотиране стойности.  

“Кобрата“, моделирана с настройка на модела: Кау=0.02; Кад=0.2; Кпилот =2 и с 
отклоняем вектор на тягата (ОВТ) е най-близо до ефектните изпълнения на опитни 
летци и е най-безопасна. Движенията с командния лост в кабината не достигат до 
конструктивните ограничения, ъгълът на атака е малко над  критичния (250), тангажът 
достига 900 , а скоростта  остава над еволютивната. Такава моделирана траектория 
(фиг.7) е подходяща да се заложи като еталон - модел за обучение при програмите за 
усвояване на пределни режими.  
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Фиг.7. Моделирана “кобра”- еталон. 
 

Друга особеност е, че отклоненията на  стабилизатора при малоустойчиви 
самолети са малки и прецизното управление е възможно само с автомати от ЕДСУ.  
Теоретично, ако в процеса на маньовъра (и на големи ъгли на атака) винаги се 
изпълнява условието за съвпадение на фокуса и центъра на тежестта, самолетът има 
постоянно неутрално положение на лоста за управление, независимо от разликата в 
скоростите. Няма характерното за механичното управление променящо се 
балансировъчно отклонение на стабилизатора. Тази особеност  на ЕДСУ понякога 
жаргонно  наричат “ неутралност по скорост” за положението на лоста за управление. 

Причината за това е, че в установен режим 00 
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на тежестта и аеродинамичният фокус съвпадат, т.е. 0Cy
zm . Затова на фиг.7 

отклонението на лоста за управление започва от нула и завършва на нула. 
Максималното претоварване  е  в началото на фигурата и за моделирания режим 

(малки височини и скорости) то е в рамките на 3g (за влизане в “стръмна горка”)... 4g  
(“за кобра”). При моделирането излизането от фигурата е във вертикална плоскост на  
околонулеви нормални претоварвания. В реални фигури се практикуват наклони и 
обръщане по гръб на самолета за извеждане с положителни претоварвания. 

В показаните изпълнения на  истинската “кобра на Пугачов” [9] се забелязва по-
малко изменение на височината. Траекторията при моделиране зависи от полетния план 
(мислен модел за изменението на тангажа), който се изпълнява от модела на пилота. В 
[9] са показани видеоматериали за изпълнения на “кобра” дори с пуснат колесник преди 
кацане, но с ОВТ(фиг.8). 
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Фиг.8. Фотография на “кобра на Пугачов” преди кацане. 
 

Заключение: Целите на моделирането е да се изявят фактите и моментите от 
конкретния полет, при които има потенциална опасност и потребност от повишено 
внимание на реалния пилот. Такива факти и моменти  по данни от  моделирането  са 
следните: 

 В “кобра” скоростта намалява интензивно - с отрицателно ускорение около -7 
m/s2 (или на всяка секунда скоростта пада с около 25 km/h). В края на фигурата  
самолетът е на скорост близка до еволютивната (около 200 km/h) и при реално 
изпълнение  в зависимост от стила на пилотиране и състоянието на системата за 
управление може да се допусне понижаване под нея, което изисква повишено 
внимание.  

 Моделът предполага по подразбиране, че няма плъзгане и двигателите и 
въздухозаборниците работят устойчиво на всички ъгли на атака. 

 Резултатите на моделирането (поради своите условности) не дават основание да 
се твърди, че всички самолети могат да изпълняват “кобра на Пугачов”. Тази 
фигура е приета като демонстрация на свръхманевреност, която е присъща на 
не всички съвременни изтребители. Отклонението на вектора на тягата (ОВТ) се 
налага  като потребност за новото поколение маневрени самолети, за да може 
успешно да се пилотират в разширения диапазон от ъгли на атака. Самолети, 
които имат само аеродинамично управление  могат да изпълняват “стръмни 
горки” наподобяващи “кобра”. 
 
 Резултати от моделирането на “камбана” 
“Камбаната” е изпълнена на самолет МиГ-29 от пилотът-изпитател Анатолий 

Квочур за първи път пред публика на авиоизложението във Фарнбъро през 1988г. 
Съществуват изпълнения с подобна траектория от витлов самолет, които се наричат 
“свещ” [9]. Фигурата се моделира със същия модел на контура за управление. Най-
простият модел на “полетната програма” е въвеждане на  самолета в  “стръмна горка” с 
промяна на ъгъла на траекторията - до 900. Обикновено двигателят работи без 
изменение на тягата като скоростта се намалява от влиянието на теглото.  
Праволинейният участък на изкачването в такава “стръмната горка” може да бъде много 
малък или да го няма въобще. Възможни са различни варианти за “полетна програма”, 
която се изпълнява от модела на пилота като зададен параметър. Може да се моделира и 
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като вяло влизане в първата четвърт на лупинг (например 5 deg/s вместо 9...10 deg/s). В 
горната точка на “камбаната” е възможно да се получи известно “увисване” за около 5-
10s в неизменно положение по височина или връщане на самолета с опашката назад. 
Моделирането показва, че от съществено значение за движението в горната точка е 
моментът за отклонение на лоста за управление напред - за намаляване  ъгъла на 
тангажа. Ако този момент е на скорости около 250 km/h   (преди достигане на нулевата 
скорост), то фигурата може да се завърши с плавно преминаване на горната точка с 
намаляване на ъгъла на тангажа и ъгъла на атака до отрицателни стойности. В 
движението нагоре самолетът остава на докритични положителни ъгли на атака. Ако се 
закъснее (примерно, подаване на командата на скорост под 200 km/h ), то след достигане 
на горната точка  има връщане назад. Движението на самолета на такива скорости 
(близки до еволютивната) е бавно, със закъснение реагира на командите.  

 

 
Фиг. 9. Моделирана “камбана” до спиране в горната точка и връщане на самолета назад 
 

Резултатите от моделирането са представени на фигура 9. По данни на 
моделирането “пилотът” разполага с време от 1-2 секунди за взимане на решение да 
прекрати вертикалното изкачване. Движението назад (връщане след достигане на 
горната точка) наподобява махало на камбана, от което е и наименованието на фигурата. 
На фиг.10 е показан резултат за изменението на скоростта, работата на системата за 
управление и модела на пилота. Под въздействие на автоматите на ЕДСУ отклонението 
на стабилизатора се различава от характера на преместването на лоста за управление и 
е в диапазона около 10, докато лостът за управление се движи плавно в 70% от  
конструктивния диапазон “към себе си”, а след 18 секунда напред- “от себе си”. 
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Фиг.10. Изменение на скоростта и работа на пилота с лоста за управление 

 
Заключение: Моделираните траектории показват, че “камбаната” не изисква 

пренастройка на системата за управление. Задачата на пилота е да изпълни въвеждане в 
стръмна горка и преминаване до вертикална траектория с плавно погасяване на 
скоростта. Съществено е своевременното подаване на командата за намаляване на ъгъла 
на тангажа преди достигане на нулева скорост. По-безопасно е горната точка да се 
премине с малка положителна скорост и да не се допусне връщане назад. Ъглите на 
атака обикновено достигат големи докритични стойности. Нормалното претоварване 
при въвеждане във фигурата не надвишава ny2 (ускорение 2g). Управлението при 
нулева или околонулева скорост е по-успешно и безопасно с отклоняем вектор на 
теглителната сила (ОВТ). 
 

 Моделиране  “чакра на Фролов” 
“Чакрата” е маньовър с промяна на ъгъла на тангажа и траекторията на 3600. 

Сведения за нея има в интернет [9]. Изпълнена е от летеца–изпитател Евгений Фролов 
на авиоизложението в Ле Бурже през 1995г. В публикуваните видеоматериали се вижда, 
че тя се изпълнява на свръхкритични положителни ъгли на атака със пълен срив на 
потока в по-голямата част от траекторията. За разлика от лупинга “чакрата” е маньовър, 
който се изпълнява с възможно най-малък радиус на криволинейната траектория. Може 
да бъде управляем режим само при самолети с ОВТ защото на ъгли на атака от 300...400 
управляемият стабилизатор е слабо ефективен или, ако попадне в смутен поток – 
напълно неефективен. Моделът се настройва както при “кобра”, но полетната програма 
се различава по изменението на ъгъла на тангажа: на 3600 с темпо 25-30 градуса за 
секунда (при лупинг това темпо е 8-9 градуса за секунда), автоматът за устойчивост 
работи с намалена  ефективност (Кау=0.02). Времето за изпълнение на “чакра” е 
съответно около 4 пъти по-кратко от лупинг. На фиг.11 са показани траекторията и 
някои от основните параметри на полета  при моделирана “чакра”. На фиг.12 е показано 
изменението на скоростта и претоварването по ъгъла на траекторията, както и работата 
на ОВТ. За изпълнение на фигурата само с ОВТ може да се използва отделна ръчка. В 
конкретния модел е показана концепция за комбинирано управление от стабилизатора и 
отклоняем вектор на тягата с въздействие от модела на пилота върху един орган за 
управление – централен лост в кабината, сигналите от преместването на който се 
използват за управление и на ъгъла на отклонение на вектора на тягата. 
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Фиг.11. Траектория и параметри на полета при изпълнение на “чакра” от модел на 
пилота 
 

 
 

Фиг.12. Параметри на управлението 

 
Фиг.13. Работа на системата за условно  “ефективно” аеродинамично 
управление при изпълнение на “чакра” 
 
Една от целите на моделирането е да се оцени потребното управление на соплото 

за получаване на управляваща сила (компонента от вектора на теглителната сила) за 
изпълнение на фигурата. С разработения модел в “Simulink” и допускането, че вместо 
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ОВТ работи ефективен аеродинамичен способ за надлъжно управление  може да се 
моделира траектория на “чакра”. След това, по момента на стабилизатора се изчислява 
потребната управляваща компонента от вектора на теглителната сила и нужното 
отклонение на вектора й за получаване на надлъжен момент. Знаците на отклонение на 
вектора и стабилизатора са едни и същи за самолет с нормална схема.  Такъв подход е 
приложен при моделирането и на “кобра”. От моделирането на “чакра” се разбира, че в 
80% от времето за изпълнение на фигурата ефективно е управлението от ОВТ. Затова е 
целесъобразно да бъде предвиден и режим на управление, при който цялата фигура се 
изпълнява само с  отклонението  на вектора на тягата от отделна ръчка или по 
предварително програмиран процес (например с бутон върху ръкохватката на лоста или 
друг способ).  

Може да се разработи система  с  комбинирано аеродинамичното и 
газодинамично (векторно) управление. При едновременно използване на двата органа 
за надлъжно управление (от един централен лост за управление в кабината) трябва да 
се изследват процесите на колебателна устойчивост на контура и, ако е необходимо да 
се редуцира с подходяща схема на взаимодействие отклонението на вектора или да се 
използва по-голяма коравина на натоварващия механизъм. Има  вероятност на малки 
ъгли на атака, когато аеродинамичното управление е ефективно,  при използване на 
двата органа да се получи “преуправляемост” поради удвоената ефективност на 
надлъжното управление.  Моделирането на контура в такъв случай е най-надеждния 
способ за изследване на проблемите.  В конкретния случай на моделиране има 
достатъчно запас от устойчивост на управлението. Този запас с увеличаване на 
скоростта на полета се намалява.  
 

Заключение: “Чакрата”  е целесъобразно да се изпълнява само на модерни 
маневрени изтребители с едновременно използване на отклоняем вектор на тягата 
(ОВТ) и управляем стабилизатор. През цялото време на фигурата ъгълът на атака е 
свръхкритичен.  Общият вид на изменението на параметрите на полета наподобява 
лупинг, но с много малък радиус на кривината и скоротечност. Моделирането дава 
възможност да се изследват важни въпроси от теорията и практиката на пилотажа на 
пределни режими. 
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Abstract: The article examines the small, free, undamped oscillations of an electric car model 
that are around a stable steady state. The model includes 15 bodies. A system of 29 
differential equations for the undamped oscillations has been derived. An analytical solution 
of the differential equations has been given. 
 
Keywords: free undamped oscillations, an electric car 
 

1. ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ НА СВОБОДНИТЕ НЕЗАТИХВАЩИ 
ТРЕПТЕНИЯ 
 

Динамичен модел (ДМ) на лек електроавтомобил (фиг.1) е представен като 
холономна система, състояща се от 15 тела с 29 степени на свобода.  

 

 
 

Фигура 1. Динамичен модел на лек електроавтомобил 
 
Телата са с маса im  и с тензор на масов инерционен момент 15,...,2,1i,Ji  . В 

разглеждания ДМ са включени еластичните елементи (ЕЕ) с коефициенти на 
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еластичност 
k,jik,jik,ji ZYX c,c,c


. При съставяне на уравнението за движение на звената 

на ДМ на лек електроавтомобил (ЛЕА) са направени следните допускания: 
 Телата от динамичния модел са идеално твърди; 
 Трептенията на звената на динамичния модел са малки, около устойчиво 

равновесно положение; 
 Характеристиките на всички еластични елементи са линейни; 
 Осите на ЛКС на звената на динамичния модел съвпадат с главните оси 

на елипсоида на инерция. 
Диференциалните уравнения на свободните  незатихващи трептения на ДМ на 

ЛЕА се съставят с уравнението на Лагранж от втори род:  
 

(1) 0
ПTT

dt

d








































qqq
, където  

 
qq ,  са съответно обобщените координати и обобщените скорости. 

Система от линейни еднородни диференциални уравнения с постоянни 
коефициенти на свободните незатихващи трептения на ЛЕА се получават, като в (25) се 
направи заместване с (1) и (3).  

 

(2)         0. 1x2929x291x2929x29  .qCqM  , където  

 
матрицата на инерция  29x29M  е от вида: 

 
(3)     

 29x29j,i29x29 aM   

 

Членовете j,ia  на матрицата на инерция ji,)ji( M  се получават с израза:  

 

(4)  i,jj,i
ji

2

j,i aa;
T

a 





qq 
  

 

Матрицата на коефициентите на еластичност  29x29C  на еластичните елементи 

на ЛЕА е от вида: 
 
(5)   

  i,jj,i29x29j,i cc,c C   

 

Членовете j,ic  на матрицата на коефициентите на еластичност ji,)ji( C  се 

получават с израза: 
 

(6) 
ji

D
2

j,i
.

П
c

qq 


 . 

 
2. КИНЕТИЧНА ЕНЕРГИЯ НА ДИНАМИЧНИЯ МОДЕЛ НА ЛЕКИЯ 

ЕЛЕКТРОАВТОМОБИЛ 
 
Кинетичната енергия на ДМ е от вида: 
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(7)  
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Линейната скорост на центъра на инерция 0
Ci

V  и ъгловата скорост i
iΩ  за всяко 

тяло от ДМ са дефинирани в статията “Кинематика на лек електроавтомобил”.  
 

3 ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ ОТ ТЕГЛОТО НА ЗВЕНАТА НА 
ДИНАМИЧНИЯ МОДЕЛ И ОТ ДЕФОРМАЦИЯТА НА ЕЛАСТИЧНИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ 
 

Потенциалната енергия П на ДМ на ЛЕА е сума от потенциалната енергия на 
деформация ПD на всички n на брой ЕЕ и на потенциалната енергия ПG от теглата на 
всички 15 тела, включени в динамичния модел на ЛЕА: 
 

(9)  DG ППП   

 
Потенциалната енергия от теглата на телата на звената на ДМ на ЛЕА е от вида: 
 

(10)  
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1i

0
Ci

T
iG ..mП Rg , където  

 

(11)   2T s/m81,9g,0g00 g ,  

 
0
Ci

R е радиус - вектор на центъра на инерция iC  на i-тото тяло от ДМ, проектирано 

в отправната координатна система.  
Силите от теглата на телата на ДМ се уравновесяват от статичните еластични 

сили на еластичните елементи. Затова, ако дължината на еластичните елементи е 
измерена в положение, в което те са натоварени от телата на ДМ, потенциалната 
енергия от теглата не се отчита при изследване на свободните трептения.  

Потенциалната енергия на k-тия ЕЕ между телата i и j, монтиран в точките Pi и Pj 

от тези тела, е равна на: 
 

(12)   20
PP

T
k jik,ji

l..5,0П 


 C , където  

 

(13)  TZYXk,ji k,jik,jik,ji
c,c,c


C   

е матрица на коефициентите на еластичност, 0
PP ji

l  е деформацията на еластичния 

елемент. 

Деформацията 0
PP ji

l  на ЕЕ, разположен между точките на монтаж 
ji kk P,P , се 

получава, като от дължината на статично деформирания ЕЕ извадим дължината на 

динамично деформирания ЕЕ. Дължината 0
PP ji

rl  на ЕЕ, статично деформиран от 

теглото на звената на ДМ, се получава с уравненията: 
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(14)  0
P

0
P

0
PP jiji

r rr    

 

(15)  i
P

1i
i

2
3

1
2

0
1

i
P

0
i

0
P iii

.A...A.A.A.A rrr    

 

(16) j
P

1j
j

2
3

1
2

0
1

i
P

0
j

0
P

jjj
.A...A.A.A.A rrr    

 

(17)   TPiZPiYPiX
i
P 1,l,l,l

i
r   

 

(18)   TPjZPjYPjX
j

P 1,l,l,l
j
r   

 

(19) 
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където   sins;cosc   

 
Ъгълът 

ik  е ъгъл на ориентация на локална, неподвижно свързана с i-тото тяло, 

координатна система (КС), спрямо отправната КС.  
 

(20) 0
PP

T0
PP

0
PP jijiji

r.rrl     

 

Дължината  trl 0
PP ji

  на ЕЕ, динамично деформиран от трептенето на звената на 

ДМ (линейни трептения iii z ,y,x  по осите на правоъгълна КС и малки ъглови трептения 

iii zyx  ,,  ), се получава с уравненията: 

 

(21)      tttr 0
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0
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0
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1
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0
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i
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0
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0
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(23)             j
P

1j
j

2
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1
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0
1

i
P

0
j

0
P

jjj
.tA...t.AtA.tA.tAt rrr    
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(29)      tr.trtrl 0
PP

T0
PP

0
PP jijiji

    

 
Деформацията на ЕЕ се задава с уравнението:  
 

(30)   0
PP

0
PP

0
PP jijiji

rltrll     

 
5. РЕШЕНИЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УРАВНЕНИЯ 
 
Частните решения на система от диференциални уравнения се търсят във 

вида: 
 
(31)  )t.sin(ω.)t(q V   

 
След диференциране на това уравнение и заместване в (2) се получава система 

линейни алгебрични уравнения във вида: 
 

(32)  0..ω2  VMC   

 
Собствените честоти i  и собствени форми на трептения iv  се определят, 

като се реши алгебричната задача за изчисляване на собствените стойности и 
собствените вектори на системата от уравнения (32). Това уравнение има 
нетривиално решение, когато е изпълнено равенството: 

 

(33)  0.det 2  MC    
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Положителните корени на характеристичното уравнение дефинират 

матрицата на собствените честоти на ДМ на ЛЕА, която има вида: 
 
(34)     272,...,1,r,ωdiag

29x29rr, ω   

 
Собствените честоти на телата от ДМ са от вида: 
 

(35) 




.2
f r,r
r    

 
На всяка свързана собствена честота съответства вектор на собствените 

форми на трептене, който дефинира отношението между обобщените координати 
при трептене с честота rω . От (33) се извеждат компонентите на векторите, които 

дефинират матрицата на собствените форми, която има вида: 
 
(36)   

 29x29jr,vV , където 

 

(37)   Tr,29r2,r1,r v...vvv   

 
е вектор на собствените форми на трептенията по обобщените координати, 

за r-та собствена честота. 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изследвани са пространствените малки, около положение на устойчиво 

равновесие, свободни незатихващи трептения на динамичен модел на лек 
електроавтомобил, съставен от 15 тела с 29 степени на свобода. В динамичния 
модел са отчетени инерционните параметри на телата и коефициентите на 
еластичност на еластичните елементи, включени в динамичния модел. 
Дефинирана е кинетичната енергия и потенциалната енергия на теглата на телата 
от ДМ на ЛЕА. Определена е потенциалната енергия на деформация на 
еластичните елементи на ДМ. Съставена е система от диференциални уравнения 
на малките, около устойчиво равновесно устойчиво положение, свободни 
незатихващи трептения на ДМ на ЛЕА. Дадено е аналитично решение на 
системата от линейни диференциални уравнения от втори ред. 
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Abstract: The article examines the small, free damped oscillations of an electric car model 
that are around a stable steady state. The model has 29 degrees of freedom. Differential 
equations of the damped oscillations have been derived. An analytical solution of the 
differential equations has been given. 
 
Keywords: free damped oscillations, an electric car 
 
 
1. ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ НА МАЛКИТЕ, ОКОЛО УСТОЙЧИВО 
РАВНОВЕСНО ПОЛОЖЕНИЕ, СВОБОДНИ ЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ НА 
ЛЕК ЕЛЕКТРОАВТОМОБИЛ 

 
На фиг. 1 е представен динамичният модел (ДМ) на лек електроавтомобил 

(ЛЕА).  

 
 

Фигура 1. Динамичен модел на изследваната механична система 
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В ДМ са включени 15 тела на автомобила. За тях е направено допускането, че те 
са идеално твърди тела. Те са свързани помежду си с кинематични двоици и с 
еластични елементи (ЕЕ) и с еластично-демпфиращи елементи (ЕДЕ). Динамичният 
модел на автомобила е с 29 степени на свобода и се дефинира с вектора на обобщените 
координати от вида: 

 

(1) 

]z,z,z,z,z

,θ,θ ,θ,θ,θ,θ,θ,θ,θ ,θ

,θ,θ,θ,θ,θ,z,y,x,θ,θ,θ,z,y,[x

1514131211

YYXXZYXZYX

XX2Z2Y2X2221Z1Y1X111

10987666555

43
q

  

 
Системата от диференциални уравнения на малките, около устойчиво 

равновесно положение, свободни затихващи трептения на лекия електроавтомобил се 
получава с прилагане на метода на Лагранж от II род. С изразите за кинетичната 
енергия, потенциалната енергия, дисипативната функция и обобщените еластични и 
демпфиращи сили, се получава системата от диференциални уравнения на свободните 
затихващи трептения на ЛЕА:  

 

(2)             0. 1x2929x291x2929x291x2929x29  .qCq.BqM  , където  

 
матрицата на инерция )2929( M  на еластичните  елементи на ЛЕА е от вида 

   
 29x29j,i29x29 aM . Членовете j,ia  на матрицата на инерция  се получават с израза 

[1,2,3,4]:  
 

(3)  i,jj,i
ji

2

j,i aa;
T

a 





qq 
, където  

 
Т е кинетичната енергия на 15-те звена от ДМ. 

ji .qq   са вектори на обобщените скорости. 

Матрицата на коефициентите на демпфиране )2929( B  на демпфиращите 

елементи на ЛЕА е от вида   i,jj,i)2929(j,i bb,b 


B . Членовете j,ib  на матрицата на 

коефициентите на еластичност  се получават с израза: 
 

(4)  
ji

b
2

j,i
q.q

F
b

 


   

 
Дисипативната функция bF  се дефинира с  уравнението: 

 

(5)  q.B.qF T
b

2

1
 , където  

 

 1x29q  е вектор на обобщените скорости по съответните обобщени 

координати; 
Матрицата на коефициентите на еластичност )2929( C  на еластичните  елементи 
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на ЛЕА е от вида   i,jj,i)2929(j,i cc,c 


C . Членовете j,ic  на матрицата на 

коефициентите на еластичност  
  i,jj,i29x29j,i cc,c C  се получават с израза: 

(6) 
ji

D
2

j,i
.

П
c

qq 


 , където  

 
ПD е потенциалната енергия на деформация на всички n на брой ЕЕ, 

ji ,qq  са вектори на обобщените координати. 

 
2. АНАЛИТИЧНО РЕШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ 

УРАВНЕНИЯ 
 
Решението на (1) се търси във вида: 
 

(7)   
pte.Vq   

 
След диференциране на това уравнение и заместване в (1) се получава 

уравнението: 
 

(8)     0..p.p2  VCBM , 
 

където M, B, C са матрици, които вече са дефинирани,   )2929(rkv V . 

 
Трептенията се дефинират от собствените стойности pr  и собствените вектори 

ur, които в общия си вид са комплексно спрегнати числа:  
 
(9)    rrr β.iαp   

 
(10)    rrr w.iνu   

 
(11)    rrr ω.σα   

 

(12)    2
rrr σ1.ωβ  , където 

 

1i   ; 

r - относителен коефициент на демпфиране; 

r - коефициент на демпфиране; 

r - честота на свободни затихващи трептения; 

rw - имагинерна компонента на собствения вектор на трептене, породен от 

демпфирането на системата; 

rν - собствени форми на трептене на недемпфираната система. 

rω - собствени честоти на трептене на недемпфираната система. 

 
При изчисляване на r  и rw  от матриците V и B се образува матрицата K: 
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(13)      .B.VV..M.VVK
1 TT 

  

    
За коефициентите на демпфиране се получава 
 

(14)   rrr k
2

1
  

 
С помощта на матрицата K се образува матрицата D:  
 

(15)   
  .ωωпри ,

ωω

ω
kd

;ωωпри0,d

d 2
k

2
i2

i
2
k

k
ikik

2
k

2
iik

)2727(ik







 D   

 
Матрицата W на имагинерната част на собствените вектори на трептене на 
демпфираната система се изчислява с формулите: 

 

(16)   V.DW   
 

При начални условия o0 q)0(q,q)0(q,0t   , общите аналитични решения на 

системата от диференциални уравнения [2], записани в матричен вид, са: 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Създаден е динамичен модел на свободните затихващи трептения на лек 

електроавтомобил с 29 степени на свобода. Определена е функцията на дисипация на 
демпфиращите елементи, включени в динамичния модел. Изведени са 
диференциалните уравнения на пространствените свободни затихващи трептения. 
Дадено е аналитично решение. 
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Abstract: It is known that anti-aircraft rockets contain highly sensitive electronic head which 
detects the source of infrared rays. These rays are emitted from the engines of war planes and 
other aircraft. The main reason for this issue are the hot gases flowing out of the nozzles of 
the engines. Different methods exist to help decrease vehicles tracking by reducing the 
infrared emissions. To measure the effectiveness of the emission suppression, special device 
with a high-sensitivity infrared sensor is built. This sensor is the instrument S9295. He 
consists of a measuring photodiode with a wide spectral range and a high sensitivity precision 
operational amplifier with a field-effect transistors at the entrance. The device includes also a 
TE-cooler and a thermistor for temperature control so the photodiode can be cooled for more 
stable operation and lowering the noise. All the components are built as а single package 
placed on a low current leakage sapphire plate.  The package itself is enclosed in airtight 
container. 
 

Keywords: photodiodes, infrared rays 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Известно е, че зенитните ракети съдържат високо чувствителна електронна 
глава, която засича източниците на инфрачервени лъчи. Такива лъчи се емитират от 
двигателите на военни самолети и други летателни апарати. Основна причина за тази 
емисия са горещите газове изтичащи от соплата на двигателите. За противодействие на 
такъв вид проследяване  се вземат редица мерки за намаляване на инфрачервените 
излъчвания. Ефективността на едно такова техническо решение, обаче може да се 
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измери само с прецизен фотометър. Последните високотехнологични разработки в 
областта на фотодиодите ги прави силно конкурентни по-отношение на важни 
технически характеристики спрямо останалите сензори. Такъв е приборът S9295, който 
е усъвършенстван вариант на S8785, производство на фирмата Hamamatsu.[1] Той 
съдържа измерителен фотодиод с висока чувствителност, който се използва като сензор 
за първично преобразуване на светлината в електричен сигнал както и прецизен 
операционен усилвател с полеви транзистори на входа за неговото усилване. Високата 
чувствителност в инфрачервената област на прибора S9295 го превръща в много 
подходящ сензор за измерване  на подобни сигнали.  

 
2. ПРИБОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МНОГО СЛАБИ СВЕТЛИНИИ ПОТОЦИ 

В ИНФРАЧЕРВЕНАТА ОБЛАСТ. 
 
Схемата на прибора S9295 е показана на фиг. 1. 

 

 
 

Фиг. 1 Схема на прибора S9295. 
Освен фотодиод и усилвател приборът съдържа и резистор Rf = 10 GΩ, 

термистор за измерване на температурата и електронен охладител за поддържане на 
температура от -25 °C. Всичко това е изградено върху един чип със сапфирена 
подложка, която е с много голямо съпротивление и за това токовете на утечка са 
практически равни на нула. 

Чипът S9295 има следните по-важни параметри: 
-   Голяма активна площ във вид на прозорче с размери 10 х 10 мм. 
-  Силициев фотодиод, който е оптимизиран за прецизна фотометрия от 

ултравиолетовия до близкия инфрачервен диапазон и по-точно от 190 до 1100 nm. 
-  Компактен херметизиран корпус със сапфирен прозорец. 
- Вграден прецизен операционен усилвател с много голямо входно съпротивление 

и FET транзистори на входа. 
- Много високо усилване обезпечено от вградения високоомен резистор Rf = 10 

GΩ, включен в обратната връзка на операционния усилвател. 
- Ниско ниво на шум. 
- Високоефективно охлаждане вградено на самия чип с температурна разлика от 

50 °C. 
- Вграден термистор с висока стабилност. 

Тези параметри гарантират, че могат да бъдат измерени потоци светлина с много 
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слаба интензивност. 
 

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРИБОРА S9295. 
 

Основното предназначение на прибора е измерване на светлинни потоци, 
предимно в инфрачервената област с много ниска амплитуда. Това се постига 
благодарение на високата му чувствителност, която е -5.1 V/nW. За да покажем какво 
означава тази чувствителност на практика, ще направим едно сравнение между 
фотодиодния прибор S9295 от една страна и един фотоелектронен умножител (ФЕУ), 
прибор който е лидер в това отношение.  

За целта можем да пресметнем, какво е изходното напрежение при 
предположение, че на фотокатода на ФЕУ попадне един фотон. В режим на броене на 
фотони единичния фотоелектрон, който се емитира от фотокатода има заряд q= 1.6*10-19 
[C]. Ако усилването на електронния фотоумножител е μ  = 5*106 , тогава анодния 
изходен заряд се дава от: 

 

(1)                 ][108105][106.1 13619 CCqQ     

 
Ако широчината на изходния импулс на изхода на фотоелектронния умножител е 

t=10 ns тогава за пика на изходния ток IP се получава: 
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Ако товарното съпротивление или входния импеданс на прилежащия усилвател е 

50 Ω , то изходния импулс има пиково напрежение : 
 

     (3)               ][4][50][80][][ mvAZAIpVo    

Импулсния усилвател след изхода на ФЕУ има усилване от 36 dB или 63 пъти. 
  

    (4)                 VmVmVVout 252.0][25263][4   

От характеристиките на фотодиода виждаме, че той има чувствителност от 5.1 V 
/nW, включително вградения операционен усилвател и вградения високоомен резистор. 

Енергията, която пренася един фотон е : 
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Или в джаули получаваме: 
 
(6)                ][1056.3][10602.122.2 1919 JJeVE    

Ако предположим теоретично, че времето на действие на фотона е същото както 
на ФЕУ, т.е. 10 nS, то за мощността получаваме: 
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а за изходното напрежение се получава: 
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Тези изчисления показват, че доколкото стойностите 0.252V форм.(4) и 0.182V 
форм. (8) кореспондират една с друга, то по отношение на регистрация и усилване на 
слабите светлинни сигнали специализираните измерителни фотодиоди все повече 
настигат характеристиките на ФЕУ. Фотодиодите обаче работят само в аналогов режим, 
което в случая не е от значение. Голямото предимство на фотодиода е, че той е смного 
малки габарити, захранва се с ниско напрежение, има вграден охладител и е много по-
надежден. 

Фотодиодите са прибори, които преобразуват директно попадналата светлина в 
техния p–n преход в електрическа енергия под формата на електрически ток. Много 
важно e да се знае, че генерирания ток е правопропорционален на количеството 
светлина попаднала върху p-n преходa. 

Генерирания от фотодиода ток показан на фиг. 1, минава през резистора Rf , 
преобразува се в напрежение и се усилва от операционния усилвател. Той е с много 
високо входно съпротивление, гарантирано от полевите транзистори на входа, така че 
консумацията на ток практически е равна на нула. В самия чип има вграден 
термоохладител, който ефективно може да намали температурата с 50 ºC и тя да 
достигне до -25 ºC, при ефективна температура на околната среда +25 ºC. При тези 
ниски температури на охлаждане токът на тъмно силно намалява. Наличието на 
термистор върху самия чип, дава възможност да се измери температурата на фотодиода. 
Ако има разлика между текущата температура на фотодиода и зададената, автоматично 
се включва терморегулатора, който охлажда чипа до необходимата температура. Това на 
практика означава, че ако се зададе работна температура от -25 ºC тя може да се 
поддържа автоматично до +25 ºC на околната среда. 
 

4. ПО-ВАЖНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ОПТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ПРИБОРА S9295 [1]. 

4.1 Максимални характеристики. Те са показани в таблица 1. 
 

Табл. 1 Максимални характеристики на прибора S9295 
 

 
4.2 Типични характеристики. Характеристиките при Vcc=±15V, RL = 1MΩ са 

показани в таблица 2. 
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Табл. 2 Типични характеристики на прибора S9295. 
 

 
 

4.3 Спектрална характеристика.Спектралната характеристика на прибора е 
показана на фиг. 2. От нея се вижда, че чувствителността на фотодиода е в диапазона от 
200 до 1100 nm, като пика е на 960 nm. 

 

 
 

Фиг. 2 Спектрална характеристика на прибора S9295 
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4.4. Механична конструкция на прибора S9295. Механичната конструкция е 

показана на фиг. 3 

 
 

Фиг. 3 Механична конструкция на прибора S9295. 
 

5. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА ФОТОМЕТЪРА. 
Електрическата схема на фотометъра е показана на фиг. 4.  
Освен прибора S9295, който е показан с пунктир на чертежа, фотометърът 

съдържа още няколко усилвателя. Изходния сигнал от прибора се усилва допълнително 
от инвертиращ операционен усилвател ИОУ, показан на фиг. 4. Този усилвател трябва да 
бъде с високо входно съпротивление, защото той представлява товар за полезния 
сигнал. Според техническите изисквания неговата стойност трябва да е по-голяма от 1 
MΩ.  

Термисторът Term е включен в мостова схема, където се изработва сигнал на 
грешката между зададената и текущата температура. Този сигнал се усилва от 
диференциален усилвател ДОУ и се подава към нискочестотен драйвер НЧД. 

 

 
Фиг.4 Електрическата схема на фотометъра. 
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Мощния диференциален усилвател ДОУ и се подава към нискочестотен драйвер 

НЧД. Мощния НЧД подава достатъчно силен ток от порядъка на 0.8[А] за да работи 
термо охладителя в режим на охлаждане или затопляне в зависимост от околната 
температура и най-вече от температурата на чипа S9295. Най-често тази температура се 
поддържа на стойност -25º C, за да се получи максимално ниска величина на тока на 
тъмно. При тези ниски стойността на температурата тока на тъмно е от порядъка на 
няколко пикоампера. Тъй като минималния полезен сигнал е от порядъка на 10 
наноампера, това осигурява много добро съотношение между сигнал и шум 

 
6. ИЗВОД. 
 
От разгледаните характеристики става ясно, че съвременните фотодиоди 

специализирани за измервателни приложения на слаби сигнали са силно конкурентни 
на фотоелектронните умножители, които традиционно се използват. Те притежават 
висока чувствителност, широка спектрална характеристика, много добра линейност, 
нисък ток на тъмно, висока квантова ефективност, непретенциозно захранване и не на 
последно място здрав корпус и устойчивост към механични натоварвания. 

Към слабостите могат да се причислят сравнително ниското бързодействие на 
измерителните фотодиоди, невъзможност да работят в режим с броене на фотони, както 
и други по-маловажни характеристики. 

Една от областите, където фотодиодите с интегриран операционен усилвател 
имат предимство е за откриване и регистрация на слаби излъчвания в широк светлинен 
диапазон. 

 
ЛИТЕРАТУРА. 
 
1. HAMAMATSU “Measurement with Silicon photodiode, which contains the 

preamplifier and TE-cooler” 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Хидравликата е нужна за осигуряване на необходимите знания за авиационните 
хидравлични системи при обучаемите по специалността ''Авиационна техника и 
технологии''. Тя е част от науката и инженерството, засягаща възможностите за 
използване на флуидите като работно тяло в механични системи.. Хидравлично 
задвижване има при ЛА, автомобили, камиони, багери, пътно-строителна техника и др. 
Основно приложение в хидравликата намират следните агрегати: помпи, тръби, 
турбини, бентове за хидроенергия и др.   

 Помпата е една от основните машини за транспортиране на течности и газове. 
Една от помпите намерила широко приложение в авиацията е пластинчатата помпа. Tя 
има няколко разновидности с едно, две или многократни действия при работа[3]. При 
помпите с еднократно действие един оборот на вала съответства на едно засмукване и 
едно нагнетяване, при помпите с двукратно действие – две засмуквания и две 
нагнетявания. Ротора се привежда в движение при което пластините под действието на 
центробежните сили или пружините се издигат от отворите в които са монтирани и се 
притискат към вътрешната част на статора с което се осигурява и херметична изолация 
между смукателното и нагнетателното пространство.  

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
Една хидросистема конструктивно съдържа следните елементи:  помпа, 

тръбопроводи, консуматори, филтри, хидроакумулатори, уплътнения и резервоари. 
Помпа се нарича хидравлична машина, чието действие е да предава механична енергия 
на течността[3]. Работен обем на помпата се нарича обема течност изтласкван в 
системата за един оборот на вала. Разходът на течност подаван от помпата в 
тръбопровод е полезното подаване от помпата. Работата на помпата се характеризира с 
нейния дебит, с нейната полезна мощност и с КПД-то и. Коефициентът на полезно 



49 
 

действие на помпата е отношението на полезната мощност към необходимата. Колкото е 
по-гъст флуидът (с по-голям вискозитет), толкова по-голямо е съпротивлението му [2]. 
Както всяка друга работна машина и при помпите се срещат загуби. Те се изразяват в 
това, че помпата изразходва по-голяма мощност, за сметка на отдадената от нея енергия. 
  

Пластинчатите помпи са обратими хидромашини и могат да се използват и като 
хидромотори. Хидромоторът представлява хидродвигател, при който изходното звено 
получава въртеливо движение, което се получава от подавана под налягане работна 
течност. Работен обем на хидромоторите се нарича- обема течност, необходим за 
получаване на един оборот на вала. 

Тръбопроводът е хидролинията (магистрала) по който се транспортира работна 
течност. Обикновено тръбите се изработват от метал - стомана, чугун, цветни метали, а 
за по- специални цели - от пластмаси, бетон, стоманобетон, керамика, стъкло, порцелан 
и дърво. Всеки тръбопровод се състои от основни елементи – тръби, съединения, 
профилни части, арматура, опори, и  допълнителни елементи като измервателни уреди, 
органи за управление от разстояние, изолация и др.  
При автомобилите например се използват различни видове хидро-магистрали (фиг. 1, 
фиг. 2): 

 
Фиг.1 Тръбопровод от климатична система 

 
Фиг.2 Тръбопровод от хидравлична система 

 
Една от най-често използваните помпи в авиацията е пластинчатата помпа.При 

пластинчатите помпи ротора е разположен ексцентрично спрямо корпуса на помпата и 
поради екцентритета обема на работните камери се увеличава – процес на засмукване, 
след това обема се намалява – получава се нагнетяване. Регулирането на помпите с 
единично действие се извършва чрез изменение на големината и знака на 
ексцентрицитета (фиг.3).  
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Фиг.3 Пластинчата помпа с еднократно действие  

 
Помпите за гъсти флуиди се изработват за постоянен или променлив дебит. 

Дебита може да се изменя при изменение на ексцентритета, ако е равен на 0 (статора и 
ротора са разположени съосно), пластините няма да извършват възвратно- 
постъпателни движения, обема не се изменя и помпата не подава работна течност. 
Благодарение на това изменение на обемите се осъществява засмукването и 
нагнетяването на течност от помпата. При въртенето на ротора по посока на 
часовниковата стрелка става увеличаване на обема на камерата, свързана със 
смукателната страна, и намаляване на обема на камерата откъм нагнетателната страна. 
Наляганията за които се използват  тези помпи са малки, а неравномерността на дебита 
е значителна. Тези два недостатъка може да се компенсират до известна степен, като се 
увеличи броят на пластинките (от 2 до 12), така се увеличава равномерността. 

При пластинчатите помпи с двойно действие вътрешната повърхност на статора 
има специален профил, подобен на елипса, с два смукателни и напорни отвора, 
разположени противоположно(фиг.4). 

 
Фиг.4 Помпа с двойно действие 

Важно значение в характеристиката на помпата е количеството течност която тя 
подава (нейния дебит).  

Дебитът на пластинчата помпа с двойно действие се определя по формулата: 

Q= nоб=2b π( 2
2

2
1 RR  )     nоб ,     (1) 

където:  
nоб- обороти на вала.  
b- ширина на ротора;  

21, RR - радиуси на дъгите образуващи профила на вътрешната повърхност на 

статора;  
t- дебелина на пластините;  
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z- брой пластини; 
- ъгъл на наклона на пластините към радиуса; 

Пластините се изработват от закалена стомана с цел предотвратяване на 
нагряването при работа. Въпреки това не са изключени и проблемите, които възникват 
при неправилна експлоатация и нередовна профилактика на хидро системата. Появяват 
се редица проблеми в системата, понякога и до пълен отказ. Некачественият флуид 
(хидравлично масло) от различни класове и нередовната му смяна води до износване на 
металните части в една хидравлична система- води до загуба на налягане и шум. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Двойно действащите пластинчати помпи намират голямо приложение в 

авиационните хидравлични системи. Имат изключително ниско ниво на шума (в 
сравнение например с зъбните помпи). Те са надеждни, компактни и лесни за 
поддръжка.  

Изискванията към помпите стават все по големи и включват:  
- бърза и лесна поддръжка;  
- възможност за работа на сухо;  

  - дизайн и здрава конструкция[1].  
 

4. ЛИТЕРАТУРА: 

 
1 http://www.beril-j.com/  
2 https://bg.wikipedia.org/wiki/Вискозитет  
3 Митов Л. „ Хидравлика”, НВУ Факултет „Авиационен” , Първо издание, Долна 

Митрополия, 2016  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Гредовите държатели се използват за окачване, транспортиране и принудително 

или свободно пускане на авиационни бомби. За принудителното изтласкване на 
бомбите голямо приложение е намерил пиротехническия метод. В конструкцията на 
гредовия държател е монтиран пиротехнически механизъм, в който като източник на 
енергия се използва пиропатрон. 

За принудителното отделяне на авиационната бомба от гредови държател МБД2-
67У се използва пиропатрон ППЛ, който има пироксилинов барут 4/7Ц със следните 
характеристики [2]: 

- сила на барута fб=0,8338,106 ÷ 1,0094,106 Nm/kg; 
- маса на барута mб=0,0035 kg; 

- обем на барута 
36

б m 10.1875,2V  ; 

- обем на гилзата (пиропатрона) 
36

г m 10.2657,5V  ; 

- максимално налягане p=186,39,106 ÷ 255,06,106 N/m2, 
Изследването се извършва за: 
- авиационни бомби П-50-75 с маса mб=64 kg и ФАБ 100 с маса mб=100 kg; 
- нормално претоварване на самолета – ny=0, 1, 2, 3, 4; 
- сила на барута fб1=0,8338,106 Nm/kg; fб2=0,9216,106 Nm/kg; fб3=1,0094,106 

Nm/kg. 
 
Изчисляване на принудителната вертикална начална скорост на 

авиационна бомба чрез коефициента на изтласкващата сила 
В [1] е посочена аналитична формула за изчисляване на вертикалната скорост 

Vуп на принудително отделяне на бомбата без да се отчитат обемите на пиросистемата: 
 

(1)      0тyп t1ngV  , 

 

където 
б

т
т

G

P
n   е коефициет на изтласкващата сила; 

Рт – изтласкваща сила на буталото на пиросистемата; 
Gб – тегло на бомбата; 
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t0 – време на действие на изтласкващата сила, 
Изтласкващата сила Рт се определя от израза: 
 
(2)    Рт=рSб=32938 ÷ 45073 N, 
 

където 
24-

2
10

б m  ,1,671.10
4

d.
S 


  е площта на буталото. 

Времето t0 на действие на изтласкващата сила - t0=0,01 s [1]. 
Изчислените по форм. (1) вертикални скорости Vуп за практическа авиационна 

бомба П-50-75 и ФАБ-100 са показани в табл.1. 
 

Таблица 1 

Vуп [m/s] Рт=32938 N Рт=45073 N Vуп,ср [m/s] 

П-50-75 -5,2446 -7,1407 -6,1927 

ФАБ-100 -3,3919 -4,6054 -3,9987 

 
Изчисляване на принудителната вертикална начална скорост на 

авиационна бомба чрез отчитане работата на пиросистемата 
Друг начин за определяне на вертикалната скорост Vуп на принудително 

отделяне на бомбата е чрез отчитане работата извършвана от пиросистемата: 
Вертикалната скорост Vуп на принудителното отделяне се определя от формулата 

[4 ]: 
 

(3)    14yб1п
б

yп glnmА
m

2
V  , където  

(4)  Ап1= ббр fm   е работата извършвана от пиросистемата без да се 

отчита нейната конструкция; 
mбр – маса на барута; 
η=0,6 – коефициент на полезно действие на пиросистемата, отчитащ изтичането 

и триенето на газа; 
l14 – хода на пиробуталото. 
Работата Ап изчислена по форм. (4) за различните стойности на силата на барута 

е показана в табл.2. 
 

Таблица 2 

  fб1 fб2 fб3 

Ап [Nm] 1819,571 2011,162 2202,752 

 
Стойностите на принудителната вертикална скорост Vуп за практическа 

авиационна бомба П-50-75 при различни претоварвания на самолета и сила на барута са 
показани в табл. 3 и фиг. 1. 
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Таблица 3 

П-50-75 (mб=64 kg) 

Vуп [m/s] fб1 fб2 fб3 

ny=0 -7,541 -7,928 -8,297 

ny=1 -7,670 -8,051 -8,414 

ny=2 -7,797 -8,171 -8,530 

ny=3 -7,921 -8,291 -8,644 

ny=4 -8,044 -8,408 -8,757 

От табл.3 и фиг.1 е видно, че с нарастването на силата fб на барута и нормалното 
претоварване ny, принудителната вертикална скорост Vуп се увеличава, Скоростта Vуп се 
изменя в границите от -7,54 до -8,76 m/s, 
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Фиг. 1. Зависимост на Vуп от fб и ny за П-50-75 

Стойностите на принудителната вертикална скорост Vуп за авиационна бомба 
ФАБ-100 при различни претоварвания на самолета и сила на барута са показани в табл. 
4 и фиг. 2. 

Таблица 4 

ФАБ-100 (mб=100 kg) 

Vуп [m/s] fб1 fб2 fб3 

ny=0 -6,033 -6,342 -6,637 

ny=1 -6,193 -6,495 -6,784 

ny=2 -6,349 -6,644 -6,927 

ny=3 -6,502 -6,790 -7,067 

ny=4 -6,651 -6,933 -7,204 

От табл.4 е видно, че с нарастването на силата fб на барута и нормалното 
претоварване ny, принудителната вертикална скорост Vуп се увеличава, Скоростта Vуп се 
изменя в границите от -6,03 до -7,20 m/s. 
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Фиг. 2. Зависимост на Vуп от fб и ny за ФАБ-100 

 
От табл. 3 и 4 следва, че с нарастване на масата mб на бомбата вертикалната 

скорост Vуп намалява. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Липсват данни за дела на грешката на техническото разсейване в пълната грешка 

на бомбопускането при принудително отделяне на авиационни бомби. 
За изчисляване на техническото разсейване на принудително отделящи се 

авиационни бомби е необходимо определянето на тези скорости.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
При неголеми скорости на полета (около 600 km/h) аеродинамичните сили и 

моменти, действащи на авиационната бомба (АБ), оказват незначително влияние на 

нейната траектория спрямо носителя. При изпълнение на атаки със скорости около 1100 

km/h, аеродинамичните сили оказват съществено влияние на началното движение на 

бомбите, което може да се окаже опасно за самолета-носител, ако ъгъла на атака е ~ 15°, 

тъй като може да се получи сблъскване с друга бомба, пускана серийно или със 

самолета. Поради това се използват гредови държатели с принудително вертикално 

изтласкване на АБ със скорост 1,5-4 m/s. 

За избора на оптимален вариант за принудително отделяне на АБ се разглеждат 

следните методи: механичен, пневматичен, пирохидравличен и пиротехничен. 

2. Методи за принудително отделяне на авиационни бомби 

2.1 Механичен метод за принудително отделяне 

При този метод се използва енергията на свитите дискови пружини. 

Използването на такива пружини позволява получаването на минимални габарити и 

маса, в сравнение с другите видове пружини, при еднакво усилие и ход на пружините. 

Конструктивно заключващия механизъм (ЗМ) с механично изтласкване на бомбата 

представлява корпус, в който са разположени два носещи лоста свързани с тяга, система 

от заключващи и спускателни лостове, блок на пружините, тласкач и двурамов лост, 

свързващ блока на пружините с тласкача. Блока на пружините е направен във вид на две 

успоредно разположени набори от дискови пружини с цел намаляване хода на 

пружините и разполагането им в габаритите на ЗМ. 

Преимуществото на този метод за изтласкване спрямо пиротехническия е: 

- отсъствие на вредното въдействие на продуктите от изгаряне върху детайлите 

на ЗМ; 

- отсъствие на необходимост от проверка на електрокапсула на пиропатрона; 

- по-стабилното усилие на тласкача за сметка на малкото свиване на пружината; 

- голяма надеждност поради отсъствие на пиропатрон и свързаната него 
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електрическа верига за сработване. 

Като недостатък могат да се посочат по-големите габарити и маса в сравнение с 

пиротехническия метод, както и наличието на допълнително оборудване за свиване на 

блока на пружините и дългото време за подготовка на ЗМ. 

 

2.2 Пневматичен метод за принудително отделяне 

Предимството на пневматичния метод пред пиротехническия е отсъствието на 

необходимост от почистване от продуктите на изгаряне на барутния заряд и тяхното 

вредно действие върху елементите на държателя. 

Принципната схема на пневматичния метод за принудително отделяне се състои 

от бутилка със щуцер за газ с високо налягане, електроклапан, пневмоцилиндър и 

съединителни тръбопроводи. 

За определянето на обема на бутилката за газ с високо налягане и неговата маса 

се извършват приблизителни разчети на пневмосистемата осигуряваща същите 

параметри на отделяне на АБ, както и при използването на пиротехническия заключващ 

механизъм Д3-УМ. 

Работата извършвана от пиротехническата система на Д3-УМ при отделянето на 

АБ с маса mб=500 kg е Ап=2070 J [1]. 

Обема на бутилката се определя за пет сработвания на ЗМ, тъй като допустимия 

брой сработвания на Д3-УМ без почистване са пет. 

Монтираната пневмосистема в гредовия държател довежда до необходимост от 

създаването на разьомно съединение в пневмосистемата, което усложнява 

конструкцията, увеличава масата и времето за подготовка, затруднява експлоатацията и 

снижава надеждността на работа на ЗМ. 

От направените изчисления [1] е видно, че масата на един балон за високо 

налягане е 15 kg, а масата на цялата пневмосистема е не по-малка от 20 kg. 

Изчислените данни са получени за идеален газ без отчитане на коефициента на 

полезно действие (КПД) и изтичането на газ. Отчитайки КПД на реален газ и неговото 

изтичане, което е неминуемо, то изчисленните параметри ще нараснат в това число 

габаритите и масата на цялата система. 

От направения разчет може да се направи извода, че използването на 

пневмосистема за принудително отделяне е нецелесъобразно поради ограничение за 

допустимата маса на държателя (55 kg [1]). 

2.3 Пирохидравличен метод за принудително отделяне 

За увеличаване на броя на сработванията на пиросистемата без да се почиства и 

за подобряване на експлоатацията може да се използва хидросистема, която се явява 

междинно звено между камерата на горене и пръта на тласкача. Изпълнението на такава 

схема (фиг. 1.) ще концентрира разпространението на газа в камерата на горене, поради 

което ще се се почиства нагара само в камерата. 
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1 2 3 6 5 4 

 
Фиг. 1. Схема на пирохидравличен привод 

1 – камера на горене; 2 – бутало; 3 – хидробутало; 4 – камера с хидравлична 

течност; 5 – тласкач; 6 – възвратна пружина 

 

При задействане на пиропатрона в пирокамерата се увеличава налягането, 

задвижва се буталото 2, което действа на хидравличното буталото 3 и се изтласква 

течността в хидравличния цилиндъра, която от своя страна задвижва буталото на 

тласкача 5. 

Връщане на системата в начално положение се извършва под действието на 

свитата пружина 6 след падане на налягането в пиротехническата камера 1. 

За оценяване на целесъобразността от използване на хидравлична система се 

извършва предварително изчисляване на хидравличната предавка. Стойностите на хода 

на тласкача l, силата на тласкача F, и диаметъра на буталото на тласкача d се приемат 

същите, както и за пиротехническата система на ЗМ, Д3-УМ[1]: 

l=83 mm; F=25000 N; d=20 mm. 

Площта на тласкача се определя от: 

24
2

т mm 10.14,3
4
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От условието осигуряващо ускорение на тласкача: 
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Обема на течността необходима за хода на тласкача l=83 mm: 

V=Sт.l=2,6.10-5 m3. 

При 20 mm ход на хидробуталото неговата площ трябва да бъде: 

,m10.3,1
2,0

V
S 23

x


 

Радиуса на хидробуталото: 

.m10.2
S

R 2x
x





 

За осигуряване на хидравличното налягането Рх е необходима сила F: 

F=Px.Sп=1,04.105 N 

За средно налягане р=90 МРа в камерата на горене на Д3-УМ се определя площа 

на пиробуталото: 

.m10.15,1
p

F
S 23

п


 
Радиуса на пиробуталото се определя по формулата: 
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От изчисленията се вижда, че: 

- диаметъра на хидробуталото, Dx=40 mm; 

- диаметъра на пироцилиндъра, Dп=38 mm; 

- диаметъра на буталото на тласкача, d=20 mm; 

- дебелината на хидроцилиндъра, δ5mm. 

Съгласно получените данни. масата на пирохидравличния привод е 

приблизително 8 kg. 

Данните са получени без да се отчита КПД на хидросистемата. С отчитане на 

КПД, което е не повече от 0,6 (триене в уплътненията, силата на свиване на възвратната 

пружина, изтичането на газ, хидравличните съпротивления) всички параметри ще 

нарастнат включително габаритите и масата на цялата система. Освен това при работата 

на хидропривода се получава изтичане на течност. 

Предимство на пирохидравличния привод спрямо пиропривода е че газовите 

канали и цилиндъра на тласкача не се чистят. 

Недостатък е увеличената маса, малкия КПД. 

Отчитайки ограничението на масата на гредовия държател използването на 

пирохидравличния привод е нецелесъобразно. 

2.4 Пиротехнически метод за принудително отделяне 

Най-разпространен метод на за изтласкване на товари от гредовите държатели е 

пиротехническият. Предимства на този метод спрямо другите са минималните габарити 

и маса, малкото време за снарядяване и надеждност на конструкцията. 

Недостатък на метода е необходимостта на почистване на пиросистемата от 

продуктите на горене и тяхното вредно действие върху частите на ЗМ. Съществуващите 

в експлоатация пиромеханизми осигуряват не по малко от пет сработвания без 

почистване. По този начин почистването се извършва в края на летателния ден, не 

влияейки на времето на предполетната подготовка. 

Пиромеханизмът се състои от корпус, в който има два патронника за 

пиропатрони разположени хоризонтално; два вертикални канала, в един от които е 

монтиран тласкача действащ на товара, а в другия – буталото за отключване на 

кинематиката на ЗМ при сработване на пиропатрона. Изхода на вертикалните канали е в 

долната част на корпуса, което намалява попадането на продуктите на горене във 

вътрешността на ЗМ и освен това е възможно почистване на пиромеханизма без 

демонтиране на ЗМ от гредовия държател. Осигурява се и бързо снарядяване с 

пиропатрони. 

С цел получаване на минимална маса на гредовия държател и минимално време 

за неговата подготовка най-оптимален е пиротехническия метод за отделяне на товари. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Пиромеханизмите се използват в повечето от съществуващите гредови 
държатели. Например, многозатворния гредови държател МБД2–67У от втора теглова 
група (100kg) – 4 бомби по 50 или 100kg е с един пиропатрон, с ресурс 500 
пиротехнически пускания за 2400 летателни часа и време 25години – използва се на 
самолети МиГ-21, Су-25, МиГ 29К. Държателят БД4-УСК-Б от четвърта теглова група 
(1500kg) има ресурс 300 пиротехнически пускания е с 2 пиропатрона - за самолет Су-
24М. Държателят БД3-УСК-А от трета теглова група (500kg) има ресурс 500 
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пиротехнически пускания, 2000 летателни часа и срок 20 години – използва се на 
самолети Су-27, Су-24, Су -30МКИ, Су-30МКК [2]. 
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„В днешно време няма такова животно като {не-боец}. Модерната 

война е тоталната война. Войникът на фронта не може да функционира 

без фабричния работник, без селянина на полето и без останалите, които 

му осигуряват провизиите и екипировката“ - капитан Петер Щрасер. 

 Най-голямата война от средата на XIX век е Гражданската война в 
САЩ (1861 – 1865), в която загиват 622 000 американски войници. Тази 
война е характерна с това, че по това време на сцената на войната започват 
да се появяват  нови оръжейни технологии. На фона на постоянната 
подготовка на силните държави за война, е напълно логично всяка нова 
технология, която би предоставила някакво предимство на една от тях пред 
останалите, да бъде възприемана много бързо, особено ако е свързана с 
оръжейните разработки [1].  

Този подход се прилага в пълна сила по време на гражданската война, 
между добре развитите индустриални северни щати и селскостопанските 
южни щати на САЩ. Първоначалната стратегия и на двете армии е да 
започнат войната с типична Наполеонова тактика (фиг.1), но развитието на 
новите оръжейни технологии принуждава само след няколко месеца 
пехотните подразделения и от двете страни да използват естествени 
прегради, където това е било възможно. 

По време на Гражданската война в САЩ се използват 
предвестниците на почти всички оръжия, които познаваме днес, като: 
полуавтоматични пушки, сухопътните мини, бронираните влакове, 
подводниците, разузнаване посредством балони с нагорещен въздух.  

През 60-те години на XVIII век артилерията е все още твърде 
неточна. Въпреки това, към края на гражданската война  инженерните 
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укрития стават все по-сложни - с блиндажи, бодливи заграждения и 
ретранслаторни постове. В началото на 1915 г. се оформя мнението, че 
окопите не се явяват само инструмент изключващ Наполеоновия начин за 
водене на бойни действия. Те оформят нов феномен, наречен „непрекъснат 
фронт“, свързан с непрекъснатото им нарастване и свързване, за който все 
още никой нямал решение. Сред първите европейски военни, които 
обръщат внимание на този проблем, е генерал Фох [1]. 

Той забелязва, че вече няма никакъв вражески фланг, който може да 
бъде заобиколен, а само една безкрайна фронтова линия.  

Към това като се добави и нарастването на огневата мощ на 
въоръжението, успехът започва да бъде в пряка зависимост от оптималното 
разгръщане на  бойния ред. Този подход се наблюдава изключително силно 
по време на Гражданската война в САЩ.  

Войските в атака се отказват от масовите формирования от 
Наполеонов тип, а отбраняващите се установяват, че за защита на 
достигнатите рубежи са необходими по-малко мъже с пушки, отколкото са 
били нужни с мускети ако се развърнат своевременно (фиг. 2). 

 

 

Фигура 1. Войските в атака от Наполеонов тип 

Увеличената далекобойност на оръжията, увеличава и възможностите 
на всеки един войник да прикрива фронта, а това дава възможност да се 
разпръснат дотолкова подразделенията, че да запълнят цялото налично 
пространство на непрекъснатия фронт [2]. 
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Фигура 2. Развръщане за защита на достигнатите рубежи 

Увеличената огнева мощ и появата на окопите, се явяват като 
предпоставки да се мисли за  коренна промяна в начина на водене на бойни 
действия. А именно от един-два пъти годишно, бойните действия 
преминават в непрекъснат и изтощителен режим режим. Това от своя 
страна се отразява изключително негативно върху физическата и 
психическата устойчивост на войниците. Появява се и окoпнaта бoлecт - 
cъcтoяниe, кoeтo ce пpичинявa oт пpoдължитeлнo излaгaнe нa влaгa, cтyд и 
oт нexигиeничнитe ycлoвия. Bъзcтaнoвявaнeтo oт тoвa cъcтoяниe e мнoгo 
пpoдължитeлнo и тpyднo и oбикнoвeнo oтнeмa мeждy 3 и 6 мeceцa, а 
нaвpeмeннoтo лeчeниe e oт cъщecтвeнo знaчeниe зa пpeдoтвpaтявaнe нa 
гaнгpeнa и aмпyтaция нa кpaкaта. 

Съвкупността от „разораната“ от артилерийската стрелба земна 
повърхност, физическото състояние на войниците от продължителния 
престой в окопите и увеличената далекобойност на оръжията, водят до 
затрудняването на придвижването на войските. Това от своя страна  налага 
спешно да се измислят начини за фронтален пробив на противниковите 
рубежи, които са опасани от окопи. Предприемането на подобни опитите за 
пробив обаче, предизвикват масиран огън от отсрещната страна. За да бъде 
постигнат успех при този тип пробив се налага първо да се унищожат 
източниците на този масиран огън, чрез непрекъснат обстрел на 
противниковите войски и артилерийските им позиции, преди да се 
предприеме фронтална атака. Това превръща като основно необходимо 
средство за водене на окопната война – артилерията (фиг.3). 
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Фигура 3. „Вътрешна (домашна) фронтова линия“ 

Въпреки че e необходима, тя не се оказва достатъчно условие,  за да 
осигури необходимите условия за решителен пробив от пехотата на 
противниковите позиции. Основна причина за това е включването на 
противниковите резервни формирования, които вече работели по нови 
окопи в дълбочина. Въпреки напредването на технологиите и множеството 
жертви, окопите се оказват непреодолима преграда. При тези условия 
зачестяват опитите за използване на бойни отровни вещества, но скоро 
след това се установява, че това води до увеличаване на броя на 
загиналите, но с нищо не подпомага проблемите пред военната тактика. От 
друга страна все по-масираните удари, произвеждат през Първата световна 
война терминът „вътрешна (домашна) фронтова линия“. Увеличеното 
използване на военна техника на фронта, извежда на преден план 
логистичната поддръжка. Драстично се повишава приносът на оръжейните 
работници за победата, като някои стратези го сравняват с този на 
войниците в окопите, тъй като без постоянна логистична поддръжка, 
престоят на войниците на фронта би бил безполезен. Така войната се 
превръща в съвкупност от операции, при които степента на унищожение на 
фронта е пропорционална на степента на производителност на 
икономиката [1]. 

Зависимостта на операциите от производителността на икономиката 
въвлича цивилното население, като съществена част за изхода на войната. 
Това от своя страна налага да се търсят способи да се въздейства върху 
„вътрешния (домашния) фронт“ (фиг.3). Тук на преден план излизат отново 
технологичните достижения на човечеството, чрез способността им да 
произведат бойно средство, което да е способно да въздейства по 
вътрешния фронт. Като най-ефективно бойно средство за въздействие се 
оказва авиацията. 
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Фигура 4. Предпоставка за край на окопната война 

В началото след избухване на първата световна война германските 
цепелини са единствената авиация, която има необходимата далечина на 
полета и товароносимост на бомби, за да достигне вътрешния фронт и да 
нанесе известни поражения (фиг. 4).  При първото въздушно нападение, 
проведено с цепелин L-15 причинява седемдесет и две цивилни жертви и 
унищожава имущество на стойност 2,5 милиона долара. 

Въвеждането на авиацията в бойните действия, води до раздвижване 
на „замръзналата“ фронтов а линия т.е., създава се първата сериозна 
предпоставка за край на окопната война. 

Пречката, която представляват окопите, провокира да се търсят и 
други решения, основани върху необходимостта от бронирана бойна 
машина, която да е в състояние да носи оръжие, да не е уязвима от 
противниковия картечен огън и да има необходимата мобилност през  
пресечени повърхности (да минава през окопите). На базата на тези 
изисквания в средата на първата световна война на фронтовата линия се 
появява ново оръжие, което дава допълнителни способности за спиране на 
окопната война на изтощение. Това оръжие се нарича танк. 



66 
 

 

Фигура 5. Подготовка за разкъсване на фронтовата линия 

От казаното до тук следва, че са налице нови военни технологии - 
повишена далекобойност на пушките, увеличена точност на артилерията, 
възможност за нанасяне на удари по земни цели от въздушни платформи и 
танкове. Необходимо е да се усъвършенства военната тактика така, че 
новите технологии да доведат до постигането на нови способности от 
войските, които да сложат край на мъртвата точка – окопна война (фиг.5). 

Между 1939-1941 г. германците реализират тези достижения, чрез 
разработването на „Блицкриг“ (светкавична война). 

Тази тактика се превръща в един от символите на Втората световна 
война. Нарича се още теорията на кратката война, според която победата се 
постига преди вражеските войски да са в състояние да мобилизират и 
разположат основните си военни сили. 

Основното предимство на този тип операции е оптималното 
използване на съвременните оръжия и моторизирани сили, които да 
предотвратят патовото положение създавано от окопната война. 

По същество представлява скоростно разкъсване на вражеския фронт 
от големи танкови подразделения с използване на непосредствена 
авиационна поддръжка, следвани от бързо придвижваща се пехота чрез 
бронетранспортьори и артилерия (фиг.6). 
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Фигура 6. Примерен вариант за „блицкриг“ 

Изходът от подобен вид действия се оказва, максимално 
задълбочаване на отбранителната зона, с изграждане на последователни 
окопни линии, минни полета, бункери, капани за танкове, които да забавят 
движението на бронираните машини. 

Феноменът непрекъснат фронт така и не изчезва, а само се 
придвижва с километри назад, докато се стабилизира отново. 
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Abstract: This article presents a kinematic scheme of an impulse thermal machine whose 
automatic refueling system runs from the machine's recoil. The impulse thermal machine is 
made up of a gun carriage on which a Kalashnikov machine gun has been mounted. The latter 
has no side ballistic engine. We have proposed a methodology for calculating the velocity of 
the basic automation unit during operation of the ballistic engine and during operation of the 
return spring. 
 
Keywords: firearm, gun carriage, recoil speed. 

 
 
1. УВОД 
 
По кинематичната схема на самозарядна карабина М16, с детайлите на автомат 

Калашников (АК), Г. Бакалов е създал самозарядна карабина. Последната безспорно 
притежава патентна чистота. Автомат Калашников е световно признат лидер по 
безотказна работа в разнообразни метеорологични условия. Родната промишленост е 
усвоила производството на АК. Но патентната чистота на това изделие се оспорва от 
притежателите на патента. За да се създаде патентно чисто изделие, от една страна, и да 
се запази безотказната работа на АК, в настоящата статия се изследва автоматиката на 
импулсна термична машина, работеща от отката на цялото оръжие. 

На фиг. 1 са представени три схеми на газоотводни автоматични машини (АМ). 
Авторът доказва, че с най-малко разсейване на попаденията в целта е лафетната схема 
на АМ. На фиг. 2 са представени кинематични схеми на АМ, поставени върху лафет. На 
фиг. 2а) е представен АК, монтиран върху лафет. В достъпната научна литература е 
описана методиката за изчисляване на автоматика от газоотводен тип, за презареждане 
на пореден патрон в цевта [3],. Описано е и движението на АМ, монтирана върху лафет 
[1]. На фиг. 2б) е представена кинематична схема на АМ, работеща от отката на 
последната. Както и в схема 2а), върху лафета е поставен АК, но без страничен 
газоотводен двигател. Преди изстрел, откатните части се намират в крайно ляво 
положение (фиг. 3 горе). При изстрел цевната кутия с цевта, затвора и затворна рама се 
движат наляво, докато тя (цевната кутия) се опре в ограничителя, изработен върху 
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лафета. При удара в лафета: а) цевната кутия, заедно с цевта, се връщат в изходна 
позиция, б) затворната рама продължава движението си, завърта затвора, отключва 
цевта и продължават заедно с нея движението си, докато се ударят в ограничителя на 
цевната кутия. Следва движение на затворната рама надясно към цевта и заключване на 
затвора към последната. При движение на затворната рама в откат гилзата се изхвърля, 
при движение в накат - патронът се премества от пълнителя в патронника на цевта. В 
достъпната литература няма данни за  изчисляване на автоматиката на АМ, работеща от 
отката на последната. Затова целта на настоящата работа е, да се създаде методика за 
изчисляване на параметрите на автоматиката на АМ, работеща от отката ѝ. 

 

 
 

Фигура 1. Схеми на автоматики на газоотводни АМ: а - класическа, б – с балансирана 
автоматика, в - лафетна схема. [4]  

 

  
   а)      б) 

 

Фигура 2. Кинематична схема на АМ:  
а) от газоотводен тип, поставена върху лафет, б) работеща от отката на АМ:  

1 - лафет, 2 - цев, 3 - затвор, 4 - затворна рама, 5, 6 - пружини. 
 

 
 

Фигура 3. Кинематична схема на АМ, работеща от отката на АМ:  
1 - лафет, 2 - цев, 3 – затвор, 4 - затворна рама, 5, 6 - пружини. 

 
2. СКОРОСТ НА ОСНОВНОТО ЗВЕНО НА АВТОМАТИКАТА НА АМ, 

РАБОТЕЩА ОТ ЕНЕРГИЯТА НА ОТКАТА ПРИ ИЗСТРЕЛ 
 
2.1 Диференциално уравнение на движението на механизмите за 

презареждане на АМ за пореден изстрел 
Диференциално уравнение за движението на механизма на автоматичното 

оръжие е от вида [2]:  
 

(1)    














n

2i
ii1

n

2i

2
1iii1

n

2i
iii1 .FFx..Z.mx.Z..mm   , където   
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iZ  - предавателно число; 

i
i

iZ



  - коефициент на предаване на  сила от i тото звено към основното, 

iF  - сила.  

За разглежданата кинематична схема диференциално уравнение за движение на 
механизма на АМ е от вида: 

 

(2)  
 

  ПРПР1
2
1222111

165222211133334

.МFХ.z..mz..m

Х.m3/mz..mmz..mmz..mm

ПР











, 

където:
   

1 - петле, 2 - гилза, 3 - затвор, 4 - затворна рама, 5 - пружини, 6 - патрон, ПР - 
пружина, М - момент на силата на пружината на петлето.  

 
2.2 Скорост на откатните части при работа на балистичния двигател 
Счита се, че при работа на балистичния двигател, силата на възвратните 

пружини е незначителна в сравнение със силата от налягането на барутния газ. 
Затова скоростта на откат на откатните части върху лафета се изчислява със 
закона за запазване на количеството движение. От него следва, че при изстрел, 
количеството движение на куршума, на блока откатни части и на барутния газ 
остава постоянно. 

 

(3)      0V.m.5,0m.X.m.5,0m q    , където 

 

m,m,m q  са маса съответно на блока откатни  части, на куршума и на барутния 

заряд; 
  – коефициент на фиктивна маса на куршума, 

V,X , - скорост съответно на блока откатни части и на куршума. 

 
За всеки момент от време на движението на куршума по канала на цевта, 

скоростта на блока откатни части )t(X  може да се представи с уравнението: 

 

(4)   
 





m.5,0m

)t(V.m.5,0m.
)t(X

q




  

 

Като отчетем, че 
dt

dX
)t(X  , 

dt

dl
)t(V   (l е преместване на куршума по канала 

на цевта) и положим 
 





m.5,0m

m.5,0m.
k

q




  за преместването на блока откатни части  X , 

ще получим: 
 

(5)    
dt

dl
.k

dt

dX
  

 
(6)    l.kX   
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В дулния момент на изстрела, за скоростта на блока откатни части ДX  и за 

преместването му спрямо лафета се получава: 

(7)    ДД V.kX    

 

(8)    ДД l.kX   

 
За да се изчисли движението на блока откатни части   в момента на остатъчно 

действие на барутния газ, ще напишем закона за запазване на количеството движение за 
изтичащия от канала на цевта барутен газ и за движението на цевта в този период. 
 

(9)       0Дm V.m.5,0XX.m    , където 

 

(10)     
0V

1300
 , 

 
V0 – начална скорост на куршума.  
 

Максималната скорост на откат на блока откатни части, mХ , в края на 

периода на остатъчно действие на барутния газ на изстрела, е от вида:  
 

(11) 
 

0Дm V.
m.5,0m

m.5,0
XХ








   

 
Преместването на основното звено на механизма за зареждане mX  в края на 

периода на остатъчно действие на барутния газ при изстрел се изчислява с 
уравнението: 

 

(12) 
 

3
3

Д1Д1m t.
t.b

1
1.
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 , където: 

 

(13)    
  0

КНД

V.m.5,0

S.P
b

 


 
 

КНS  е площ на светлия отвор на канала на цевта.  

 
Времетраенето на периода на остатъчно действие на барутния газ при 

изстрел 3t  се изчислява с уравнението:  

 

(14) 
A

Д
3

P

P
ln

b

1
t    

 
2.3 Скорост на откатните части при работа на пружинния двигател 
 
Диференциалното уравнение на движение на основното звено на автоматиката за 

презареждане за пореден изстрел е от вида: 
 

(15)   )X.CF.(bX.m 1П11 1
 , където  
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1m  е маса на основното звено на автоматиката, 
1ПF  е сила на възвратната 

пружина, C  е коефициент на еластичност на пружината, 1X  е свиване на пружината, 

1X  е ускорение на основното звено на автоматиката, b  е коефициент, отчитащ 

механичните загуби в пружината.  
 

Като положим 1
П

X
C

F
y 1  , уравнение (15) се записва във вида: 

 

(16)    0y.
m

b.C
y

1

  

 

Като положим 
1

2

m

b.C
 , за (16) се получава уравнение от вида: 

 

(17)    0y.y 2   

 
Решението на това диференциално уравнение от втори род, с линейни 

коефициенти, е от вида:  
 
(18)   )t.sin(.Ay    

 

В началния момент на движение при 1010 XX,yy,0t    

 

(19)   
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(20)   
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Времето за движение в разглеждания участък от циклограмата е: 

 

(21)  









A.

X
arccos

A.

X
arccos.

1
t 101




 

 
3. ПРИМЕРНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ  
 
За автоматика на АМ, работеща от отката ѝ, с параметрите на АК са направени 

изчисления на скоростта на основното звено на автоматиката при презареждане за 
пореден изстрел. Резултатите от изчисленията са представени на фиг. 4.  
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Фигура 3. Скорост на основното звено на автоматика на АМ, работеща от отката ѝ.  
 

От получените резултати се вижда, че тази схема на автоматика е 
работоспособна за нормална температура на барутния заряд. Полученият темп на 
стрелба е 475 изстрела в минута. Подаването на пореден патрон в магазина на линията 
на подаване е осигурено.   

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В статията е предложена и изследвана работата на лафетна схема на АМ, 

работеща от отката. Предложена е методика за изчисляване на скоростта на основното 
звено на автоматиката при работа на балистичния двигател и при работа на възвратната 
пружина. В примера е разгледан АК без страничен балистичен двигател, доказана е 
работоспособността на системата. За да се получи по-висок темп на стрелба, трябва да 
се направи изследване, като се варират масите на откатните части, преместването им и 
параметрите на пружините. Предложената схема може да се използва успешно при 
създаване на картечни пистолети, при които темпът на стрелба е висок.  
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1. УВОД 
 
При оценка на съвършенството на самозарядно огнестрелно оръжие с най-

голяма тежест е безотказната му работа. Безотказна работа на огнестрелното оръжие 
трябва да се гарантира в зададен температурен диапазон на боеприпаса и оръжието, 
влажност на въздуха в околната среда, покриване на повърхностите на оръжието и 
боеприпаса с прах и пясък. За да работи оръжието безотказно, е необходимо на стадий 
проектиране на оръжието да се осигури достатъчно мощност на балистичния двигател. 
В достъпната литература няма източници, посветени на безотказната работа на 
импулсна термична машина, работеща от енергията на откат при изстрел.  

 
2. СКОРОСТ НА ОСНОВНОТО ЗВЕНО НА ОСНОВНОТО ЗВЕНО НА 

АВТОМАТИКАТА НА АМ, РАБОТЕЩА ОТ ЕНЕРГИЯТА НА ОТКАТА Ѝ  
 
Скоростта на откат на откатните части на АМ от лафетен тип, работеща от 

енергията на откат на машината се изчислява със закона за запазване на 
количеството движение. При работа на балистичния двигател се движи блок на 
откатни части, съставен от кинематично свързани звена. В него са включени цев, 
цевна кутия, затворна рама и затвор. За всеки момент от време на движението на 

куршума по канала на цевта, скоростта на блока откатни части )t(X  се представя 

с уравнение от вида [1]: 
 

(1)   
 





m.5,0m

)t(V.m.5,0m.
)t(X

q




 , където  
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dt

dX
)t(X  , 

dt

dl
)t(V   , X е преместване на блока откатни части, l е преместване 

на куршума по канала на цевта. 

В дулния момент на изстрела, за скоростта на блока откатни части ДX  и за 

преместването X  се получават уравнения от вида: 
 

(2)    
 

Д
q
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(3)    
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Максималната скорост на откат на блока откатни части, mХ , и 

преместването му mХ  в края на периода на остатъчно действие на барутния газ на 

изстрела, е от вида:  
 

(4) 
 

0Дm V.
m.5,0m

m.5,0
XХ








  , където  

 

(5)     
0V

1300


 
 
Преместването на основното звено на механизма за зареждане mX

 в края на 

периода на остатъчно действие на барутния газ при изстрел се изчислява с 
уравнението: 

 

(6) 
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 , където: 

 

(7)    
  0
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b

 


 
 

КНS  е площ на светлия отвор на канала на цевта.  

 
Времетраенето на периода на остатъчно действие на барутния газ при 

изстрел 3t  се изчислява с уравнението:  

 

(8) 
A

Д
3

P

P
ln

b

1
t  ,  

където AД P,P
 

 са налягане съответно дулно и атмосферно.  

 

След удар на блока откатни части в лафета, цевта и цевната кутия се движат 

обратно в изходно положение, под действие на възвратната пружина. Затворната рама и 

затвора продължават движението си по инерция. Основно звено е затворната рама. Тя  
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свиват възвратната пружина и задвижват други тела от автоматиката на машината. 

Затова, скоростта ѝ постоянно намалява. Следователно, за безотказна работа на 

автоматиката на оръжието от значение е максималната скорост на откат на блока 

откатни части, в периода на остатъчно действие на барутния газ.  
За да се анализира безотказната работа на АМ, работеща от енергията на отката 

ѝ, трябва да се анализира вътрешната балистика на изстрела.  
 
3. БАЛИСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА БАЛИСТИЧНИЯ ДВИГАТЕЛ НА 

ИМПУЛСНА ТЕРМИЧНА МАШИНА 
 
Свойствата на балистичните двигатели са обект на множество изследвания.  

Балистичните изчисления се получават данни за изменението на налягането на 
барутния газ в обема на цевта зад куршума и изменението на скоростта на последния. 
Решение на балистичната задача за патрон 7,62x51 mm на NATO е представено в [3]. За 
температура на барутния заряд от минус 54 до 52 °С, дулната скорост на снаряда се 
изменя от 772 до 823 m/s. Изменението е 51 m/s.  

 

 
 

Фигура 1. Изменение на скоростта на куршума в канала на цевта за различни 
стойности на температурата на заряда на патрон 7,62х51 mm. [3] 

 

 
 

Фигура 2. Изменение на скоростта на куршума в канала на цевта за различни 
стойности на температурата на заряда на патрон 7,62х39 mm 

При температура на барутния заряд 15 °С, скорост на снаряда на патрон 7,62х39 
mm е 725,2 m/s. За температура минус 50 °С е 633,3 m/s, а за температура 50 °С е 756,1 
m/s. Изменението на началната скорост на снаряда за границите на температурния 
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диапазон на снаряда е 122,8 m/s. 
 

 
 

Фигура 3. Изменение на скоростта на куршума в канала на цевта за различни 
стойности на температурата на заряда на патрон 7,62х25 mm 

 
При температура на барутния заряд 15 °С, скорост на снаряда на патрон 7,62х25 

mm е 563,9 m/s. За температура минус 50 °С е 531,3 m/s, а за температура 50 °С е 574,8 
m/s. Изменението на началната скорост на снаряда за границите на температурния 
диапазон на снаряда е 43,5 m/s. 

В уравнение (8), времето на периода на остатъчно действие на барутния газ 
влияе на преместването на блока с откатни части, за времетона работа на балистичния 
двигател. Дулното налягане за трите вида изстрели се изменя както следва: 7,62х51 mm 
с 13,4 МРа, 7,62х39 mm с 93,8 МРа, 7,62х25 mm с 15 МРа. Техните натурални 
логаритмиса съответно 2,59; 4,4295 и 2,70.  

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В статията е направен анализ на вътрешно-балистичните предпоставки за работа 

на импулсна термична машина, работеща от енергията на откат при изстрел, за три 
различни изстрела с калибър 7,62 mm. Разликите в стойността на дулната скорост на 
снаряда показват, че в различните температурни режими, автоматиката на 
автоматичната машина няма да работи еднообразно. Разликите в стойностите на 
дулното налягане на барутния газ, за различни стойности на температурата на заряда не 
оказват съществено влияние на преместването на блока откатни части, за времето на 
работа на балистичния двигател.  
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Abstract: The destructive action of human activities over the environment is observed from 
two thousand years. Sometimes ”Environment” and “Natural environment” have different 
meanings. “Natural environment” means untouched and undamaged from human activity, 
while ”environment” combine natural and transformed in the way of human development. 
The volume of the trash increases such as the necessity of increasing the capability for 
disposal. Recycling have many advantages and is in first please in saving the natural 
resourses.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
    Околна среда : 
• Компонентите на околната среда включват: въздух, вода, почви, 

екосистеми, земни недра; 
• Основната цел на опазването на околната среда е съхранението на 

количественото и качественото състояние на живата природа. 
 
Неблагоприятни изменения на околната среда : 
• замърсяване на атмосферата и създаване на сериозна опасност за 

климатичното равновесие; 
• замърсяване на повърхностните води и Световния океан; 
• силно намаляване на количеството (на глава от населението) и влошаване 

качеството на питейните води; 
• физическо намаление и силно замърсяване на обработваемите земеделски  

земи; 
• непрекъснато обедняване на разнообразието на флората и фауната; 
• влошаване условията на средата в големите градове, водещи до 

нежелателни последствия за здравето на хората. 
 
Последствия от неблагоприятните изменения на околната среда : 



79 
 

• Глобално затопляне (парников ефект)  и разрушаване на озоновия слой; 
• Киселинни дъждове; 
• Натрупване на токсични и радиоактивни отпадъци. 
 
В ранните етапи на развитие на човешкото общество, човешкото въздействие 

върху природата е незначително. Замърсяването на околната среда се дължи най-вече на  
естествени процеси[1,2]: 

  вулканични изригвания; 
  земетресения; 
 горски пожари; 
  други природни бедствия. 

Подобни явления са обратими и са без сериозни последици за развитието на 
живота на Земята. 

  
      Около 500 г. пр.н.е. в Атина, е публикуван за първи път известният едикт, 

забраняващ хвърлянето на боклук по улиците.В него е указана организацията на 
специални сметища и изнасянето на отпадъците.Също така тези терени е трябвало да са 
на определено разстояние от града. В резултат на взетите мерки  е подобрено 
санитарното състояние на града и е намалена честотата на различни инфекциозни 
заболявания. 

В разцвета на  Римската империя също е обръщано голямо внимание на 
проблема с отпадъците.Гражданите са плащали данък за почистването на населените 
места от натрупаните отпадъци.  

С настъпването на късното Средновековие и Възраждането започва 
индустриалната революция.Увеличава се числеността на градското население ,а от там  
количествата отпадъци в градовете и се стига до криза с боклука. Това принуждава 
градските власти да издадат закони, в които се посочват условията за събирането и 
изнасянето на отпадъци от населените места,а също така и за глобите при нарушението 
на тези закони. 

В началото на 17 в. в Англия е издаден специален закон за извозването на 
отпадъците извън градовете, а от там намалява и заболяевамостта от инфекциозни 
болести. Образуваните и генерирани от населението отпадъци се изнасят  в ями извън 
населените места , но това допринася за замърсяване на подпочвените води ,които били 
използвани от населението за битови нужди. 

През 19в в Англия се появява първата пещ за изгаряне на отпадъци. Това се 
случва през 1874г. в Нотингам. Тя намалява обема на отпадъците със 70-90% в 
зависимост от състава им. Тези пилотни пещи не са били в състояние да оправдаят 
разходите.Търсели се по –евтини методи за обезвреждане.Много градове ,които имали 
такива пещи скоро ги изоставили тъй като от естеството на отпадъка се замърсявал 
въздуха. 

За първи път сортиране на отпадъци, обработка и максимален добив на полезни 
материали са били организирани в Съединените щати през 1898 г., започва и  
класифицирането на отпадъците, събрани и съхранявани отделно в зависимост от 
видовете. 

През втората половина на 19в. влиза в масово производство пластмасата.В един 
свят доминиран от технологии пластмасовите отпадъци се оказват едни от най-вредните 
за човешкото здраве и околната среда. 

В световен мащаб се генерират все повече отпадъци.През 1960г. обемът на 
отпадъците се утроява.Според статистиката обемът на битовите отпадъци за периода 
1993г. и 2003г. се е увеличил с 23% и достига 577кг. на човек.  

Тъй като обема на отпадъците се увеличава, съответно  се  увеличава и 
необходимостта от увеличаване на капацитета за обезвреждането им. Рециклирането 
има много предимства, като на първо място е запазването на природните ресурси и 
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намаляване на отпадъците,които  се депонират  в депа или са изгаряни. 
Рециклирането на стъклото спестява енергия. Използването на рециклирано 

стъкло за направата на нови стъклени продукти изисква 40% по-малко енергия . 
 
 
Относно пластмасовите опаковки: 
*56% от рециклирания РЕТ(полиетилен терафталат) намира пазари в различни 

производства; 
*29% от рециклираните бутилки от HDPE(полиетилен с висока плътност) отиват 

за направата на нови бутилки. 
Хартията може да се рециклира до осем пъти, като по този начин се намалява 

използването на дървесина и се запазват горите от изсичане. 
 
Най-често срещаните метали, като говорим за рециклиране, са алуминият и 

стоманата. Рециклирането е най- ефективният метод за намаляването на този вид 
отпадъци, депонирането им в депа за отпадъци не е добра алтернатива. 

Стоманата е най-лесният за отделяне материал от останалия поток твърди 
отпадъци.Отделя се посредством магнитни конвейри. 

Също като алуминия стоманата може да се рециклира много пъти.В процеса на 
рециклиране тя не губи  от здравината и качеството си.Това е един безкраен процес, при 
който се спестяват много труд и евнергия. 

Швейцария е световен лидер в рециклирането на бутилки  – повече от 90% от 
бутилките се връщат в завода за преработка на суровината. Програмата за приемането и 
вторичната обработка на използвано стъкло започва през 1972 г. и продължава да се 
прилага успешно и до днес. 

През 80-те години на ХХ век състоянието на околната среда в Швейцария е било 
катастрофално – всички реки и езера са били замърсени с нитрати и фосфати, земята с 
тежки метали, биоразнообразието намалявало бързо и растящото потребителско 
общество произвеждало огромно количество отпадъци. 

Именно тогава се поставя въпросът за разработване на нова политика за околната 
среда, която започнала с изпълнение на най-малките и незначителни подробности. 
Швейцария сега е една от най-чистите държави в света. 

 
2.УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 
Като исторически факт за управлението на отпадъците в нашата страна няма 

много данни и за това ще обърнем внимание на начините за справяне с този проблем в 
София в началото на 20в.[3]. 

Cофия може и да има един приятен за четене девиз: “Расте, но не старее”, но 
както показва историята, растежът е бил свързан с неподозирани хигиенни проблеми. 
През 1931 г. към общината е създаден отдел “Чистота”, чиито служители с 200 каруци, 
7 конни коли и 10 камиона събират отпадъците.  

Общината изчислява, че на всеки жител дневно се пада по 1,5 кг смет и при 300 
000 души население това прави около 450 т дневно. От улиците обаче въпреки 
неуморния труд се извозват само около 250 т. Според разпореждане на кмета ген. 
Владимир Вазов целият този боклук трябва да се събира на купчинки, високи не повече 
от 30 см. Извозването ставало всеки ден около 6,30 сутринта с конски коли. Отпадъците 
се извозвали до ниските места и запълвали блатата на днешните квартали “Иван Вазов”, 
“Хаджи Димитър” и “Булина ливада”. Още тогава общинарите с протокол отчитат 
“макар че този начин на използването на сметта не е най-хигиеничен, най-практичен, е 
и най-скъп, а следователно и най-нерационален.” 

На следващата 1932 г., се вкарват първите 242 поцинковани метални кофи с 
капаци. Честта да се радват на новата придобивка имат жителите около площадите 
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“Света Неделя”, “Македония” и “Свети Никола” и на улиците “Цар Калоян”, “Левски” и 
то в частта срещу Градската градина, “Христо Белчев” при пресечката с “Денкоглу” и 
Халите. Това се оказва недостатъчно и общината издава заповед: “Чистота”-та да си 
мете само улиците, а тротоарите - стопаните или наемателите на дворовете, къщята, 
дюкяните, обществените и частните заведения и учреждения.” 

Битката за хигиената и срещу болестите в столицата изглежда загубена. 
Заразните заболявания се увеличават. Ако през 1932 г. са били необходими 16 млн. лв. 
за столичната чистота, то след година вече трябват 26 млн. лв. Откъде да ги набави 
общината? Решението е и по днешному просто - увеличава се данък смет. Създава се и 
санитарно управление към кметството. За негов началник е определен доктор Димитър 
Икономов. Той още от 20-те години е постъпил в хигиенната служба, после е станал 
неин заместник-началник. На новата си длъжност същият прави подробен анализ на 
причините за незавидната хигиена на столицата и непрекъснато увеличаващите се 
заразни заболявания, като същевременно открива и друга, съвсем актуална от днешна 
гледна точка причина: “Всички хранителни и други общеупотребяеми в живота 
продукти се фалшифицират, а най-необходимите за живота се най-много 
фалшифицират”. Построяват се  първите покрити общински пазари. 

Д-р Икономов анализира химическия състав на боклука. Общият анализ показва, 
че тогавашната софийска пепел съдържала 15% вода, 35% материални тела и 50% 
органични материали. През 1932 г. обаче софийската смет се оказва богата на калциев 
окис, магнезий, азот, фосфорна киселина и ако целият този боклук се преработи и 
изгори, част от него може да се използва за тор в селското стопанство, а друга след 
обогатяване, за горивен материал в електро- и пароцентралите на обществените сгради 
в София. След термична обработка, според анализа, можело да се правят “керамични 
произведения: тухли, плочи и др., паважен или шосеен материал”. 

Разбира се, по това време вече пещи за изгаряне на боклука има във всички 
големи градове на Европа, а най-първата от тях е още от 1907 г. в Англия. С 
напредничавата си идея доктор Димитър Икономов отива при кмета Хараламби 
Орошаков, сменил генерал Вазов. Той го подкрепя напълно и го изпраща на няколко 
месечна обиколка из големите градове на континента, да проучи на място как работят 
“юзините”, както тогава наричали заводите за боклук. Докторът се завръща в София, 
видял със собствените си очи, че в някои градове сметта, вместо да запълва блата, се 
складира в покрайнините, където са и “юзините”. Така за първи път Д. Икономов 
открива сметищата. Прави му впечатление обаче, че в Лион било доста далеко от града, 
което оценява като положително от хигиенна гледна точка, но пък оскъпявало разходите 
за превозване. 

Самите сметища представлявали голяма бетонна яма с капак. Той се отварял и 
камионите изсипвали боклука. Оттам той поемал по ленти до голям барабан, който 
пресявал сместа. Така се отделяли само органичните смеси, които се пресовали и 
отивали за наторяване на нивите. Въглищата и горивните отпадъци се сортирали, 
обогатявали и от тях се правели брикети в специална камера, които били идеална 
горивна смес за електроцентрали. От друга част от сметта след натрошаване и пак 
изгаряне европейците правели тухли. Непотребната смет пък складирали в големи ями. 

В Страсбург обаче ръчно разделяли сметта и едва след това тя отивала за 
преработка. В Париж пък го убеждавали, че макар ръчното подбиране на сметта да било 
по-ефективно, излизало доста скъпо и много малка част отивала за изгаряне.  

Събрал достатъчно впечатления и опит, Димитър Икономов направил обоснован 
икономически проект и го представил на общинския съвет, за да обсъди дали за боклука 
в столицата да се купи юзина, за да се преработва или не. Всички възприели идеята и 
изразили желание “да се направи стъпка напред за реализирането и, макар последното 
да е свързано с големи разходи.” 

През 1933 г. обаче след дълги спорове надделява мнението, че заводът е свързан 
с големи разходи - около 100 млн. лв. 
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Много общинари се изказват, че при това не може да се разчита на някаква 
голяма печалба, освен една, както е записано в протокола: “Запазване на здравето на 
софийското гражданство, нещо което е повелителен дълг на всеки общественик.” Като 
допълнителен мотив се изтъква фактът, че никой земеделец у нас не е стигнал до “оная 
културна висота, за да схване придобивките, които би получил от използването на торът 
за своите земеделски произведения или защото у него е сложено убеждението, че не 
сметният, а животинският тор е полезен”и така София се разминава със завод за 
боклука. 

  За да се намали дима в столицата от горенето на печките на твърдо гориво 
се закупуват бездимни инсталации за парно отопление на Народното събрание, 
Мъжката и девическата гимназия, ректората на СУ, няколко министерства, Народния 
театър, че дори и семинарията и централния затвор. Създава се и първото сметище в 
северните райони на столицата. 

Първото пилотно депо по европейски образец в България започва да 
функционира на 16.10.2000г. в гр.Враца.То е изградено с помощта на министерството на 
околната среда на Кралство Дания.В него за разлика от съществуващите крайградски 
сметища в страната започва да се осъществява и първият контрол на параметрите на 
околната среда. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
След приемането на страната ни за членка на европейския съюз е разработен 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО),който  има ключова роля за 
постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на 
отпадъците. Анализите на съществуващата ситуация показват, че в България 
съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението 
на отпадъците, за по-добро използване на ресурсите и създаване на нови работни места, 
като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху 
околната среда. НПУО се основава на следните основни принципи:  

• “Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено или 
премахването, където това е възможно;  

• “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, 
които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната 
среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за 
третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на 
защита на околната среда и човешкото здраве; 

• “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 
предвиждани и предотвратявани на възможно най-ранен етап;  

• “Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в 
ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на съюза; 

 • „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, 
както и широката общественост да имат възможност да участват в разработването на 
плановете за управление на отпадъците,  на програмите за предотвратяване на 
отпадъците и да имат достъп до тях след разработването им. 

 За първи път в България бе разработена и Национална програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО. НППОО е неразделна част от 
НПУО и определя мерките за прилагане на най- високо ниво в йерархията при 
управлението на отпадъците. НПУО е план на прехода от управление на отпадъците 
към ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез 
предотвратяване на образуването им, доколкото е възможно. Успешното изпълнение на 
плана ще доведе до предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на 
отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване на използването на 
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първични природни ресурси. Планът подпомага централните и местните власти за 
концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти, в 
сферата на управление на отпадъците, от национални и европейски източници на 
финансиране. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Авиационните сили и средства се използват често при операции в отговор на 

бедствия, поради характеристиките на въздушната мощ. Традиционните задачи като 
въздушен транспорт, търсене, спасяване и управление на въздушното движение се 
допълват в днешно време от наблюдение, разузнаване, командване и управление, 
поради завишаването на информационните изисквания с цел навременно оказване на 
помощ на засегнатото население и ефикасно възстановяване след бедствия. В такива 
операции се наблюдава използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) и точни 
десантирания на хора и товари от въздуха. 

Целта на доклада е да обобщи опита и покаже тенденциите, свързани с 
използването на авиацията в отговор на широкомащабни бедствия (ШМБ). 

Най-трудни за реагиране бедствия са тези, които се случват внезапно. Това са 
наводнения, земетресения, вятърни бури, земни свличания, екстремни температури, 
големи вълни, вулканични изригванияи и метеоритни удари.[2] Основни причини за 
увеличаването на документираните природни бедствия през последните 20 години са 
хидрометеорологическите опасности. Броя на внезапните природни бедствия, от 2000 г., 
варира между 380 и 520.(фиг. 1)[2]  

Фигура 1 Брой на внезапните природни бедствия 1997 г – 2006 г. 
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Съгласно методологията на Организацията на обединените нации (ООН), 
широкомащабни бедствия са тези, при които между 10000 и 99999 души загиват или са 
засегнати.[2] Реалният живот показва, че повечето от природните бедствия засягат 
милиони хора в различни страни по едно и също време, затруднявайки операциите 
както за съответните правителства, така и за международната общност. В резултат на 
натрупания опит и желанието за сътрудничество в тази област, се постига определено 
ниво на унифициране на подходите и процедурите за преодоляването на бедствия. 
Общата координация при природни бедствия остава отговорност на цивилните 
(гражданските) власти, които са поддържани от военните при необходимост.[3] Военни 
сили и средства обикновенно се използват, когато липсват или са ограничени 
способностите на цивилните или времето за реакция е от особено значение. В случай на 
широкомащабно внезапно бедствие, когато една нация не е в състояние да се справи с 
него, правителството на държавата отправя искане за международна помощ.[3] Такова 
подпомагане може да бъде осъществено от международни и хуманитарни организации 
или отделни страни. В повечето случаи времето за международна помощ е ограничено 
на територията на засегнатата държава до 90 дни. В зависимост от степента на контакт 
със засегнатото от бедствие население се различават три вида помощ директна, косвена 
и инфраструктурно поддържане.[3] 

 
2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВИАЦИЯ В ОТГОВОР НА ШИРОКОМАЩАБНИ 

БЕДСТВИЯ 
 
Авиационните сили и средства оказват съществено влияние в усилията срещу 

бедствия от ранните деветдесет години на ХХ век. Първоначално те са използвани 
основно за транспортиране на товари, персонал, търсене и спасяване. Специализирани 
летателни апарати са използвани като средства за борба с пожари. Поради ограничените 
възможности на гражданските въздухоплавателни средства систематично военни такива 
изпълняват техните задачи. Подобрено е съвместното използване на граждански и 
военни авиационни средства при операции в резултат на широкомащабни бедствия като 
цунамите в Индийския океан през 2004 г., земетресението в Пакистан през 2005 г. и 
урагана „Катрина“.[2] Земетресенията в Хаити през 2010 г. и Япония през 2011 г., както 
и тайфунът „Хайян“ през 2013 г. показват, че международната общност и военните по 
света са по-добре подготвени да реагират на широкомащабни бедствия. 

Задачите на авиацията в отговор на бедствия обхващат широк спектър от 
дейности, които директно или косвено поддържат населението. Транспортът на 
материални средства и персонал остава ключов фактор при бедствия. Обикновено 
самолети са използвани за превоз към засегнатата област. Транспортът на хора и други 
материали се осъществява от вертолети в зоната на операцията. При тайфуна „Хайян“ 
са използвани и MV-22 „Osprey“. 

В сравнение с индиректната помощ, инфраструктурната поддръжка остава по-
незабелязана, но тя е от особена важност за ефикасността на усилията за 
възстановяване. Осъществяването на товарни превози и пътници по въздуха с 
гарантирана сигурност на летищата, спомага за доставянето им до засегната област. 
Безпрепятственият поток на въздушен трафик и осигуряването на неговата безопасност 
над засегната област и съседни страни изисква винаги сигурно управление на 
въздушното движение. В повечето случаи за страната, засегната от бедствие, е 
характерно, че не е в състояние да осъществява ефикасно управление на въздушното 
движение. Затова се предлага такова обслужване, при искане за международна помощ 
при бедствие. 

Авиационните средства са използвани все по-често за наблюдение и разузнаване 
при поддържане на операциите в отговор на бедствия. При наличие на време за реакция 
на борда на летателните апарати се поставят сензори за наблюдение с цел по-добра 
подготовка за спешни възстановителни дейности. Най-главното, за което са използвани 
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въздухоплавателните средства при наблюдение и разузнаване, е за оценка на щетите и 
търсене на оцелели хора. Тази информация дава възможност на вземащите решение и 
спасителните екипи да оценяват в почти реално време обстановката и да поставят 
приоритети за по-нататъшни действия. Въздушните платфоорми са ефикасни за 
използване на оптико-електронни сензори за събиране на данни в неблагоприятни 
метеорологични условия и нощем с точност, която осигурява откриването на хора 
благодарение на тяхното термално излъчване. Реакцията при земетресението, 
последвалото цунами и ядрен инцидент в Япония през 2011 г. , показва че въздушното 
наблюдение може да бъде необходимо не само при природни бедствия, но и при 
бедствия, предизвикани от човешка дейност. 

Търсенето и спасяването на хора е важна задача за авиацията при природни 
бедствия. Ограниченото количество на оборудвани вертолети за тези операции, ако е 
наложително, предполага използването на транспортни и с общо предназначение 
хеликоптери. Авиомедицинската евакуация на ранени хора към болници също се 
осъществява не само от специализирани за тази цел въздухоплавателни средства. 
Използва се всеки наличен самолет и вертолет. 

За осъществяване на навременно и ефикасно реагиране на широкомащабни 
бедствия са необходими не само летателни апарати с фиксирано и въртящо се крило , но 
и платформи за наблюдение и разузнаване, модули за управление на въздушното 
движение, елементи за командване и управление, както и наземни сили и средства, 
които осигуряват авиационните. 

Индонезия [1,2] 
Авиационните средства са първите, които пристигат и спасяват хора по време на 

бедствието, вследствие на цунами в Индийския океан през 2004 г. В Индонезия, като 
резултат на земетресение с магнитуд 9 по скалата на Рихтер, се пораждат вълни – 
цунами, които напълно разрушават около 500 км. крайбрежна ивица с дълбочина до 5 
км. в сушата на провинция Aceh. Поради разрушените пътища и мостове, само 
авиационни и морски средства достигат до засегнатите райони. Първоначално, 
доставянето на хуманитарна помощ от света е възможно единствено през летищата 
Banda Aceh, Meulaboh и Medan. Впоследствие, в допълнение, вертолети транспортират 
материали и персонал към засегнатите области. По силата на отправено международно 
искане, за Индонезия са изпратени ръководители на въздушно движение, 75 вертолети и 
43 самолети. Операциите продължават 90 дни.[2] Направени са изводи от използването 
на авиационни сили и средства. Мащабът на разрушената инфраструктура налага 
използването първоначално само на авиационен и морски транспорт. Ранното 
развръщане на самолети и вертолети позволява въздушно доставяне на хуманитарна 
помощ, въздушен транспорт на персонал и авиомедицинска евакуация. Авиационните 
средства осигуряват непрекъсната въздушна връзка между летищата и засегнатите 
области, което е от съществено значение за успеха на спасителните дейности в дните 
след като цунами въздействат на провинция Aceh. Определени са някои фактори, 
влияещи на използването на авиационни средства. Наличността на летищна 
инфраструктура и служба за управление на въздушното движение е от съществено 
значение за дейностите в първите дни след бедствието. Необходима е ефикасна 
гражданско-военна координация. Несподелянето на информация между военни и 
неправителствени организации забавя доставките към засегнатото население. Разкрива 
се важността на делегирането на власт за използване на авиационните средства от 
вземащите решения като важен фактор в усилията за справяне с бедствието. Пример за 
това е японски С-130, на който се налага да иска разрешение за всеки полет от Токио. 
Вследствие на тези ограничения се забавя използването му. Дания делегира такъв 
контрол, в резултат на което нейните авиационни средства се използват ефикасно и 
гъвкаво. Друг фактор е управлението на въздушното движение, което в Индонезия се 
решава при искането за международна помощ. 

Пакистан [1,2] 
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Важността на авиационните сили и средства в отговор на широкомащабни 
бедствия е отчетено и при земетресението в Пакистан през 2005 г. То е с магнитут 7,6 
по Рихтер и е последвано от още 978 труса през следващите 3 седмици. Засегнати са 
30000 кв. км. отдалечени и планински области с около 3,5 млн. души. Поради липсата 
на храна и подслон, втора масивна вълна от смърт е очаквана. Вертолетите са 
единствените средства способни да достигнат населението високо в планините. 
Използвани са 60 пакистански хеликоптери, летищни земни служби и въздушни служби 
за управление на въздушното движение и е отправено искане за международна помощ, 
главно за авиационни средства. НАТО активира въздушен мост за доставяне на товари 
към Пакистан и различни държави изпращат 69 хеликоптера за транспорт и 
авиомедицинска евакуация.[2] Франция изгражда склад за гориво в Abbottabad. Тази 
предно разположена площадка увеличава радиуса на действие на вертолетите и темпото 
на операциите. Уроците, изведени от Пакистан са, че в такива райони се изисква 
използването на вертолети с голяма височиност, които не са толкова разпространени и е 
необходимо време за сформиране на необходимия брой. Географските условия, каквито 
са размерите и превишенията на засегнатите области, налагат изграждането на 
допълнителни наземни съоръжения за поддържане на авиационните средства. 
Необходимо е установяването на предни оперативни бази за увеличаване радиуса на 
вертолетите. Транспортните самолети са използвани за доставки на материали при 
преодоляване на бедствието в Пакистан главно на палатки, печки, спални чували и др., 
докато вертолетите – основно за доставки на храна, лекарства и медицински персонал, 
търсене и спасяване, авиомедицинска евакуация. Английският език като общ език за 
операциите допринася за ефикасността на действията. Пакистанският контрол на 
чуждите за страната авиационни средства затруднява изпълнението на задачите. 

САЩ [1] 
Ураганът „Катрина“ засяга южните щати на САЩ и създава хуманитарна криза в 

New Orleans, Louisiana. В този случай са използвани повече от 230 вертолета с време за 
работа 24 часа 7 дни в седмицата главно за търсене и спасяване, въздушен транспорт и 
полети за спазване на законността. Непрекъснатостта на операциите е осигурена от 
способностите на авиационните средства за нощно виждане. Над 167 мисии за 
стратегически транспорт са осъществени за доставяне на материали за преодоляване на 
бедствието. Международни спасителни авиационни средства изиграват важна роля при 
тези събития. НАТО активира въздушен мост и са осъществени няколко полета за 
доставки от Европа за САЩ. При това бедствие се използват космически и въздушни 
средства за наблюдение и разузнаване както за оценка на щетите, така и за предаване на 
реална картина към вземащите решения за обстановката в града. Безпилотни летателни 
апарати с голяма продължителност на полета предлагат постоянно наблюдение на 
районите, засегнати от урагана. 

Хаити [4] 
Важността на авиационните средства за отговор при широкомащабни бедствия е 

доказано и след земетресението в Хаити през 2010 г. Мащабът и силата на 
земетресението са комбинирани с нестабилна вътрешна ситуация и изискват искане за 
международна помощ при бедствия. САЩ, в рамките на 24 часа оказват помощ и са 
водеща нация в усилията за преодоляване на бедствието. Други 26 страни отговарят 
също на искането за помощ. Правителството на Хаити предава временен контрол на 
летището Port-au-Prince към военните от САЩ, което ги прави отговорни за ефективния 
поток от доставки към града. Авиационни средства от САЩ са използвани и за 
доставки в страната и за медицинска евакуация. Прецизните десантирания на 
материали от въздуха са изпълнени от С-17. Безпилотният RQ-4 „Global Hawk“ лети 
след земетресението за оценка на пораженията и за доставяне на информация, 
осигуряваща непрекъснатост на операциите.  

Япония 
През 2011 г. три мощни земни труса създават вълна цунами, която удря остров 
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Honshu в Япония. Атомната централа „Фукушима“ аварира като изтича радиоактивност 
и има заплаха от неконтролируема ядрена експлозия. По различни начини са изпратени 
авиационни средства за подпомагане на усилията за справяне със ситуацията. 
Използвани са различни типове платформи – вертолети UH-1, самолети С-12 „Huron“, 
PC-3 „Orion“, U-2 – специализиран самолет за разузнаване и безпилотния летателен 
апарат RQ-4 „Global Hawk“. За транспорт на товари и персонал е използван C-17. Над 
89 военни авиационни средства на САЩ, повече от 28 дни подпомагат Японските 
власти. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В резултат от анализа на опита от използването на авиация при бедствия се 

определят следните изводи: 
 Хидрометеорологическите опасности вероятно ще увеличат броя и силата 

на широкомощабните бедствия в следващите години. Геологическите опасности 
увеличават спектъра на бедствията. Реагирането на широкомащабни бедствия става 
приоритет за много международни организации, правителства и хуманитарни 
организации по света; 

 Уникалните свойства на авиационните сили и средства като скорост, 
досегаемост, подвижност ги прави важен инструмент за отговор при бедствия. В 
перспектива те ще са единствените средства с относително неограничен достъп до 
засегнато от бедствие население; 

 Въздушният превоз, търсенето и спасяването, управлението на 
въздушното движение, въздушното наблюдение и разузнаване, командването и 
управлението са задачи, чието изпълнение подпомага населението и вземащите 
решение при бедствия. Безпилотните летателни системи допълват, а в някои случаи 
заместват авиационните системи с човек на борда. Тяхното използване е увеличено при 
бедствия и достига нивото им на приложение в бойни операции.  

 Поуките от използването на авиационни ресурси в широкомащабни 
бедствия дават възможност на всяка държава да подготвя собствените си авиационни 
сили и средства за действия при операции за подпомагане на населението и да изгражда 
готовност за взаимодействие с авиационни средства от други държави при искане за 
международна помощ. 
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ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ НА ТЕМА: 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В 
АВИАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” 18-19 МАЙ 2017 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ВЪЗДУШНО РАЗУЗНАВАНЕ 

 

С. Каремов, факултет ”Авиационен” при НВУ „В. Левски” 

 

Анотация: Разгледани са възможностите на самолетните и вертолетните 

радиолокационни дозори за уплътняване на радиолокационното поле при създаване на 

информационно превъзходство. 

Abstract: They are considered the capabilities of airplanes and helicopters to seal the 

radar field in creating information superiority. 

 

Информацията във все по-голяма степен влияе не само върху 

характера на общественото развитие, но и върху същността и начините за 

водене на война. 

Възможностите за събиране, обработване и разпределяне на 

информацията с помощта на съвременните информационни технологии 

коренно променят представите за пространство, време и ефективност на 

използването на войските и оръжията. Във връзка с това се появиха редица 

нови понятия, едно от които е информационното превъзходство.  

За неговото осъществяване  се привличат всички средства, доказали 

своите възможности. Водещо място в тази област се отрежда на средствата 

за въздушно и космическо разузнаване, създадени за добиване на голям 

обем информация, както и за противодействие на противниковата страна в 

това отношение. Анализът на последните военни конфликти показва 

нарастващата роля на разузнаването с използване на космически 

разузнавателни системи, пилотирани и безпилотни разузнавателни 

самолети. 

Развитието на средствата за въздушно разузнаване се извършва в 

следните основни направления: 

– усъвършенстване на системите за далечно радиолокационно 

откриване (ДРЛО) на въздушни цели и на системите за ДРЛО на земни 
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цели  извън ПВО на противостоящата страна, понякога и без нарушаване 

на въздушното пространство; 

– масирано използване в началния период на конфликта на 

пилотирани и безпилотни летателни апарати за въздушно разузнаване с цел 

получаване на по-пълни данни за противника; 

– използване на авангардни технологии с въздушно базиране за  

разузнаване в различни условия на времето и денонощието; 

– стремеж за получаване на разузнавателна информация в мащаб на 

времето близък до реалния и свеждането й до тактическите звена. 

Необходимост от създаване на  система за ДРЛО възниква поради 

факта, че наземните РЛС не притежават достатъчна далечина на откриване 

на скоростни въздушни цели, особено летящи на малка височина. В 

резултат на това изтребителната авиация, независимо от високите бойни 

възможности на самолетите, се оказва в невъзможност да действа 

ефективно на максимално отдалечение от прикриваните обекти. 

Тази сложна задача се решава от специалистите посредством РЛС, 

монтирани на самолети, разчетите на които могат да водят наблюдение за 

въздушната обстановка на много по-голямо отдалечение отколкото 

наземните станции, да откриват цели на всякакви височини, включително 

на малки и пределно малки, на фона на земната повърхност. По общо 

мнение своевременната обработка и предаване на получената информация 

до заинтересованите щабове позволява непрекъснато управление на 

авиационните части и подразделения на значителна територия, а 

предаването й на екипажите на бойните самолети – ефективно да 

реализират бойните им възможности. 

Отчитайки тези фактори в напредналите страни са създадени и 

функционират самолетни системи за далечно радиолокационно откриване 

и управление. 

Към най-съвременните, притежаващи големи възможности, се 

отнасят американските системи АУАКС (AWACS) и “Хокай”, английската 

NAEW и руската А-50. Работи се много активно по създаване на системи за 

откриване на наземни цели. 

Докато в операция “Пустинна буря” е осъществявано използване на 

експериментален вариант на системата за откриване на наземни цели 

“Джистарс” и с определен успех е разкрито началото на масовото 
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отстъпление на иракските войски от столицата на Кувейт, то в операция 

“Съюзна сила” широко са използвани два самолета Е-8С “Джистарс” с 

наземни терминали за приемане на РЛ информация. За пръв път е 

реализирано съвместно използване на американския БЛА  “Предейтър” със 

самолет Е-8С “Джистарс”. В резултат – тези БЛА са наблюдавали райони, 

скрити за самолетите Е-8С, поради силно пресечената местност, което е  

нормално  за гористите местности на Балканите. 

Тенденциите за по-нататъшно развитие на самолетите за ДРЛО и 

управление е в посока разширяване кръга от решавани задачи чрез 

осъвременяване на бордовия радиоелектронен комплекс, снижаване 

стойността на жизнения цикъл и удължаване на срока за летателна 

експлоатация на самолетите. 

Основно направление по създаването на перспективни системи за 

ДРЛО е пренасяне на функциите по управление и насочване от борда на 

самолет Е-3А в наземен пункт за управление (НПУ), а в перспектива и на 

изкуствен спътник на Земята (ИСЗ). 

По мнение на военните специалисти в последните години 

количеството на самолетите за ДРЛО и управление се е увеличило повече 

от 40%. Традиционните въздушно базирани системи за ранно предупре-

ждение, приети на въоръжение в различни държави, могат да се сведат в 

две групи: 

– системи за ДРЛО от типа на “АУАКС”, на основата на големи 

транспортни самолети като Е-3А, С-130 „Херкулес” и др. 

 Наред с безспорните им достойнства пред наземните системи за 

откриване и наблюдение, те се характеризират и с определени недостатъци 

като високата стойност на самолетите за ДРЛО (няколкостотин милиона 

долара), големия разход от сили и средства за експлоатацията им, 

зависимостта им от летищата за базиране, ниската им маневреност, 

необходимостта от изтребително прикритие и др. 

– системи за ДРЛО от типа на “Хокай” на основата на леки 

транспортни самолети, считани за едни от най-удачните. 

 Системата за ДРЛО Е-2С „Хокай” е създадена за флота на САЩ. Тя е 

с възможности да управлява три ескадрили-прехващачи, а бордовата РЛС 

може да открива и съпровожда до 300 цели едновременно на отдалечение 

270 до 740 кm. Операторите могат да осъществяват 30 прехвата 
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едновременно. „Хокай” отстъпва по възможности единствено на „Ауакс”.  

Решаването на проблемите за осигуряване на информационния поток 

е приоритетно за извършващите се реформи в армиите на напредналите 

държави. Ето защо голяма част от средствата се отделят за развитие на 

системите за въздушно разузнаване, за усъвършенстване на технологията 

по събиране, обработване и разпределяне на разузнавателната информация, 

както и за нейното използване в реален мащаб от време. Усилията са  

насочени в следните направления:  

– осигуряване протичането на разузнавателна информация в реален 

мащаб от време,  с което да се оптимизира процеса за ефективно планиране 

на всички нива; 

– осигуряване на по-безопасен процес за събиране на 

информацията, като се даде възможност за увеличаване дистанцията при 

опознаване и изследване на разузнаваните обекти и намаляване 

ограниченията на полета в зоната  за въздействие от противника; 

– осигуряване по-надеждна система от носители на събраната 

информация, която да позволява бърза обработка, ефикасно кодирано 

излъчване според нуждите на потребителя и ефективна защита от 

въздействие на противника; 

– осигуряване на относителна независимост на разузнавателния 

процес от човешкия фактор, което да позволи експлоатацията на 

апаратурата от неподготвени за това летища, както и от по-широк кръг 

потребители. 

Модернизирането на информационния цикъл за получаване на 

разузнавателна информация в реален мащаб от време е свързано с три 

основни направления: 

– развръщането на наземен единен център за приемане, обработка и 

дозирано разпределяне на разузнавателната информация; 

– модернизирането на бордовите системи на техните носители; 

– създаване на универсални окачваеми контейнери, в които да се 

разположи съответната разузнавателна апаратура. 

Наземният център за приемане, обработка и разпределение на 

информацията трябва да включва апаратура за приемане, обработка, 

автоматично дешифриране и изобразяване на информацията. 

За постигане по-висока ефективност на решаваните задачи в някои 
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самолети се извършва подобрение на прицелно-навигационния комплекс. 

Целта е да има възможности за спътникова навигация, по-мощна 

инерциална навигационна система, блок за обработване на разузнавателни 

данни, лазерен далекомер, курсов изчислител и със система за индикация 

на информацията в предната част на остъклението на кабината, 

позволяваща използване денем и нощем. 

Обекти, на които повечето информационни характеристики се 

намират във видимия спектър, могат да бъдат разузнавани и с 

телевизионни системи.   

Решаването на проблема за информационната недостатъчност при 

използване на авиационни системи (комплекси)  в различни операции 

предполага различни подходи. Повечето от тях са нетрадиционни от гледна 

точка на реалностите и на използването на системите в различни условия. 

С отчитане релефа на страни като Р. България, както и на 

изискванията за икономичност, относителна независимост от летищна 

мрежа, мобилност и базиране на площадки в тактическата зона на 

отбраната, е целесъобразно в перспектива въвеждането на мобилен 

въздушен радиолокационен дозор на основата на вертолет. 

Сериозен опит в това направление е натрупан в Русия със 

създаването на вертолет за ДРЛО Ка-31, във Великобритания – вертолет за 

ДРЛО “Sea King” NAEW – MK 2 и във Франция – вертолет за ДРЛО AS 532 

– “Kугър” с апаратура HORIZON. 

Например  вертолет Ка-31 е предназначен за откриване на въздушни 

(включително и летящи на малка височина на фона на земята и на море), на 

надводни цели и автоматично да предава информацията за тях на наземни  

(корабни) пунктове. Вертолетът е снабден с бордова РЛС с фазирана 

антенна решетка (при неработещо положение е скрита в тялото). В 

автоматичен режим вертолетът открива и опознава въздушни цели на 

отдалечение 100-150 km и морски цели от типа “катер” – на разстояние до 

250 km, определя параметрите им на движение и предава данните в реално 

време. Количеството на едновременно съпровожданите цели е 20. 

Първото бойно използване на вертолетната система “HORIZON” 

(Франция), чийто основен въздушен компонент е вертолетът AS-532 

“Кугър” е реализирано успешно в операция “Съюзна сила”, като в района 

на Скопие са базирани два вертолета и две наземни станции. Извършени са 
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приблизително 70 полета със средна продължителност 3 h, като 75% от тях 

са бойни мисии. Изпълнението на задачите е извършвано във въздушното 

пространство на Македония на около 25 km от границата с Косово на 

височини 3500-4000 m. Наблюдавани са цели на разстояние до 120 km във 

вътрешността на Косово.  

Вертолетът AS-532 “Кугър” е  интегриран, с възможност за обмяна на 

данни със системите “AWACS”  и “JSTARS”. По мнение на ръководството 

участието на системата “HORIZON” в операция “Съюзна сила” е повече от 

успешно. 

В условията на Р. България вертолетът за ДРЛО (ВДРЛО) може да 

уплътнява и нараства съществуващото радиолокационно поле на РТВ над 

територията и акваторията, да създава изнесено напред подвижно РЛ поле 

с цел своевременно откриване на въздушни и наземни (морски) цели. 

В съответствие с тенденцията за оборудване на съвременните 

авиационни комплекси с многофункционални и многорежимни БРЛС при 

реализиране на подобен подход вертолетът за ДРЛО може да решава 

следните основни задачи: 

– ранно откриване на въздушни цели, влитащи на малки и пределно 

малки височини и целеуказване за местоположението им на ПУ на ИА и 

ЗРВ; 

– откриване на наземни и морски цели с радиолокационна 

контрастност и предаване на техните координати и посока на движение в 

наземни ПУ на ВВС, СВ и ВМС. 

Допълнително могат да се изпълняват следните задачи: 

– навигационно осигуряване на бойните полети; 

– контрол на въздушното движение; 

– наблюдение и картографиране на земната повърхност; 

– свръзка и ретранслация на информация; 

– разузнаване на времето и оценка на метеорологичната обстановка. 

Най-важното достойнство на РЛ изображение, въз основа на което се 

решават основните задачи е възможността целите да се наблюдават в 

реален мащаб на времето, независимо от МТУ, от нивото на осветеност и 

други ограничаващи условия. 

Предвид високите информационни възможности на ВДРЛО, 

отчитайки бойните им качества и свойства е целесъобразно в перспектива 
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да се формира вертолетно звено за ДРЛО като основа на въздушния 

елемент от системата за управление на ВВС. Разчетите показват, че цената 

на един ВДРЛО е значително по-малка от тази на съвременен боен самолет. 

Анализирайки опита от военните конфликти, става ясно, че и най-

съвременните разузнавателни средства само от един вид не са в състояние 

да доставят пълния обем информация, необходима за водене на успешни 

бойни действия. Космическите разузнавателни системи имат най-широк 

обхват и получаваната информация е с най-голям обем спрямо въздушното 

разузнаване, но тя също се нуждае от допълване. Основната  причина за 

това са ниските възможности на космическото разузнаване на различни 

мобилни цели в реално време.  За това провеждането на следспътниково 

разузнаване от пилотирани и безпилотни летателни апарати е повече от 

необходимо с цел разкриване характеристиките на важни обекти с малки 

размери, които не са маскирани, както и на мобилни цели. 

 Мобилните въздушни радиолокационни дозори като високо-

технологични системи променят съществено системата за управление на 

авиацията и ПВО на водещите държави чрез формиране на качествено нова 

информационна среда. 

Координираното добиване на информация от космическото и 

въздушно разузнаване, комплексното й обработване и своевременното й 

доставяне до всички нива на управление създават условия за постигане и 

удържане на необходимото информационно превъзходство във всеки 

военен конфликт. 
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Даньо Лалов 
 

Under the influence of the manoeuvre of object upon the 
dynamic mistake of the systems for autotraining 

 
Danyo Lalov 

 
In the theme is done mathematical model of the system for 

autotraining. In result of many suppositions are got 
analytic expressions of that mistake. It is make an 

algorithm and program product for definition of the dynamic 
mistake, determined from the normal precipitation on the 

purpose. 

 
Динамическата грешка е една от съставящите на линейната грешка, която 
се определя от израза [1]: 

(1) 





r

r
h

2

, 

където h е линейна грешка, r е разстоянието между ракетата и целта в 

момент на “заслепяване” на системата за управление, 


r  е абсолютната 

скорост на сближаване между ракетата и целта и 


  е ъгловата скорост на 
радиус-вектора на далечината “ракета-цел”.  
От своя страна динамическата грешка има следните съставящи: 
динамическата грешка на метода за насочване, динамическа грешка от 
земното ускорение, динамическа грешка от ъгъла на изпреварване и 
динамическата грешка от маневрирането на целта. Първите  три съставящи 
на динамическата грешка са систематични и могат да се компенсират. 
Динамическата грешка, предизвикана от маневрирането на целта не се 
подава на компенсиране, поради това, че законът за изменение на 
нормалното ускорение на целта предварително не е известен. Последното 
обстоятелство налага изследване влиянието на маневрирането на целта 
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върху динамическата грешка на системите за самонасочване. Това е 
основната съставна част на по-обща задача по определяне точността на 
системите за самонасочване. 
Тъй като горните системи са нестационарни и съдържат редица 
нелинейности, то аналитичното решаване на задачата за точността им е 
изключително сложна. Приблизителни качествени резултати за точността 
могат да се получат при следните допускания: 
- приема се, че нелинейните елементи работят в линейната си 
характеристика, т.е. пренебрегват се нелинейностите; 
- системата за самонасочване се разглежда като стационарна, т.е. се приема, 
че коефициентите и се “замразяват”; 
С отчитане на приетите допускания може да се представи структурната 
схема на системата за самонасочване: 
 

 
фиг.1 

 

На фиг.1 с p е означен оператора на Лаплас, Ka е коефициент на усилване 
на системата, Т е времепостоянна  на системата, ца  е ускорението на целта, 

а a е ускорение на ракетата. Ускорението на целта ца  може да се изменя по 

няколко закона във времето: 
- ца  е постоянна величина; 

- ца = tba 11   - променя се по линеен закон; 

- ца = 2
222 tctba   - променя се по квадратичен закон; 

Динамическата грешка, предизвикана от нормалното ускорение на целта 
може да се запише със следния израз, съобразно структурната схема на 
фиг.1: 

(2)  pWa

r

r
h ц

2

д 
 , 

където W(p) е предавателна функция на системата. 

(3)







r2Kap)Tr2r(Trp

1Tp
)p(W

2

 

Установеното значение на динамическата грешка се дава с израза [3]: 
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(4) 
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ду , 

където:  

(5)
k

i

i
dp

)p(Wd
c  |p=0 

Тогава с отчитане на изрази 2, 3 и 4 при различните закони на изменение на 
нормалното ускорение на целта се получават следните значения на 
динамическата грешка, обусловена от маневрирането на целта: 
- при маневрирането на целта с постоянно нормално ускорение ца : 

(6)

)r2Ka(r

ar
h ц

2

1дy 



  

- при маневрирането на целта с линейно изменящо се нормално ускорение 
tbаа 11ц  : 

(7)
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- при маневрирането на целта с изменящо се по квадратичен закон нормално ускорение 
2

222ц tctbaа  : 

(8)
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Като се приеме, че законът за изменението на радиус вектора r е: 
 tVVrr ц0  , 

където 0r е начално значение на радиус-вектора r, то значението на r се 

замества в изразите  6, 7 и 8. 
За системите за насочване на средствата за поразяване е характерна зоната 
на “заслепяване”, т.е. неработоспособност на системата, която настъпва на 
определено разстояние до целта. Изследването на текущото значение на 
динамическата грешка в зависимост от маневрирането на целта ще покаже 
каква е и окончателната грешка в насочването в зависимост от 
разстоянието до целта в момент на “заслепяването” на системата.  
На основата на получените изрази за текущото значение на динамическата 
грешка са разработени алгоритъм и програма за разчитане на тази грешка. 
Чрез създадения програмен продукт е разчетена динамическата грешка на 
системата за самонасочване при следните значения на входящите 

параметри за нея: r=1500m., 


r =300m/s., V=600m/s., цV =300m/s., 
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цa =40m/ 2s ., 1a =35m/ 2s ., 2a =30 m/ 2s ., 1b =1m/ 3s ., 2b =1 m/ 3s ., 2c =0.2 m/ 4s ., 

t=5s., T=0.1s., Ka=1200. 
Получените значения на текущата динамическа грешка на системата за 
самонасочване за горните значения на входящите и параметри са показани 
на фиг.2. 
 

 
фиг.2 

 

От анализа на изразите 6, 7 и 8 и получените числени резултати за 
текущото значение на динамическата грешка от фиг.2 могат да се направят 
следните изводи: 
1. Маневрирането на целта, в правa пропорционална зависимост влияе на 
динамическата грешка.  
2. Текущата динамическа грешка намалява с намаляване зоната на 
“заслепяване” на системата за самонасочване. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Поставените бойни задачи пред щурмовата авиация изискват голяма точност на 

навигацията. За да бъде постигната тази точност летателния апарат трябва да се намира 

в обем от въздушното пространство, в който се осигурява необходимата точност и 

безопасност на самолетоводене. Този обем от въздушното пространство е работната 

област (РО) на радионавигационните средства [2]. 

За тази цел е необходимо да се определи работната област и нейната площ на две 

далекомерни радионавигационни системи (ДРНС) от вида DME.  

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОРМАТА И РАЗМЕРА НА РАБОТНАТА ОБЛАСТ 

НА ДВЕ РАДИОНАВИГАЦИОННИ УСТРОЙСТВА. 

2.1 Изчисляване на елементите на работната област на далекомерни 

радионавигационни системи.  

За да получават навигационна информация с необходима точност от 

далекомерните радионавигационни системи (ДРНС) въздухоплавателните средства 

трябва да се намират в работна област (РО) на тези средства. Работната област се 

формира от далечината на действие на системите, допустимата грешка на определяне 

на местоположението на летателния апарат (ЛА) и диаграмата на насочено действие на 

антенните система. 

Далечината на действие на ДРНС зависи от използвания честотен диапазон на 

радиовълните, техническите характеристики на предавателните и приемните 

устройства и условията на разпространение на радиовълните. 

Далечината на действие на ДРНС Dmax  се определя по формулата [1]: 

 

(1)    
min.пр

2211изл
max

P

GGP

4
D






 ,    

 

където: излP  е излъчваната мощност от предавателя; min.прP  – прагова мощност 
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на приемания сигнал, характеризираща чувствителността на радиоприемното 

устройство на ДРНС; 1G  и 2G  – съответно коефициентите на насочено действие на 

антенната система на предавателя (по мощност); 1  и 2  – съответните КПД на 

антенно-фидерните линии на предавателя и приемника на РНС;   – коефициентът на 

отслабване на електромагнитната енергия, отчитащ условията на разпространение на 

радиовълните. 

За ДРНС от типа DME Dmax = 380 km.  

При полети на малки и пределно малки височини, където ще се изпълняват 

бойните полети на щурмовата авиация е важен параметъра пределна далечина на 

действие Dпр на ДРНС, който зависи от разпространението на радиовълните и се 

определя по формулата [1]: 

 

(2)    отнотнпр HhkD  , 

 

където: hотн е относителната височина на антената на наземната станция на ДРНС; Hотн 

е относителната височина на полета на летателния апарат; k е коефициент отчитащ 

кривината на земната повърхност и характера на разпространение на радиовълните. 

Пределна далечина на действие Dпр се изчислява в километри по форм. (2), 

където hотн и Hотн се определят в метри, коефициента приема стойност k=3,7 [1]. 

В таблица 1 са дадени стойностите за Dпр при следните условия: hотн = 0,1; 0,5; 1; 

1,5; 2 m и Hотн = 200; 500; 1000; 2000; 5000 m. 

 

                        Таблица 1. Зависимост на Dпр от hotn и Hотн. 
 

Dпр(km) 
Hотн(m) 

200 500 1000 2000 5000 

hотн(m) 

0,1 53,49 83,90 118,17 166,63 262,79 

0,5 54,94 85,35 119,62 168,08 264,24 

1 56,02 86,43 120,70 169,16 265,32 

1,5 56,85 87,26 121,53 170,00 266,16 

2 57,55 87,96 122,23 170,70 266,86 

 

 

 

За построяване на работната област се разглеждат ДРНС с всенасочен режим на 

работа на наземните станции и разстояние d между тях. Математически работната 

област се определя със следните неравенства: 

 

(3)     
 
,

; DDD

пр
rr

прmax




 

където: 
прr  е пределно допустимата стойност на средноквадратичното отклонение 

(СКО) на грешка на определяне на местоположението на ЛА [1]. 

Външната граница на работната зони на ДРНС се формира от общата част на 



102 
 

площта, обхваната от кривите, съответстващи на  прmax DDD   и 
прrr  . 

Вътрешната граница на работните зони се определят от радиуса на неработните зони 

около наземните станции, които на основа техническите характеристики се считат за 

известни (фиг.1). 

 

αм

2αм

d
d/2

A BC

O

O1

d/2

M

Da

αм

          
Фигура 1 

 Елементи на работната област на ДРНС 

 

Кривите на еднаквите точности, необходими за построяване на външната 

граница на работната област се определят, като се прием, че  
прrr  . Изчисляване 

на ъгъл M  се извършва по формулата: 

 

(4)     const
2

sin
пр

D

r
M 




 ,    

  

където: D  е СКО на грешка при измерване на ΔD; 
прr  е пределно допустимото 

значение на СКО на грешката при определяне на местоположението на ЛА [1]. 

Ъгълът M  се получава в резултат на пресичане на две линии на положение и е 

равен на ъгъла, под който се пресичат радиусите АМ и ВМ  (фиг. 1), откъдето е ясно, че 

кривите на равните точности представляват линии, във всяка точка на които ъгълът 

между направленията към отговарящите устройства, разположени в точките А и В е 

постоянна величина. Тези криви са семейство окръжности, опиращи се на базата d като 

на хорда. Централният ъгъл на хордата АВ е равен на M2 . Както се вижда от 

триъгълника АОС, кривата на еднаквата точност има радиус: 

(5)    
 M

a
sin2

d
D


       

Следователно построяването на работната област на ДРНС се свежда до 

следното (фиг.2): 
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- нанасят се на картата точките А и В на разположение на отговарящите 

устройства и се измерва база d; 

- определя се ъгъл M  по зададени D   и 
nr

 ; 

- изчислява се aD  в съответствие с (5); 

- определят се центровете на окръжностите О и О1 , като се знаят aD  и 

разположението на точките А и В на картата, и се построяват окръжностите, явяващи се 

криви на равните точности; 

- изчисляват се и се нанасят на карта далечините на действие на РНС  

maxAD (DAпр) и maxBD  (DBпр). 

Областта намираща се в границите на кривите на равната точност и 

максималната далечина на действие (защрихованата на фиг.2), представлява работната 

област на ДРНС. 

αм

2αм

d
d/2

A BC

O

O1

d/2

M

Da

αм

A B
Dmax

DAпр

Dmax 

(D
BПр)

 
 

Фигура 2  

Построяване на работната област на ДРНС 

 

2.3 Промяна на формата и площта на работната област в зависимост от 

височината на летателния апарат, дистанцията между далекомерите и 

максималната им далечина на действие. 

Изследванията са направени за следните условия Hотн=200m, Da= Dпр =53,49 km 

и d=10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 km. Резултатите за площта и формата на работната 

област са дадени в таблица 2 и фиг.4. 

 

Таблица 2. Зависимост на S от Hотн и d 
 d, km 
Da=Dпр=53,49km 10 20 30 40 

S, km2 296,03 1184,10 2058,60 1650,80 

 d, km 
Da=Dпр=53,49km 50 60 70 80 

S, km2 1127,1 139,47 52,17 14,81 
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Фигура 3 Форма на работните области на ДРНУ при Da =Dпр=53,49km и база 

  d=10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90km. 

 

От таблица 2 и фигура 3 се вижда, че при полет на Н = 200 m и увеличаване на 

базата d между двете далекомерни устройства, площта на работната област на ДРНС 

отначало  се увеличава, а след това започва да намаля. Тя има най-голяма стойност при 

d = 28 km и е 2090,90 km2. Увеличаването на базата d води до приближаване на 

работната област до линията свързваща двете далекомерни устройства. 

 

Таблица 3. Зависимост на S от Hотн и d 
 d, km 

Da=Dпр=53,49km 10 50 100 150 200 

S, km2 296,03 7400,80 29603 50095 39788 

 d, km 

Da=Dпр=53,49km 250 300 350 400 450 

S, km2 26777 3203 1167,40 35,30 40,90 
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Фигура 4 Форма на работните области на ДРНУ при Da =Dпр =262,79km и 

база  

d=10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 40, 450 и 500 km. 

От таблица 3 и фигура 4 се вижда, че при полет на Н = 5000 m и увеличаване на 

базата d между двете далекомерни устройства, площта на работната област на ДРНС 

отначало  се увеличава, а след това започва да намаля. Тя има най-голяма стойност при 

d = 136 km и е 51123 km2. Увеличаването на базата d води до приближаване на 

работната област до линията свързваща двете далекомерни устройства. 

Таблица 4. Зависимост на S от ДРНУ при Hпр=200m ,  
d =50km и Dпр=53,49; 83,90; 118,17; 166,63 и 262,79 km 

 Dпр, km 

d=50, km 53,49 83,90 118,17 166,63 262,79 

S, km2 1127,10 4909,20 7400,80 7400,80 7400,80 
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Фигура 5  

Форма на работните области на ДРНУ при Hпр=200 m, d =50 km и 

 Dпр=53,49, 83,90, 118,17, 166,63 и 262,79 km 

От таблица 4 и фигура 5 се вижда, че при фиксирана базата d = 50 km и полет на 

височина Н = 200-5000 m, площта на работната област на ДРНС се увеличава до 

7400,80 km2  за височина 2000 m, след което остава постоянна.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Формата и размера на работната област на ДРНС зависят от височината на 

полета, височината на антените на наземните устройства и базата d между тях. За да 

получава навигационния комплекс на въздухоплавателното средство навигационна 

информация с необходима точност, е необходимо за всеки конкретен полет да се прави 

разчет на формата и размера на работната област на ДРНС. 

По своята точност този метод не отстъпва съществено на точността на 

сателитните навигационни системи и дава възможност за полет в условия на зонална 

навигация (RNAV) с изисквания за определена точност (RNP). 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Въздушната бърза медицинска помощ е част от спешната медицина.  
В Западна Европа и САЩ спешната медицинска помощ, осъществявана с 

вертолети e известна със съкращението HEMS – Helicopter Emergency Medical Service. 
Основният технически прогрес включва постепенното въвеждане на ново, по-леко и по-
ефективно животоспасяващо и животоподдържащо оборудване (фиг. 1), използване на 
двудвигателни модели вертолети с възможност за продължаване на полета при отказ на  

 

 

Фигура 1 Стандартно оборудване на вертолет за HEMS, необходимо за 
интензивни грижи и поддържане на жизнените функции на пострадал човек 

 
един двигател след излитане, в крейсерски полет или преди кацане, масово въвеждане 
на очила за нощно виждане (ОНВ) за пилотите, както и използването на нови типове 
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вертолети с по-големи размери и по-съвършено пилотажно-навигационно оборудване. 
Необходимо е да се прави разграничение между дейностите по търсене и 

спасяване от HEMS. В Европа (държавите от ЕС) съществува много ясно разделение 
между тези две категории полети. Дейностите по HEMS се изпълняват основно по 
съществуващите европейски правила за търговско опериране. Търсенето и спасяването 
(SAR – Search and Rescue) е дейност, която в Европа се извършва както от държавни 
въздухоплавателни средства (т.е. вертолети на военни, полицейски и други организации, 
опериращи по вътрешноведомствени правила), така и от авиационни оператори, 
притежаващи сертификат, специално издаден от националните авиационни власти на 
базата на одобрена документация за този тип мисии. 

Точното определение за дейността HEMS на Европейската агенция за 
авиационна безопасност (EASA), както се съдържа в Part OPS е: „Полетът на вертолет 
(хеликоптер) под одобрение за HEMS има за цел оказване на бърза медицинска помощ, 
където се изисква незабавно или бързо транспортиране, чрез превоз на: 

 медицински персонал;  
 медицински доставки (оборудване, кръв, органи, лекарства); или 
 болни или наранени лица и други директно засегнати лица.[2] 

Дефиницията за операциите по търсене и спасяване (SAR), описани в същия 
документ, е: „Държавна контролирана дейност, защото се провежда със значителни 
облекчения от стандартите за опериране и залегналите изисквания към летателните 
характеристики“. 

Швейцария има уникален модел, където организацията за въздушно спасяване 
REGA извършва както спешна медицинска помощ (т.е. HEMS), така и търсене и 
спасяване (SAR). (фиг. 2) 

 

 

Фигура 2 Швейцарската REGA - организация за въздушно спасяване (HEMS и 
SAR), която разполага с вертолети AW109S и EC145 

 
В Германия има голяма мрежа от центрове за НЕМS, осигуряваща пристигане на 

вертолет до мястото на инцидента за 15 минути. (фиг. 3) 

 

Фигура 3 ADAC - най-голямата служба за HEMS в Германия, която има 45 
вертолета ЕС135 и BK117, поддържащи дежурство в 33 бази 
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2. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ С ВЕРТОЛЕТИ В БЪЛГАРИЯ  
 
Общата регулация в ЕС, подписана от България, за единни стандарти в спешната 

медицина, един от които е времето за оказване на първа помощ, не нарежда страната до 
добрите европейски практики. Това е причината, поради която често загиват хора при 
планински и пътни инциденти – поради неоказване на своевременна помощ. 

Въздушна служба за спешна медицинска помощ с национално покритие у нас 
няма. В България липсват достатъчен брой вертолети със специализирано оборудване за 
спешна медицинска помощ особено за интензивни грижи. 

Няма ясно разграничение между мисиите HEMS и SAR в публичното 
пространство и държавните институции. Проблемът се решава „за конкретния случай“ 
с използване на държавната авиация, когато има спешен случай. 

При необходимост от бърз транспорт до медицинско заведение основно в 
западната част на страната, се използва вертолет на „Авиоотряд 28“ – това е Ми-8 с VIP 
салон (пригоден за транспортиране на лещаж пациент). Използването на подобен 
вертолет за медицинска помощ не отговаря напълно на експлоатационните и 
техническите изисквания за дейността. 

При спешни случаи, когато характерът на операцията е за търсене и спасяване, 
особено ако това се случва в планински условия или при неблагоприятни метеоусловия, 
се използват военновъздушните сили (ВВС), където постоянно се поддържа дежурство. 
За спасителни задачи се изпраща вертолет AS532 Cougar или Ми-17 от авиобаза 
Крумово с опитни пилоти от авиобазата и екип от висококвалифицирани спасители, 
които могат да се спуснат при всякакви условия до мястото на бедствието, да вдигнат 
пострадалите на борда с лебедка и ако се налага, да окажат първа помощ. При военната 
помощ от въздуха обаче също има немалко неизяснени моменти, свързани с реакцията и 
командната верига, която трябва да разреши полета – това често води до забава с час, 
два или повече от подаването на първия сигнал за помощ. Не са решени проблеми, 
свързани с координирането на действията с Министерството на вътрешните работи 
(МВР) и Планинската спасителна служба (ПСС) и комуникациите с всички служби, 
задействани при операции за спасяване. В момента изпълнението на задачите е 
ограничено само до дневно време поради липса на нощна подготовка (изпълнение на 
полети с ОНВ в планински условия). 

Авиационният оператор „Хели Ер“ закупува оборудвани за спешна медицинска 
помощ вертолети AgustaWestland А109К2 от швейцарската служба за въздушно 
спасяване REGA. Компанията използва два вертолета A109K2 и е с намерение да бъде 
водещ участник в бъдещата служба за спешна медицинска помощ от въздуха в 
България.[3] 

Ефективно работеща въздушна служба за спешна помощ с национално покритие 
предполага не по-малко от пет и максимум осем бази в страната, всяка с по един 
вертолет, като зоната на отговорност на всека от тях се покрива с 30 минути полет до 
най-отдалечената точка. 

Възможно е да се наложи създаване на изцяло нова поддържаща инфраструктура 
в част от базите за дежурство, продължително и скъпо обучение на персонал 
(летателен, технически и медицински) и постепенна интеграция на авиационната 
служба в цялостната система за спешна медицинска помощ в страната. При положение 
че всичко се прави от нулата (създаване на бази, площадки и обучение на персонал), 
разходите може да се окажат много големи, без да се включва цената за купуване на 
вертолети. Реално използването на готови площадки и сграден фонд при създаването на 
базите за HEMS (хангар за съхранение на вертолета и сграда за дежурния екип) на 
територията на летища или на друго удобно място в големите градове се очаква да 
доведе до съществени икономии на средства. Проблемен е въпросът, за създаването и 
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финансирането на мрежата от площадки за кацане, обслужващи големите болници, така 
че да да се съкрати времето за наземен превоз на пострадалите от площадката до 
болницата – за да се спази правилото на „златния час“. На територията на България има 
5 лицензирани вертолетни площадки до големи болници. Три от тях са в София, а 
другите две са във Варна и Бургас. 

Полетите за HEMS в Европа и САЩ се разделят на две основни категории. 
Първичната мисия е транспорт на медицински персонал и оборудване директно на 
мястото, където се намират пострадалите или близо до него, за да се извършат 
стабилизиране и бързо транспортиране до най-близката подходяща болница. При това 
максималното разстояние между площадката за постоянно дежурство и мястото на 
произшествието е в рамките на 50–80 км или максимум 30 минути полет, а при 
развитите системи полетното време вече се съкращава двукратно благодарение на 
гъстата мрежа от дежурни центрове. Това се прави, защото медицинските изследвания 
показват, че спешната помощ е най-ефективна в рамките на първия час след 
нараняването при тежки травми, получени при катастрофи или упражняване на 
екстремни спортове. Въздушният превоз до медицинско учреждение става под лекарски 
контрол, с полагане на грижи за обезболяване и поддържане на жизнените функции. 
Реално престоят на земята на медицинския екип, полагащ грижи за стабилизиране на 
пострадалия, може да продължи половин час и повече, като това също се сочи като един 
важен фактор, спомагащ за намаляване на смъртността при транспортиране или след 
влизане в реанимация на критично контузени пострадали при пътно-транспортни, 
екстремни спортни или битови произшествия. 

При изгарянията правилото на „златния час“ не важи, но въпреки това 
изследванията показват, че бързото транспортиране до специализиран център за спешна 
помощ подобрява значително шансовете за оживяване на тежкопострадалите. 

Опитът от други държави в Европа сочи, че основното работно натоварване за 
системата при първичните мисии идва при полети за спешна помощ на 
тежкопострадали при пътнотранспортни произшествия (ПТП) с дял не по-малко от 50% 
от всички повиквания. Така реално авиационната служба за спешна помощ, ако такава 
се създаде, ще има основно приложение за спешен транспорт на ранени при тежки 
ПТП. На второ място са пострадалите и тежкоболните в труднодостъпни части на 
страната, за които се налага спешен транспорт до медицински заведения в големите 
градове, за да получат адекватни медицински грижи, а също така на тежко пострадали 
при зимни спортове и занимания с планински туризъм и алпинизъм, особено през 
зимата. 

Важно е и времето на реакция на системата при инцидент – то започва да тече от 
получаване на телефонното обаждане на националния телефон за спешна помощ [1] 
или в центъра на HEMS, продължава при подаване на нареждане за излитане на 
дежурния екипаж, подготовката на вертолета, запуска и излитането. При добре 
работещите системи това време е до 10 мин.  

Вторичната мисия e превоз на болни или пострадали между отделни болници, 
където пациентът може да се нуждае през целия полет от интензивни грижи с 
използване на специализирано животоподдържащо оборудване. Тези задачи се планират 
предварително и се изпълняват на разстояния над 80 км, като продължителността им 
може да достигне и дори надхвърли един час. В Европа съотношението между 
първични и вторични мисии е 70/30, докато в САЩ е 30/70. 

Възможно е да бъде направено приблизително изчисление за нуждата от HEMS. 
През 2016 г. в България има 7404 тежки ПТП, при които са загинали 708 и са ранени 
9374 души.[4] При допускане, че 20% от случаите на тежки ПТП (от опита в Европа) се 
нуждаят от използване на спешна помощ по въздуха за превоз на пострадали, това 
прави около 1480 спасителни мисии (полета) на година, всяка за превоз на един 
пациент. При дял от 50% на полетите за спасяване при ПТП спрямо общия брой полети 
на вертолетите за HEMS с национално покритие това е общо 2960 полета на година (от 
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които 2080 са за изпълнение на първични мисии и 880 за вторични мисии, съотношение 
70/30). Ако вертолети изпълняват полети от пет бази, средният брой на мисиите на база 
за година ще е 590, или около 1,6 полета на ден, което е в рамките на нормалното за 
една напълно развита авиационна служба. 

В доклада се представя предложение за схема на организационна структура и 
критерии за използване на служба за спешна медицинска помощ с вертолети в 
България. (фиг. 4) 

Службата за спешна медицинска помощ с вертолети в България е необходимо да 
се състои от два стълба. Първият организационен стълб са вертолетите на авиационен 
оператор, които сe наемат от Министерството на здравеопазването в България. В 
качеството на оператор може да бъде правителствена организация ( полиция, Българска 
армия и др.) и/или частна авиационна компания. Вторият стълб на HEMS са локални 
центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП), които предоставят медицински 
персонал (доктор + парамедик) като част от екипажа на вертолета, медицинско 
оборудване и материали. Дейностите по HEMS се управляват от оперативен център, 
който е част от локален спешен медицински център или от оперативен център на друг 
местен център за спешна медицинска помощ. При спешен случай се подава сигнал на 
„Център 112“ от Националната система за спешни повиквания, където телефонният 
диспечер, съобразявайки се с предложените критерии за използване на вертолетна 
спешна медицинска помощ, решава какво средство да бъде използвано (вертолет или 
земен транспорт – линейка). В изключителни случаи е възможно използването на 
обявен телефонен номер на локален спешен медицински център, но поради риска от 
забавяне или невъзможност за телефонна връзка този вариант не е за предпочитане. В 
този случай се оценява от оперативния център по зададените критерии дали да се 
използва вертолет или наземен транспорт – линейка. 

Примерни критерии за използване на HEMS мога да бъдат: пътни инциденти с 
много на брой наранени хора; изхвърлени от превозното средство хора или разрушено 
пътно превозно средство; падания от височина над 5 м; множество травми; артериално 
кървене; давещи се във водни съоръжения и водоеми хора; инциденти при летене; 
изгаряния в голяма степен; фрактури на дълги кости; наранявания на глава; трудно 
достъпен терен; сътрудничество с Планинска спасителна служба; болка в гръден кош; 
отравяния; безсъзнание; гърчове и др. 
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Фигура 4 Примерна схема на организационна структура на спешната 
медицинска служба с вертолети в България 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основните предимства на вертолетната бърза помощ се крият в бързината, с 

която на мястото на произшествието се доставя медицински екип, разполагащ с богато 
оборудване за оказване на първа помощ. Вертолетът не зависи от трафика по пътищата 
и задръстванията, като поддържа крейсерска скорост от порядъка на 230–250 км/ч. Така 
при усреднени условия времето за достигане до мястото с нуждаещите се от спешна 
помощ е около три пъти по-бързо, отколкото с конвенционален наземен транспорт 
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(линейка). Това е валидно за градски условия, докато в планински условия времето за 
пристигане на медицинския екип може да се съкрати още повече. Скоростта на 
реагиране позволява на един висококвалифициран медицински екип, разполагащ с мо- 
дерно животоспасяващо оборудване, да обслужва много по-голяма площ при ползване 
на вертолет в сравнение с ползване на наземен транспорт. 

При организирането на системата в български условия и изпълнението на 
задачите особено при първичните мисии би трябвало да се отчитат и ограничаващите 
ефективността на вертолета фактори като например:  

 Отговарящите на изискванията за HEMS вертолети в Европа, снабдени 
със специализирано медицинско оборудване, не са евтини за първоначално 
придобиване и поддръжка. В този случай може да се започне с вертолети втора 
употреба, предлагани на достъпна цена.  

 Метеоусловията може съществено да ограничат оперирането на 
вертолетите (при мъгла, ниска облачност, сняг, силен вятър). 

 При по-слабо развитите системи първичната мисия се изпълнява само в 
светлото време на денонощието, докато в най-развитите страни от години се лети и 
нощно време с използване на очила за нощно виждане. 

 При първичната мисия се изисква използване на висококвалифицирани и 
високоплатени медицински екипи, които могат да окажат надеждна помощ на 
пострадалия на мястото на произшествието и да осигурят адекватни грижи по време на 
полета към болницата. Оцеляването на тежко контузени или болни пациенти е в пряка 
зависимост от квалификацията на медика и оборудването за интензивни грижи. Същото 
се отнася за летателния и инженерно-техническия състав, където привличането и 
задържането на висококвалифицирани кадри изискват съответната политика на 
заплащане и спазване на норми за работно натоварване.  

 За ефективна HEMS и за осигурена безопасност на полетите, се изисква 
добра координация с другите организации, задействани при спешни случаи, като 
полиция, пожарна и военни, местни власти, планинска спасителна служба и др., което 
налага провеждане на много обучения и редовни тренировки. 
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Abstract: An algorithm of aiming system with tracking system for release of aviation bombs 
has been developed. 
 
Keywords: algorithm, aiming system 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
До настоящия момент в открития печат не е известен начинът по, който се 

използват оптико-електронните следящи системи в решаването на задачата на 
прицелване. Предимно са представени данни за възможностите на тези системи но не и 
за тяхното използване в алгоритмите за прицелване при бомбопускане [1, 2, 3].  

 
2. АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА НА АВИАЦИОНЕН ПРИЦЕЛЕН 

КОМПЛЕКС СЪС СЛЕДЯЩА СИСТЕМА 
 
В случай, че положението на следящото устройство се определя с ъглите μ и φ 

спрямо хоризонтално стабилизираната координатна система системата Осxyz (фиг. 1), 
то текущите координати x, z на целта се определят от векторното уравнение: 
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Фиг. 1 Определяне положението на Orij спрямо Осxyz. 
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където )сл(
стА  е преходната матрица за преминаване от координатната система Oсxyz към 

координатната система Orij: 
 

(2)   )сл(
стА =







cos0sin

sinsincoscossin

sincossincoscos

. 

 
Текущите координати x, z на целта се изразяват с формулите: 
 

(3) 
.coslsinlsinDDz

;sinsinlcossinlcoslcoscosDDx

1z1ycz

1z1y1xcx




 

 
Височината на полета Н се определя чрез измерената наклонена далечина Dc: 

(4)   sincoslcoscoslsinlcossinDDH 1z1y1xcy . 

 
При условие, че се измерва височината на полета Н, то Dc се определя от 

равенството (4): 
 

(5)    1
111z1y1xc cossinsincoslcoscoslsinlHD   

 
При условие, че може да се пренебрегне разстояние l, то формулите за текущите 

координати на целта се опростяват и приемат следния вид: 
 

(6)    
.sinDz

;coscosDx




 

Аналогично за Н и D се записват зависимостите: 
 

(7)   ;cossinDH     1cossinHD   

 
Необходимите координати X и Z (фиг. 3.9) се определят от формулите.  
 

(8)    
,TVTUZ

;TVTUАХ

цzz

цxx0




 

където Vцх= цц cosV  , Vцz= цц sinV  ; вx cosUU  ; вz sinUU  . 

 
Положението на самолета, следящата система и целта относно произволно 

избран базис се определя от векторната схема представена на фиг. 2 
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Фиг.2. Векторна схема представяща положението на самолета, следящата 

система и целта относно даден базис. 
 
От горната векторна схема се определя векторното уравнение: 
 

(9)    0DDlD цн  , 

 
където: 

нD  е вектора определящ положението на самолета спрямо базисната точка В; 

D  - вектора определящ положението на целта относно следящото устройство; 

цD  - вектора определящ положението на целта относно базисната точка. 

слD  - вектора определящ положението на следящото устройство относно базиса. 

След диференциране на уравнение (9) и преобразуване се получава: 

(10)    W + lx1 + Dх
dt

Dd
~

 - цV =0, 

където: 

W  е векторът на пътната скорост на самолета; 

1  - векторът на ъгловата скорост на самолета; 

dt

Dd
~

 - относителната скорост на целта спрямо следящото устройство; 

  - векторът на ъгловата скорост на следящото устройство; 

цV  - векторът на скоростта на целта. 

Израза: 

(11)    цпр VWW  , 

е приведената пътна скорост на самолета относно скоростта на целта. 
Израза за приведената пътна скорост придобива следният вид: 

(12)    Dxlx
dt

Dd
~

W 1пр  . 

Векторното уравнение (12) представено в координатната система Оrij, има 
следният вид: 

(13)    

,DllW

;DllW

;DllW

iri1ir1прj

jrj1jr1прi

ij1ji1прr





 

 

Разстоянието между масовия център на самолета и масовия център на следящото 
устройство l е пренебрежимо малко в сравнение с далечината Dc, следствие на което 
може да се приеме, че Dc≈D. 

Проекциите Wпрr, Wпрi, Wпрj  се определя от израза (13), а вектора на ъгловата 
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скорост на самолета 1  се представя в скаларен вид с помощта на преходните матрици 
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Векторът на разстоянието l  се представя в координатната система Orij мощта на 

преходните матрици с )1(
слA : 

(16)     
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Приведената пътна скорост прW  се представя в координатната система Oxyz с 

помощта на преходна матрица: 

(17)     
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 . 

Проекциите на вектора на скоростта на целта в стабилизирана координатна 
система се определят от формулата: 

(18)    ,
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Поставяйки във формула (18) равенствата (13) за приведената пътна скорост се 
определят проекциите на вектора на скоростта на целта в стабилизирана координатна 
система: 

 

(19)  
.cosWsinWWV

;sincosWsinWcoscosWWV

прjпрrzцz

прjпрiпрrxцx




 

 
При условие, че разстоянието l е пренебрежимо малко (l≈0) формула (19) приема 

следния вид: 
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(20)  
,cosDsinDWV

;sincosDsinDcoscosDWV

izцz

ijxцx








 

където ωi и ωj са ъгловите скорости на следящата система Orij спрямо хоризонтално 
стабилизираната подвижна Оxyz. 

Необходимите ъгли μн и φн се определят по формулите (фиг. 3): 

(21)   
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Фиг. 3.8. Необходими ъгли на визиране в координатната система Oсxyz. 

 
От изведените изрази за текущите и необходими координати на целта се вижда, 

че най-удачно е определянето на местоположението на следящата система Orij с 
помощта на ъглите μ и φ спрямо хоризонтално стабилизирана координатна система 
Oxyz. 

На базата на изложения математически апарат е предложен алгоритъм на работа 
на авиационен прицелен комплекс със следяща система при за бомбопускане (фиг. 4). 
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А0=f(V, H, λ, Θ); 
Т= f(V, H, λ, Θ). 

 

X=f(A0, T, Vцх, Ux); 
Z=f(Ux, T, Vцz). 
Dн=f(X, Z). 

 μн, φн 

начало 

x=f(D, μ,φ); 
z= f(D, μ,φ). 

режим 
АБ 

да 

не 

Vцх=f(Wx, ωi, ωj, μ, φ, D, D ); 

Vцz=f(Wz, ωi, μ, φ,D, D ). 

Ux=Wx – Vx(V, βпл, α,ψ, θ, λ, γ); 
Uz=Wz – Vz(V, βпл, α,ψ, θ, λ, γ). 

 
 

p≤0 

q=z – Z; 
p=x – X. 

да 

не 

край 

Текущи параметри 
V, Wx, Wy, Wz, 
 ψ, θ, λ, γ, βпл, α,  

ωx1, ωy1, ωz1,  

 

 
Следяща система 

D, D , ωi, ωj, μ, φ,  

 
Фиг. 4. Алгоритъм на работа на прицелна система за бомбопускане използваща 

следяща система. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Разработеният математически модел и създадения алгоритъм на авиационен 
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прицелен комплекс със следяща система позволяват определянето на възможните 
области за бойно използване. 
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Abstract: The targeting process is modeled for aiming system with tracking system. 
 
Keywords: aiming system, tracking system 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Развитието на технологиите позволява използването на нови методи в теорията 

на прицелването, а това от своя страна повишава ефективността и възможностите за 
бойно използване на не управляеми авиационни средства за поразяване. Съвременните 
оптико-електронни следящи системи осигуряват достатъчно голяма точност на следене 
на целта, както и нейната идентификация от големи далечини на полета т.е. от големи 
дистанции извън зоната на противовъздушната отбрана. Точното следене на целта 
осигурява изчисляването на текущите координати на целта и измерването на ъгловата 
скорост на следене на целта. По този начин се прилага метода „бомбопускане по ъглова 
скорост„ увеличаващ точността на попаденията. Оптико-електронните следящи 
системи повишават точността на стрелбата и бомбопускането по подвижни и 
неподвижни цели с повече от едно средство за поразяване в една атака. От друга страна 
използването на повече от един метод за стрелба и бомбопускане позволява тяхното 
резервиране и оптимизиране с цел повишаването на точността на решаване на задачата 
на прицелване [5, 6, 7]. 

 
2. МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ПРИЦЕЛВАНЕ ПРИ БОМБОПУСКАНЕ 

СЪС СЛЕДЯЩА СИСТЕМА 
Моделирането на процеса прицелване при бомбопускане със следяща система 

включва следните модели: 
  - движението на масовия център на самолета [1]; 
 - движението на масовия център на бомбата [2]; 
- прицелен комплекс използващ следяща система [3]. 
При решаване на задачата на прицелване при бомбопускане с използване на 

следяща система, като параметри на прицелване се използват: q=z – Z и р=х – Х. 
При условие, че са определени векторите на: ъгловата скорост на самолета 1 , 

ъгловата скорост на следене на целта  , пътната скорост на самолета W , ъглите μ, φ, 
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ψ, θ, γ, далечината до целта D  и относителната скорост на целта D , могат да се 
определят текущите и необходимите координати на целта [3]. 

При изследване на процеса на прицелване се приемат следните допускания:  
 - положението на следящото устройство се определя с ъглите μ и φ спрямо 

хоризонтално стабилизираната координатна система Осxyz;  
- координатната система Oηζξ се приема за подвижна невъртяща се. 

 - 0l   (използва се самолет изтребител - бомбардировач следствие на което 
разстоянието l може да се пренебрегне), следствие на което D=Dc; 

Използвайки тези допускания текущите координати на целта x, z [3] се 
определят в дискретен режим за Δt=0,01s от полета на самолета. Необходимите 
координати X и Z се определят от аналитичните формули: 

 

(1) 
 

  ,TcosDsinDWTUZ

;TsincosDsinDcoscosDWTUАХ

izz

ijxx0








 

 
Проекциите на пътната скорост на самолета Wx, Wy, Wz се определят от модела 

на самолета.  

Скоростта на изменение на дистанцията до целта D т.е. D  се изчислява от 
формулата: 

 

(2)     


















цz

цx

z

y

x
т)сл(

ст

прj

прi

прr

V

0

V

W

W

W

A

W

W

W

, 

където D = -Wпрr. 
Ъглови скорости ωi и ωj на следене на целта от формулата [3]: 
 

(3)      

    

  ,sinVWcosW
D

1

;cosVWsinsinWsincosVW
D

1

цxxyj

цzzyцxxi





 

 
Началните координати на целта се задават във визирната координатната система 

Оxвyвzв посредством ъглите ε0, β0 и височината на полета на самолета Н0 в момента t=0. 
От координатната система Оxвyвzв се преминава в координатната система 

Ох1у1z1: 
 

(4)    
.001

мон001 ;




 

Изчисляват се началните координати на целта x01, z01 в координатната система 
Ох1у1z1 и началните координати x0, z0 в система Оxyz при γ=0, [2]. 

Текущите координати на целта x, z и височината на полета на самолета Н в 
координатната система Оxyz се определят от изразите: 

 

(5)    

,Zzz

;НHH

;Хxx

тек0

тек0

тек0







 

където Хтек, Нтек и Zтек се определят от модела на самолета. 
Ъглите μ и φ се определят аналогично по формула [3]: 
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(6)   









x

H
arctg ;    







 


Н

sinz
arctg . 

 
Безопасната височина на бомбопускане се определя от формулата [4]: 

(7)   
 

,

2
cosng

cos1V
HH

Y

2

бхпбез








 



  

където Нбхп е опасната височина при бомбопускане от хоризонтален полет. 
Схема на процеса на прицелване при използване на следяща система е показана 

на фиг. 1. 
В резултат от решаване на задачата на прицелване при бомбопускане с 

използване на следяща система се определят условията на бомбопускане f(tп)=[V1(tп), 
Н(tп), ωi(tп), ωj(tп), μ (tп), φ(tп), μ(tп), φ(tп)]. Алгоритъмът на работа за моделиране на 
процеса на прицелване при използване на прицелен комплекс използващ следяща 
система е показан на фиг.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ц 

ТП 

О/ Х 

Z 

Нп 

ψв 

ψц 

UT 

цV  

Dн 

О x 

y 

z 

φ 

μ 
W  

Ц 

О x 

y 

z 

φн 

μн 

r r 

j 

i 

xсi-1 xсi= xсi-1+Wx Δt xцi-1 xцi= xцi-1+Vцх Δt 

D 

r 

Нi-1 

zсi-1 

zсi= zсi-1+Wz Δt 

zцi-1 
zцi= zцi-1+Vцz Δt 

y 

 Фиг. 1. Схема на процеса на прицелване със следяща система. 
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xci=xci-1+WxΔt; 
zci=zci-1+WzΔt; 
Hi=Hi-1+ WyΔt. 

 

D, μ, φ 

начало 

М. модел на ла 
 

V, Wx, Wy, Wz, Н, ψ, 
θ, γ, λ, βпл, α 

Начални условия  
f0 

Vцх=Vц cosψц 
Vцz=Vц sinψц 

xц=xц+VцхΔt; 
zц=zц+VцzΔt. 

x=xc – xц; 
z=zc – zц; 

 

Vцх=f(Wx, ωi, ωj, μ, φ, D, D ); 

Vцz=f(Wz, ωi, μ, φ,D, D ). 

D, μ, φ 

 

Wпрх=Wx – Vцх; 
Wпрz=Wz – Vцz. 

ωi=f(D, Wy, Wпрх, μ); 
ωj=f(D, Wy, Wпрх, Wпрz, μ, φ). 
 

D =f(Wпрх, Wy, Wпрz, μ, φ) 

А0=f(V, H, λ, Θ); 
Т= f(V, H, λ, Θ). 

 

X=f(A0, T, Vцх, Ux); 
Z=f(Ux, T, Vцz). 
Dн=f(X, Z). 

 μн, φн 

Ux=Wx – Vx(V, βпл, α,ψ, θ, λ, γ); 
Uz=Wz – Vz(V, βпл, α,ψ, θ, λ, γ). 

 
 

p≤0 

q=z – Z; 
p=x – X. 

да 

не 

край 

f (tп) 

 
Фиг. 2. Алгоритъм на работа моделиращ процеса на прицелване със следяща система 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Разработеният математически модел и създадения алгоритъм на процеса на 

прицелване с авиационен прицелен комплекс със следяща система позволяват изследвания на 
точността на бомбопускане по подвижни цели. 
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Abstract: Determining bombing accuracy using aiming system with tracking system. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В резултат от математическото моделиране на процеса на прицелване с авиационен 

прицелен комплекс със следяща система се определя точността на бомбопускане от 
хоризонтален полет по подвижна цел. Точността на бомбопускане се изчислява, като корен 
квадратен от втория начален момент на грешката [2].  

 
 
2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧНОСТТА НА БОМБОПУСКАНЕ СЪС СЛЕДЯЩА 

СИСТЕМА 
 
От текущите параметри на полета на самолета V, Wx, Wy, Wz, Н, ψ, θ, γ се определят 

текущите параметри с грешка V/, W/
x, W/

y, W/
z, Н/, ψ/, θ/, γ/, λ/, β/

пл, α/ [2]. Изчисляват се 
текущите координати на целта x(t), z(t) и съответно дистанцията D(t) и ъглите на μ(t) и φ(t) на 
следене на целта [3]. Тези ъгли се измерват с определена грешка, като се приема, че тя има 
нормален закон на разпределение. Използвайки генератор на случайни числа се определят 
D/(t), μ/(t), и φ/(t) с грешка. Аналогично се определят ω/

i(t), ω/
j(t) и D (t). Определя 

съставящите на скоростта на целта в следствие на измерваните параметри на полета [3]: 
 

 (1) V/
цх(t)=f(W/

x, ω/
i, ω/

j, μ/, φ/, D/, D /);  V/
цz(t)=f(W/

z, ω/
i, μ/, φ/,D/, D /). 

 
Балистичните елементи А/

0, Т/ се определят от математическия модел за движене на 
бомбата [dis, mon]: 

(2)   А/
0(t)=f(V/, H/, λ/, Θ); Т/(t)= f(V/, H/, λ/, Θ). 

След определяне на точните необходими координати на целта Х(t) и Z(t) се определят 
същите но с грешка [3]: 

(3)   X/(t)=f(A/
0, T/, V/

цх, U/
x); Z/(t)=f(U/

x, T/, V/
цz). 
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Условието за бомбопускане е: 
(4)    p/=x/(t) – X/(t) 
При изпълнение на условието: 
(5)     p/(t)≤0,  

се определя времето на пускане tп. 
За времето tп се определя грешката на бомбопускане ΔX: 
 

(6)  
  

  .tTtVz)t(TU)t(zZ

;tTtVx)t(TU)t(A)t(хX

ппцz0цпzпc

ппцx0цпxп0пc




 

След N на брой реализации се определят σΔx, M[ΔX], σΔz, M[ΔZ]. 
Точността на бомбопускане се определя по формулата [1]: 
 

(7)    ]x[D]x[M2
x2   , 

 

Алгоритъмът за определяне на x2  при използване на следяща система за зададени 

начални условия 0f  е показан на фиг.1. 
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Vцх=Vц cosψц; 
Vцz=Vц sinψц 

ωi=f(D, Wy, Wпрх, μ); 
ωj=f(D, Wy, Wпрх, Wпрz, μ, φ); 

ω/
i; ω

/ j 

D =f(Wпрх, Wy, Wпрz, μ, φ); 

D  

Vцх=f(Wx, ωi, ωj, μ, φ, D, D ); 

Vцz=f(Wz, ωi, μ, φ,D, D ); 

V/
цх=f(W/

x, ω
/
i, ω

/
j, μ

/, φ/, D/, D
/
); 

V/
цz=f(W/

z, ω
/
i, μ

/, φ/,D/, D
/
) 

М. модел на ла 
V, Wx, Wy, Wz, Н, ψ, θ, γ, λ, βпл, α 
V/, W/

x, W
/
y, W

/
z, Н

/, ψ/, θ/, γ/, λ/, 
β/

пл, α
/ 

 

J=1,…, N 

начало 

Начални условия f0 

xc=xc+WxΔt; 
zc=zc+WzΔt; 
H=H+ WyΔt 

 

D, μ, φ 

xц=xц+VцхΔt; 
zц=zц+VцzΔt 

x=xc – xц; 
z=zc – zц 

 

D, μ, φ; D/, μ/, φ/, 
x/=f(D/, μ/, φ/); 
z/=f(D/, μ/, φ/) 

Wпрх=Wx – Vцх; 
Wпрz=Wz – Vцz 

А0=f(V, H, λ, Θ); 
Т= f(V, H, λ, Θ); 
А/

0=f(V/, H/, λ/, Θ); 
Т/= f(V/, H/, λ/, Θ) 

X=f(A0, T, Vцх, Ux); 
Z=f(Ux, T, Vцz). 
Dн=f(X, Z); 

X/, Z/, D/
н 

Ux=Wx – Vx(V, βпл, α,ψ, θ, λ, γ); 
Uz=Wz – Vz(V, βпл, α,ψ, θ, λ, γ); 

U/
x, U

/
z 

 
 

p/≤0 

p/=x/ – X/; 
 

 

да 

не 

ΔXj,  

край 

да 

j=N 

σΔх, M[Δx] 
x2  

 

не 

 
Фиг. 1. Алгоритъм за определяне на x2  при използване на следяща система за 

зададени начални условия 0f . 

 
 
Определена е точността на решаване на задачата на прицелване при бомбопускане от 

хоризонтален полет с авиационен прицелен комплекс със следяща система по подвижна цел с 
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авиационна бомба ОФАБ-100.  
Приема се, че скоростта на целта е 60 km/h с курсов ъгъл ψц=300.  
Изследването се извършва за следните условия на бомбопускане: 
- хоризонтален полет и пикиране (λ= 00); 
- скорости - V=180, 200, 220, 240, 260 m/s; 
- височини Н= 600, 900, 1200, 1500, 1800 m. 

В резултат от математическото моделиране на процеса на прицелване при 
бомбопускане от хоризонтален полет са определени вероятностните характеристики на 
точността на бомбопускане σΔх, M[Δх] както и корен квадратен от втория начален момент на 

грешката на бомбопускане x2 . 

Изчислено е средноквадратичното отклонение на грешката на бомбопускане σΔх от 
хоризонтален полет, което е показано в табл. 1. Вижда се, че с нарастването на скоростта на V 
и височината Н на бомбопускане σΔх нараства. То се изменя в границите от 20,70 до 55,87 m 

 
Таблица 1 

λ= 00 – хоризонтален полет 
σΔx [m] V=180 [m/s] 200 220 240 260 
Н=600 [m] 20,70 23,36 25,82 28,30 31,21 
900 24,51 27,84 31,35 34,79 37,39 
1200 28,58 32,36 36,14 40,23 43,75 
1500 32,53 36,69 41,09 45,85 50,52 
1800 36,41 41,41 45,40 50,83 55,87 

 
В табл. 2 са показани изчислените стойности на математическото очакване на 

грешката на бомбопускане M[Δх] при хоризонтален полет по подвижна цел. Вижда се, че при 
използване на следяща система за бомбопускане M[Δх] е в диапазона от -0,40 до 10,60 m. 

 
Таблица 2 

λ= 00 – хоризонтален полет 
M[Δx] [m] V=180 [m/s] 200 220 240 260 
Н=600 [m] 1,84 1,42 0,86 0,01 -0,40 
900 4,49 4,35 3,96 3,86 3,42 
1200 6,89 6,96 6,45 6,63 7,05 
1500 6,87 7,21 7,53 7,64 8,07 
1800 8,31 9,76 9,83 9,39 10,60 

 
Точността на бомбопускане от хоризонтален полет по подвижна цел се изменя в 

границите от 20,79 до 56,87 m (табл. 3).  
С нарастване на скоростта V и височината H на бомбопускане точността намалява 

(фиг. 2). 
 
 
 
 
 

Таблица 3 

λ= 00 – хоризонтален полет 

x2 [m] V=180 [m/s] 200 220 240 260 

Н=600 [m] 20.79 23.40 25.84 28.30 31.22 
900 24.91 28.18 31.59 35.00 37.55 
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1200 29.40 33.10 36.71 40.77 44.32 
1500 33.25 37.40 41.77 46.48 51.16 
1800 37.35 42.54 46.45 51.69 56.87 
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Фиг. 2. Зависимост на x2  от V и Н за следяща система за бомбопускане по 

подвижна цел от хоризонтален полет. 
Точността на бомбопускане от хоризонтален полет по неподвижна цел с използване на 

съществуващите методи е от 29,83 m до 78,45 m [2]. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
От направеното изследване може да се направи извода, че за авиационен прицелен 

комплекс със следяща система, точността на бомбопускане по подвижна цел се увеличава с 
27,51 % до 30,03 % спрямо тази при бомбопускане по неподвижна цел за съществуващите 
методи. 
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Резюме: В настоящата статия е проследено влиянието на климатичните условия върху защитните 
свойства на продуктите за балистична защита. Представени са методи за ускорено стареене на 
средства за балистична защита (СБЗ) с оглед контрол на качеството и проверка на годността и 
защитните свойства на СБЗ. Направена е връзка между снетите стойности от балистичните и 
физико- механични изпитвания и защитните свойства през целия жизнен цикъл на продуктите за 
балистична защита.  
 
Ключови думи: лабораторно ускорено стареене, средства за балистична защита,контрол на 
качеството.  

 
Abstract: This paper reviews the influence of climatic conditions on the protective properties of ballistic 
protection products. There are presented methods for accelerated aging of materials for ballistic protection 
applied to quality control and verification of the suitability and protective properties of the means of ballistic 
protection. A connection has been made between the measured values of the ballistic and physical-
mechanical tests and the protective properties throughout the lifecycle of ballistic protection products. 
 
Keywords: Laboratory accelerated aging, means for ballistic protection, quality control. 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Средствата за балистична защита (СБЗ), бронежилетки, щитове, каски, панели и 

покривала предназначени за защита на хора, бойни машини и боеприпаси, са изградени от 
материали проектирани като макро-композитни системи, чиито свойства  претърпяват 
промени в зависимост от начина на експлоатация, методите и условия при които се 
съхраняват. Процеса на промяна на свойствата може да бъде наречен стареене и/или умора на 
материята и е обвързано с гаранционния срок на продукта за балистична защита (ПБЗ). 
Възможността да се предскажат промените в защитните свойства на материята през целия 
период на неговия жизнен цикъл би било от огромна полза, както за производителите така и 
ползвателите на продуктите за балистична защита.   

Предивид горе изложеното, е необходимо ПБЗ да бъдат периодично продложени на 
изпитвания с оглед проверка на качеството. Тези изпитвания са в пряка зависимост с 
климатичните условия при които ще баде експлоатирано СБЗ, но тъй като естествената 
околна среда не може да бъде контролирана не винаги можем да бъдем сигурни, че 
използваме най-екстремните условия [1]. Резултатите от изпитванията за ускорено стареене в 
лабораторна среда, чрез комбинирано въздействие с различни климатични фактори, са 
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необходими както при проектирането, избора на балистичните материали и предприемане на 
действия с цел намаляване на скоростта на стареене/умора материята използвана при 
създаване на СБЗ. 

За проследяване изменението на свойствата на материалите предназначени за  обща 
балистична защита, може да бъде проследено чрез методика за ускорено стареене, което да 
доведе до принудитално критична промяна на свойствата на композитната система, преди и 
след изтичането на гаранционния срок на продуктите.  

В процеса по прилагане на методиката за изследване на ускорено стареене/умора и 
загуба на защитни свойства на СБЗ, е необходимо да бъдат определени външните климатични 
фактори и последователността и комбиниране на процедурите по прилагането им, както и 
уточняване на критериите по оценяване на степента на стареене/умора последвано от анализ 
позволяващ изолиране на материята старееща с най-голяма скорост. 

При прилагане на методиката за ускорено стареене/умора трябва да бъдат проверени 
всички възможни изпитвания които са в пряка зависимост с експлоатационните условия на 
ПБЗ, а именно:  
- Поведение на материята при балистични изпитвания;  
- Изпитвания за загуба на тегло;  
- Изпитвания за изменения на физико-механични и химични свойства; 
- Наблюдения с невъоръжено око, за частични и/или цялостни изменения в съставните 

елементи на продукта. 
Променящата се гео-политическа карта на света, налага средствата за балистична 

защита да бъдат използвани в различни климатични области, от което  би следвало при 
изпитванията да се приложат условия на околната среда характерни за най-екстремните 
климатични зони. В един от основните ръководни документи на НАТО [2] се изисква 
проверка чрез десет стъпков метод, който включва: 

1. Първа стъпка от метода изисква да се проучи при какви реални условия ще се 
използва СБЗ. Обект на проучването трябва да бъдат всички възможни действия и процеси в 
които ще участва продукта през периода на неговото използване (транспорт, съхранение, 
функционално използване и др.). Информацията от проучването трябва да послужи при 
определяне на климатичните фактори, прилагането на изпитвания и анализи с цел оценка на 
съответствието.  

2. Втората стъпка изисква да се провери и анализира цялата налична информация 
относно модификациите на материала и промените свързани с неговото функционално 
предназначение. Информацията съдържа резултати от изпитвания и обосновка за избора на 
материала при проектирането и разработването на средството, резултати от изпитвания в 
процеса на производство, жизнения цикъл на продукта, получени рекламации, дефекти, 
предприети коригиращи и превантивни действия, извършвани подобрения, резултатите и 
отзивите от тях и др. 

3. При последващите стъпки се изисква на базата на анализираната информация по 
първа и втора точка да се изготви профил на околната среда за изделието, който отново да се 
сравни с факторите по първа точка. На основание на извършеното сравнение се определят 
слабите и потенциално критични моменти на изделието свързани с функционалното му 
предназначение, безопасност при използване и структурни промени.  

4. В резултат на извършените проучвания и изследвания се изготвя работна 
методология за изпитване и на основание резултатите от нея се оценява възможността на 
материала да изпълнява предназначението си през гаранционния период. 

Горе посочения документ регламентира изисквания, които трябва да бъдат прилагани 
при проектирането и разработването на изделия, предвидени за използване в страните членки 
на НАТО.  Същия може да бъде използван успешно и при изготвянето на методология с цел 
предсказване периода на пълноценно използване на СИБЗ. 

 
 



 

135 
 

 
 
2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ЖИВОТ НА СБЗ  
 
При определяне на климатичните фактори, които да бъдат използвани при изпитвания 

с цел оценка на качеството е необходимо да бъде извършен анализ на бъдещия 
експлоатационен живот на продукта [3]. 
  

 
 

Фигура 1.  Схема на експлоатационния живот на продукт за балистична защита. 
 

На фигура 1 е показано как би изглеждала схемата на експлоатационния живот на СБЗ, 
като през гаранционният ѝ срок цикълът показан на схемата се повтаря няколкократно от 1 до 
5 или от 3 до 5.  

При изпълнение на поставените му задачи военнослужещите използват средствата за 
балистична защита по всяко време на денонощието. Това означава, че през гаранционния и 
срок защитната балистичната система се подлага многократно и последователно на 
въздействието на различни климатични фактори, според климата на конкретния географски 
регион. В повечето от случаите контингентите изпълняват мисии зад граница в райони, 
където са характерни климатични фактори, както следва: 
- за светлата част на денонощието - висока температура достигаща до +45÷50˚ С (в 

бронирана машина съответно до 60˚ С и повече); слънчево интегрирано лъчение; ниска 
влажност, освен когато няма валежи от дъжд; 

- за тъмната част на денонощието - ниска температура достигаща до - 20˚ С и висока 
влажност. 

Предвид горе посоченото при изпитванията с цел проверка степента на 
стареене/умора на средствата за балистична защита след въздействие с различни климатични 
фактори трябва да се използват и в последователност цикли, при които да се използват 
различни комбинации от всичките тези фактори. 

 
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ УСКОРЕНО 

СТАРЕЕНЕ  
 
При оценка качеството на ПБЗ, които се използват при горе посочените условия 

трябва  да се използват следните климатични фактори: 
- висока температура (суха/влажна); 
- ниска температура/замръзване; 
- солена мъгла; 
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- пясък и прах; 
- слънчева радиация; 
- химическа атака; 
- ниско атмосферно налягане; 
- дъжд или потапяне във вода, сняг, градушка. 

Тъй като средствата за балистична защита се излагат на пряка слънчева радиация, 
изпитванията следва да започнат със слънчева радиация а след това с метод за висока 
температура с цел определяне на фотодеградиращия ефект върху материала в резултат на 
пряката слънчева светлина. При проверка на високо температурния ефект изпитването следва 
да се извърши чрез 24 часови цикли [4], като температурата и слънчевата радиация 
постепенно се покачват.  

Съгласно изискванията на MIL-STD-810 „Процедура 2 от метод 505.5 Слънчева 
радиация” и предвид научните доказателства, че ултравиолетовите лъчи и фотодеградиращия 
ефект в резултат на слънчевата светлина могат да бъдат основен фактор при стареенето на 
балистичните материали, съпроводено с намаляване на защитните им свойства свойства, е 
логично да се използва метод чрез въздействие с постоянна висока температура и слънчева 
радиация. Този по-тежък вариант за изпитване избягва възможността за почивка между 
циклите (за около 4 часа) и възстановяване на материала, както и възможността за 
приспособяване към температурни стресове е подходящия метод при ускорено имитиране на 
стареене на СБЗ.  

За имитиране на естествено чрез слънчева радиация. При този метод е необходимо да 
бъдат използвани седем и половина 24-часови цикъла с постоянно въздействие на 
температура 49˚С (характерна за топлите географски региони) и слънчева радиация 1120 
W/m2, като измерването на температурата и параметрите на слънчевата радиация се извършва 
на всеки 20 часа.  

За средства за балистична защита използвани при по екстремни услови, а именно 
региони с топъл климат, при които температурата в машините достига до 65˚С и повече, е 
необходимо да се използва изпитване и чрез по екстремно въздействие. Изпитванията с цел 
проверка устойчивостта на продукта към въздействие с висока температура се провеждат в 
три цикъла при температура 65˚ С при 23 %  влага[5].  
 Изборът на метод за въздействие при ниска температура се извършва в зависимост от 
параметъра, който трябва да се проверява – условия на съхранение, работен и функционален 
температурен диапазон. Тъй като целта на изследването е проверка степента на стареене, е 
по-подходящо да се използва метода с по-екстремни климатични параметри характерни за 
съответните географски региони. В тези случай е необходимо прилагане на температурен 
диапазон (-35˚ to -51˚) С в продължителност 72 часа, методиката се прилага при изпитване на 
боеприпаси, експлозиви, органични пластмаси и др. [6]. 

При изпитвания с висока влажност на средата, изпитванията се  провеждат  съгласно 
изискванията на стандарта NIJ 0101.06, който  изисква потапяне във вода за 30 минути при 
температура на водата 20˚ С, в някои от случаите се прилага стандарт  NIJ 0101.04, който 
налага прилагане на дъждуване по три минути от двете страни на СБЗ. 
 Метода с потапяне във вода се прилага когато е възможно да се наложи 
функционирането на продукта след частично или пълно потапяне във вода. В подкрепа на 
това твърдение може да се посочи необходимостта от запазване на балистичните свойства 
след като военнослужещия да преодолял водно препятствие. Освен това метода за изпитване 
с потапяне във вода е за предпочитане пред метода с дъждуване тъй като балистичните 
свойства намаляват след въздействие с висока влага. В зависимост от конструкцията на 
продукта в някои случаи се препоръчва прилагането и на двата метода за изпитване, тъй като 
при дъждуването водата има по голямо проникване. Престоя във водата следва да бъде не по-
малко от два часа [7] след стабилизиране на температурата на водата. Изделието трябва да 
престои на дълбочината от 50 до 70 сm, а температурата на образците за изпитване  са 
преминали имитиране на слънчево въздействие и температурата им е около 27˚ С. Наличието 
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на  по-голямата температурна разлика се гарантира и по - дълбоко проникване на влагата в 
конструкцията на продукта.  

 
3.1. Методика за имитирано ускорено стареене. 
 
Изделията се подлагат на въздействие на климатични фактори в следния ред и 

последователност: 
3.1.1. Определените за целта СБЗ се темперират при нормални условия в продължение 

на 12 часа при температура 21°С±3°С и средна влажност 50% ±20%. 
3.1.2. След изтичането на регламентираното време панелите се поставят в 

хоризонтално положение в камерата за слънчево интегрирано лъчение. Положението на 
композитните панели в камерата се сменя на всеки 24 часа. Към момента на поставянето на 
образците в камерата необходимите за изпитване параметри трябва да бъдат постигнати  а 
именно: температура 49˚С и слънчева радиация 1120 W/m2. Влагата не е определяща при 
провеждане на изпитването.  

Изпитването се извършва съгласно изискванията на „Процедура 2 от метод 505.5 
Слънчева радиация по  MIL-STD-810”. Измерването на температурата и параметрите на 
слънчевата радиация се извършва през последните 4 часа от всеки 20 часа след поставянето 
на образците в камерата. Въздействието се извършва в продължение на четири 24-часови 
цикъла. 

3.1.3. Панелите се темперират при нормални условия в продължение на 2 часа при 
температура 21°С±3°С и средна влажност 50% ±20%. 

3.1.4. Изделията се подлагат на въздействие в камера с температура -51˚ С ± 3˚ С в 
продължение на 72 часа. Посочената температура на въздуха в камерата трябва да бъде 
достигната преди момента на поставянето на изделията. Влагата не е определяща при 
провеждане на изпитването. Параметрите се следят и записват на всеки 24 часа и в края на 
изпитването. 

3.1.5. Панелите се темперират при нормални условия в продължение на 2 часа при 
температура 21°С±3°С и средна влажност 50% ±20%. 

3.1.6. Изделията се подлагат на въздействие в камера с температура +65˚ С ± 3˚ С и 23 
% влага в продължение на три 24-часови цикъла. Посочената температура на въздуха в 
камерата трябва да бъде достигната преди момента на поставянето на изделията. Влагата не е 
определяща при провеждане на изпитването. Параметрите се следят и записват на всеки 24 
часа. 

3.1.7. Панелите се темперират при нормални условия в продължение на около 10-15 
минути при температура 21°С±3°С и средна влажност 50% ±20%. 
 3.1.8. Изделията се потапят в съд с вода на дълбочина около 50 cm в продължение на 
два часа. Времето за темпериране към нормални условия се определя с разчет температурата 
на изделията към момента на потапяне във водата да бъде с около 27˚ С по-висока от тази на 
водата. 
 

3.2. Методика за естествено  стареене в продължение на 1 месец. 
 

Панелите се поставят в хоризонтално положение спрямо земната повърхност на  
място осигуряващо постоянен достъп до прякото въздействие на естествените климатични 
фактори. Приспособлението за поставянето на изделията трябва да позволява отцеждане на 
водата при валеж от дъжд (по възможност решетка или мрежа). 
 

3.3. Снемане на балистични показатели. 
 

Балистичните изпитвания се извършват от половин до един час след приключване на 
темперирането при нормални условия или приключване на съответната методика за 
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ускорено или естествено стареене. Темперирането при нормални условия на определените 
СБЗ се извършва в продължение на 12 часа при температура 21°С±3°С и средна влажност 
50% ±20%. Травмата от балистични удар се проверява, като се измерва разстоянието от най-
дълбоката част на отпечатъка върху имитатора до равната лицева повърхност, на която е 
закрепена мострата за стрелба. Измерването се извършва с калибриран шублер, с точност 
до ± 0,1 mm или по точен.  

Резултатите от балистичните изпитвания с куршуми да се използват и при определяне 
степента на изменение на „съпротивлението към пробиване”. Получаването на пълни 
пробиви от куршуми на разстояния извън регламентираните в стандартите, ще се счита като 
доказателство, че тези ограничения в разстояния определят реално защитната способност на 
ПБЗ. Получаването на частични пробиви и травми в норма, ще се счита като доказателство, 
че изискванията на NIJ стандарта относно отстоянията между попаденията, могат да бъдат 
намалени. Неудовлетворяването на регламентираните изисквания за измерена травма не са 
основание за прекратяване на изпитванията, като намаляването на пределната скорост на 
пробиване V50 след въздействие със слънчево интегрирано лъчение спрямо резултатите при 
нормални климатични условия, се счита като доказателство относно необходимостта от 
използване на този климатичен фактор в методологията за оценка на качеството на СИБЗ. 

След приключването на балистичните изпитвания се извършва измерване на 
механичните параметри сила и разтегливост при опън (основа и вътък), съгласно 
изискванията на БДС EN ISO 13934-1 и измерване на маса.  

 
3.4. Снемане на механични параметри. 

 
Измерване на сила и разтегливост при опън (основа и вътък) се извършва съгласно 

изискванията на БДС EN ISO 13934-1, като предварително от плата се изнищват по 5 (пет) 
броя образци успоредни съответно на основата и вътъка (показано на фигура 2). Броя на 
фибрите на отделената мостра за изпитване следва да е еднакъв при изпитването на всички 
СБЗ от един и същи вид и се определя според уплетката на балистичния материал. Пробите 
се кондиционират при температура 21°С±3°С и влажност 65% ±10% за 24 h. Образците се 
затягат в челюстите на динамометъра. Пуска се в движение подвижната челюст. Включва се 
устройството за записване и изпитвания образец се опъва до точката на скъсване. Записва се 
максималната сила на скъсване в Нютон (N). 

 

 
  

Фигура 2. Пробоподготовка съгласно изискванията на БДС EN ISO 13934-1. 
Масата на образците за балистичните изпитвания се измерва преди и след излагане на 

климатично въздействие съгласно стандарт БДС EN 12127.  
  
 
4. ИЗВОДИ НА БАЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
На базата на резултатите от изпитванията и сравнителните анализи могат да се 

направят изводи свързани със степента на стареене: 
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1. Методиката за естествено стареене, може да бъде приложена от момента на 
приемните за извършване балистични изпитвания до момента на изпитване на същия вид 
СБЗ при нормални условия, като се има в предвид изминалото време, и до момента на 
изпитване след естествено стареене за един месец; 

2. Методиката за изкуствено стареене, може да бъде приложена от момента на 
извършване на балистични изпитвания при нормални условия до момента на изпитване след 
имитирано изскуствено стареене за един месец; 

 

 
 

Фигура 3. Схема за сравнителен анализ на средства за балистична защита. 
 

Сравнителен анализ извършен между резултатите от изпитвания след естествено 
стареене за 1 месец и след изпитвания за имитирано изкуствено стареене за 1 месец. На 
основание на двата анализа могат да се направят следните заключения: 
- Методика за имитирано ускорено и/или естествено стареене на СБЗ може да бъде 

прилагана за определен период от време през целия жизнен цикъл на продукта; 
- Резултатите от изпитванията могат да послужат при проектирането на СБЗ, при избора на 

балистичните материали, както и да се  предприемат действия с цел намаляване на 
скоростта на деградиране на защитните свойства;  

- Снетите стойности от балистичните и физико- механични изпитвани след проведената 
методика за имитирано ускорено и/или естествено стареене на материалите за балистична 
защита, могат да бъдат използвани при изчисляване на гаранционния срок на готовите 
продукти. 

- Има възможност за изготвяне на програма и методика за удължаване на срока на 
експлоатация на СИБЗ. 
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Abstract: The presented paper analyzes the capabilities of detection LTE signals and their 
applicability in passive radars. A dual-band passive bistatic radar architecture working LTE and 
DVB-T signals based on the open-source universal software radio peripheral (USRP) is presented. 
The capabilities of monitoring and security dual-band architecture have been explored.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В резултат на технологичния бум в областта на сигналните процесори и 

комуникациите през последните години се наблюдава бързо развитие в областта на пасивните 
радари. Възможностите на софтуерно дефинираното радио (SDR), като хардуерна база, 
съчетани с използването на нововъвежданите телекомуникационни технологии доведе до 
реализирането на разнообразни технически решения и множество приложения на пасивните 
радари във военната област  и с по-общ характер [1,2]. 

С изграждането на системите с широколентов достъп на базата на 4G и перспективата 
за навлизане на 5G технологиите в безжичните мобилни мрежи се появиха нови възможности 
за разработването на пасивни радари. Терминът 4G обединява стандартите LTE (Long Term 
Evolution) и WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access).  

 
2. LTE и DVB-T СИГНАЛИ 
 
В настоящата статия е разгледана архитектура на двулентов пасивен бистатичен радар, 

който работи с цифров телевизионен сигнал [3,4] DVB-T и комуникационeн сигнал LTE.  
LTE е реализация на последните технологии в безжичните комуникации, осигуряващ 

широколентов безжичен достъп. LTE сигналът се характеризира с: 
- широка честотна лента, която му позволява да има висока разрешаваща способност 

по разстояние и Доплерова скорост;  
- възможност за работа в двата режима на комуникация – дуплекс  с разделяне по 

честота (FDD – frequency-division duplex) и  дуплекс с разделяне по време (TDD – time-
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division duplex) [5,6]; 
Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), гарантиращ ниски странични 

листа на функцията на неопределеност. 
Посочените по-горе характеристики на LTE го определят като подходящ сигнал за 

работа с пасивните радари,  осигуряващ възможност за постигане на висока разрешаваща 
способност по далечина и Доплерва скорост. 

DVB-T е европейски стандарт за ефирно наземно цифрово излъчване на телевизионни 
програми и е предназначен за предаване на единен транспортен поток MPEG-TS с цифрови 
характеристики (мултиплексиране), използвайки модулация OFDM (Orthogonal frequency-
division multiplexing), със скорост до 31 Mbit/s.  

Изборът на сигнала се определя както от качествените му характеристики - широка 
честотна лента (до 8 MHz), висока резолюция по разстояние (до 18 м), много добро 
пространствено покритие, добри корелационни свойства, така и от наличието на подходящи 
източници на излъчване. 

 
 
3. АРХИТЕКТУРА НА ДВУЛЕНТОВ ПАСИВЕН РАДАР 
 
На фигура 1 е показана архитектура на двулентов пасивен бистатичен радар. 

Предлаганата архитектура е реализирана с помощта на съвременната концепция за софтуерно 
дефинирано радио (SDR) на базата на технологията USRP (Universal Software Radio 
Peripheral) [7]. 

 

 
 

Фигура 1. Aрхитектура на двулентов пасивен бистатичен радар 
 

USRP технологията позволява просто преконфигуриране при използване различни 
честотни ленти в диапазона до 6 GHz, което включва DVB-T и LTE на сигнали. 

Архитектурата се базира на едновременното използване на двете честотни ленти и 
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включва два канала за наблюдение, за DVB-T и за LTE сигнали. Решенията за откриване на 
цел взети във всеки от каналите се обединяват.  

Описаната по-горе архитектура на пасивна бистатична радарна система, представлява 
гъвкаво решение за наблюдение на въздушния и автомобилния трафик в предварително 
зададена зона на интерес. 

За онагледяване на възможностите за реализация и практическата полезност на 
предложената архитектура на двуканален пасивен бистатичен радар, базиран на LTE и DVB-
T сигнали на фигура 2 е представен експериментален сценарий за мониторинг на зоната 
около зала ”Арена Армеец” и „Площад на авиацията“, отчитайки значимостта на обекта и на 
транспортния възел. Предполагаемите цели за наблюдение са въздушни и наземни средства. 

 

Фигура 2. Източници на DVB-T и LTE сигнали, експериментален сценарий 
 
4. РАЗСТОЯНИЕ НА ОТКРИВАНЕ И ЗОНА НА ГАРАНТИРАНО ОТКРИВАНЕ 
 
Максималното разстояние на откриване на бистатичния радар се определя от израза 

[5,6]:  

 
 

разстояние между предавателя и обекта, разстояние между обекта и приемника, 

- мощност на предавателя, - коефициент на усилване на антената на предавателя,   - 

коефициент на усилване на антената на приемника, -дължина на вълната,  - бистатичната 

ефективна отразяваща повърхност на целта,  -  разстоянието между предавателя на 

комуникационни сигнали и приемника, - отношението сигнал/шум по мощност,  - 

константа на Болцман, - температура на околната среда, - честотна лента на приемника, 

Pt -  мощност на предавателя. 
Едни от основните фактори, влияещи върху максималното разстояние на откриване са 

отношението сигнал/шум ρ и  ефективната отразяваща повърхност на целта σ. 
Отношението сигнал/шум зависи от продължителността на реализацията и 

изискването за поддържане на постоянна вероятност за флашива тревога при откриване с 
определена вероятност и може да бъде определено графически от характеристиките на 
откриване [3,4].  

С оглед предварителна оценка на възможностите за мониторинг и на очакваните 
резултати са направени изчисления относно максималното разстояние на откриване за  при 
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работа с използваните  LTE и DVB-T сигнали с конкретни стойности от Таблица 1. 
         

  Таблица 1. Параметри на двулентова пасивна радарна система 
 
 

На фигура 3 са преставени графични зависимости на максималното разстояние на 
откриване от ефективната отразяваща повърхност получени от израза (3) за различни 
стойности на отношението сигнал/смущение, определени от изискването за постигане на 
вероятност за правилно откриване Pd = 0,9, при предварително зададена вероятност за 
фалшива тревога Pf = 10-3,10-6,10-8 при работа  на бистатичния радар с DVB-T и LTE сигнали.  

 
Фигура 3. Зависимости на максималното разстояние на откриване от 

ефективната отразяваща повърхност 
 

Изразът (3) позволява да се построи предварителна зона на гарантирано откриване  на 
радарната система, за която мощността на отразения от обекта сигнал е не по-ниска от дадено 
ниво. Във всяка плоскост, минаваща през през линията съединяваща приемника и 

предавателя, за различни стойности на произведението  Тази зона се описва с овала на 

Касини. Както е известно овала на Касини е алгебрична крива представляваща геометрично 
място на точки, произведението на разстоянията, от които  до две зададени точки (фокуси) е 
постоянно число [1,2]. 

Отношението сигнал/шум по мощност в израза (3) може да бъде представено чрез 

израза: 

 

Параметър Символ LTE DVB-T 

Мощност, W 
 

Pt 20 1000 

Коефициент на усилване на пред.  антена, dB Gt 15 10 

Коефициент на усилване на приемната антена, Gr 10 10 

Носеща  честота, MHz fc 1827,5 
1732,5 
1827,5 

800, 722, 
626 

Честотна  Лента, MHz B 1,4-28 8 

Загуби в предавателния  тракт, dB Lt 3 3 

Загуби в приемния  тракт, dB Lr 3 3 
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Уравнението (2) представя една форма на овалите на Касини. 
Овалът на Касини се характеризира с особености на формата, които се определят от 

отношението между два независими параметъра a и b, съдържащи се в уравнението на 
кривата 

 

 

 
 
Известно е [3,4], че  кривата е едносвързана при  следните условия: 

- форма на фъстък, 

 - овална форма. 

В разглеждания пример източниците на комуникационни сигнали облъчващи обектите 
са: [1,2]. 

РРТС София (Телевизионната кула на бул. Пейо К. Яворов) с географски координати 
42°40'36" N, 23°20'31" E източна дължина, надморска височина 595 м и височина на кулата 
заедно с антенната мачта: 106 м – източник на DVB-T сигнали; 

еNB–ID1683 (ул.Тинтява №2) с координати: 42°40'13.2"N, 23°21'51.8"E – източник на 
LTE сигнали. 

Разстоянията между приемната система на територията на Института по отбрана  и 
предавателите РРТС София и еNB–ID1683 са съответно = 2,99 km и =1,1 

km. Разстоянията са определени с помощта на програмата Google Earth. 
От зависимостите, определящи условията за едносвързаност на кривата на Касини 

могат да бъдат определени границите на числовите стойности за параметъра b за двата 
разглеждани източника на комуникационни сигнали сигнали: 

За РРТС София  a=1,495 km. При 1,495 km < b < 2,11km, кривата е във форма на 
фъстък, а за b >2,11km кривата придобива овална форма. 

За еNB–ID1683 a=0,550 km. При 0,550 km < b < 0,778 km, кривата е във форма на 
фъстък, а за b >0,778 km кривата придобива овална форма. 

Следователно, при отразен DVB-T сигнал, бистатичното разстояние трябва да 

бъде по-голямо от 1,495 km, а  при приемане на отразен LTE сигнал по-голямо от 550 m. 
На базата на получените стойности за b и израз (5) могат да бъдат определени по 

геометричен път стойности за бистатичното разстояние от радарната система до 
предполагаем обект, намиращ се на растояние от източника на комуникационни сигнали. 

Таблица 2. Стойности за бистатичното разстояние до наблюдавания обект 

  (за РРТС София). 

RT, m 1000 2000 3000 4000 
RR, m 4450 2260 1480 1110 
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Таблица 3. Стойности за бистатичното разстояние до наблюдавания обект  (за 
еNB–ID1683). 

RT, m 300 500 800 1000 

RR, m 2000 1200 750 600 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Получените в доклада предварителни резултати илюстрират възможностите на 

двулентов пасивен радар за откриване на обекти с различна ефективна отразяваща повърхност 
с помощта на LTE и DVB-T сигнали. Изследвано е влиянието на отношението сигнал/шум 
върху максималното разстояние на откриване и възможностите за откриване на цели с 
различна ефективна отразяваща повърхност. От получените резултати следва, че предлаганата 
двуканална архитектура на пасивната радарна система открива цели с малка отразяваща 
повърхност от типа „Стелт“  и стандарни типове цели в зависимост от използваните сигнали, 
условията на работа и техническите характеристики на приемо-предавателните модули. 

Предложената архитектура на софтуерно дефинирана пасивна радарна система, 
базирана на LTE и DVB-T сигнали запазва възможностите на технологията USRP за гъвкаво 
софтуерно преконфигуриране  и представлява едно решение на ниска цена за много 

практически приложения.  
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Abstract: The communications and information provision of the activities of the Bulgarian Air Forces are 
aimed at solutions for providing sustainable wireless digital board-to-ground communication. In the present 
paper, the authors propose a model of a manageable communication environment for the benefit of the 
Bulgarian Air Forces, based on modern technological solutions such as digital tactical data network, cloud 
information infrastructure management tools, software defined radio and digital model of the surrounding 
area. There is a mathematical apparatus illustrating the possibilities to overcome the existing unfavorable 
effects that are characteristic of wireless radio communication.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В днешно време, Въоръжените сили на Българската армия и в частност 

Военновъздушните сили при изпълнението на дейностите, свързани с поставените им задачи 
не могат да имат успешен процес на вземане на решения, без да разчитат на информационни 
и комуникационни технологии. 

Бързото развитие на информационните и комуникационните технологии позволи през 
последните години голяма част от бойните платформи в световен мащаб широкообхватно да 
обменят данни, включително и глас през защитени и устойчиви на смущения 
комуникационни мрежи както помежду си, така и към и от центровете за командване и 
управление. 

Резултат на това технологично развитие са тактическите линии за данни (Tactical Data 
Links - ТЛД). Тактическите линии за данни са средства за разпространяване на информация, 
обработена от радари, сонари, системи за държавно опознаване (свой-чужд), информация 
необходима за електронна борба, за докладване, получаване на команди и за визуално 
наблюдение. 

В статията [2] се посочва, че в мрежовоцентричната война тактическите линии за 
обмен на данни, като например Link-4А, Link-10, Link-11, Link-16 и Link-22 вече не могат да 
покрият изискванията за висококачествено мрежово предаване на данни в реално време и 
споделяне между множество възли. 
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Построяването на цялостни мрежови връзки за обмен на данни е с цел прилагане на 
многостранно военно сътрудничество и осигуряване на крайните потребители на пълна 
информация от бойното поле в реално време. Чрез цялостните мрежови връзки се укрепва 
бойното сътрудничество и синтезът на информация между различни връзки, за да се осигури 
точна информация за бойното поле в реално време, която да удовлетворява изискванията за 
контрол при управление на огъня и за изпълняване на кооперативната кампания с различни 
оръжейни системи. Тя интегрира различни връзки за данни в затворена система, в която 
връзките за данни могат взаимно да се свързват и да си взаимодействат едни с други, като 
осигуряват висококачествена информация за бойното поле в реално време за 
мрежовоцентрична война при поискване. 

Облачният компютинг е иновация в информационното поле. Aрхитектурата за 
обединени линии за предаване на данни, базирани на облачен компютинг, заедно с 
модификация за географска свързаност на физически компоненти позволява тактическите 
връзки за данни да се развият до интелигентна мрежова система за бойното поле. 
Комбинацията преобразува оригиналните комуникационни канали в „интелигентни канали“. 
По този начин се постига взаимодействие между няколко връзки за данни, осъществява се 
качествено информационно обслужване, отговаря се на изискването за предаване на 
„правилната информация“ към „правилния приемник“ в „правилния формат“ в „точното 
време“. По-добре развитата способност за получаване и обработка информация се превръща 
в способност за вземане на научнообосновано решение и научнообосновано водене на 
военни действия в максимална степен. 

Администраторът на облачната инфраструктура [3] получава способността да 
развръща шаблони за виртуални машини на точно определени хостове с посочване на 
електронна географска карта. 

 
2. УПРАВЛЯЕМА КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА. 
 
Нека разгледаме постановка на мобилна цифрова радиомрежа, при която един летящ 

подвижен обект (авиационна бойна платформа) е в състояние да комуникира с N на брой 
неподвижни наземни приемни станции. Разположението на всяка наземна станция е зададено 
в метрични географски координати и надморска височина в тримерно пространство O (i, j, k) 
и се определя като Pi (xpi, ypi, zpi), i = 1,…,N. 

Летящият подвижен обект в даден момент t от придвижването си по зададена 
траектория се идентифицира с точка M (xm, ym, zm) в тримерно пространство O (i, j, k), като 
приемаме текущите координатите xm, ym, zm за известни. 

Приемаме също, че наземните станции са възли от информационна инфраструктура за 
мрежово-центрични операции и са съоръжени с устройства от тип софтуерно дефинирано 
радио с инсталирано съответно програмно осигуряване. Всяка наземна станция Pi е 
функционално пригодна да поддържа цифрова радиокомуникация с подвижния летящ обект, 
като в даден момент от времето t е активна станцията Pk, k = 1,…,N. 

 
 

Фигура 1. 
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Активна наземна станция Pk се избира автоматизирано спрямо текущото положение 

на M, в обхвата на устойчива радиовръзка D, и с отчитане на фактори на околната среда – 
релеф и геометрия на застроени площи. При така зададените условия, оптималният избор на 
активна наземна станция Pk се търси в условията на минимално проявен доплеров ефект, 
благоприятно разпределение при многолъчево разпространение и определено фазово 
изместване на отразен сигнал. 

 
2.1. Представяне на траекторията на летящия обект. 
Траекторията на летящия обект е показанa на фиг. 1 и е представена с радиус-вектора 

. 

(1)   , 
 

където  са единични вектори на осите Ох, Оy и Оz , а  са проекциите 

на радиус вектора  върху осите на координатната система. 

 
Фигура 2. 

 
2.2. Представяне на моментните стойности на скорост и посока на движение 

На фиг.1 скоростта на летящия обект е означена с  

(2)   , 
 

(3)   , 
 

(4)   , 
 

където проекциите на скоростта  върху координатните оси са означени с Vx, Vy, Vz и V 
представлява нейната големина. 

Тогава дирекционните ъгли (фиг. 2), представени чрез техните косинуси , ,  
се определят като: 

     

(5)    



 

149 
 

     

Означаваме направляващия вектор на скоростта с , където 
 

(6)   . 
 
2.3. Моментна доплерова компонента на скоростта. 
Доплеровата компонента на скоростта, както е представено на фиг. 3, е проекцията на 

вектора на скоростта на летящия обект  върху правата , свързваща го с наземната 
приемна станция P. 

Нека с  да означим направляващия вектор на правата . 

     
(7)    

     
 

 
Фигура 3. 

 

Нека означим с  ъгъла между вектора на скоростта  и направлението спрямо 

дадена наземна станция Pk, означено с . 

(8)   . 
 

Приемаме, че  не се изменя в достатъчно малък интервал от време  

), където 
 

    , 

(9)   . 
 

и точките Pk са дефинирани като множество от тримерни координати 

(10)   . 
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Векторът на скоростта и направлението към K-та наземна станция се изразяват като: 

(11)   , 
 

(12)   , 
 

(13)   , 
 

(14)   . 
 

Тогава, разгледано в равнината ), доплеровата съставляваща 

на скоростта  (показано на фиг. 4) се определя като: 
 

(15)    

       
 

 
Фигура 4. 

 
Доплеровото отместване на честотата [1] e отношението: 
 

(16)     , 
 

където с  е означена стойността „дължина на радиовълната”. 
Условието за минимизиране на влиянието на доплеровото отместване е да бъде 

избрана приемна станция Pk в момент от полета t така, че: 
 

(17)    
 

и на разстояние Dk в обхвата на устойчива радиовръзка: 
 

(18)   . 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
В материала авторите предлагат математически модел на управляема комуникационна 

среда, предназначена за поддържане на устойчива безжична цифрова радиолиния борд-земя. 
Приведени са математически дефиниции и са изведени условията, при които 
неблагоприятното влияние на доплеровото отместване на честотата на приемания сигнал е 
сведено до възможния технологичен минимум. Аналогичен математически подход би могъл 
да бъде приложен също за изследване на типа разпределение при многолъчево 
разпространение на радиовълните, както и за относително точна оценка на фазовото 
изместване при приемане на отразен сигнал.  

По отношение на практическата приложимост на предложеният модел на управляема 
комуникационна среда важен фактор е наличието на точен и подробен цифров модел на 
обкръжението. Като минимални изисквания към цифровия модел на обкръжението могат да 
се посочат достатъчно детайлни модели на височините (Digital Elevation Model - DEM), както 
и точен тримерен модел на застроените площи и сгради. В тази връзка наличието на 
цифровизирани данни за тип почвена и растителна покривка, данни за материала на 
построяване на моделираните сгради биха позволили модела да се разшири, отчитайки 
свързаните с ефекта на отражение процеси на разсейване и поглъщане на радиовълните. 

Спецификата на поставените в материала задачи правят трудно изграждането на 
реална експериментална среда за верифициране на прогнозираните резултати. Ето защо за 
добиване на завършен вид на изследването, пред авторите предстои изграждане на 
синтетична среда са компютърно симулиране и визуализация с цел изследване поведението 
на предложената управляема комуникационна среда. 
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Abstract: An opportunity of maintaining of stable pressure in a small air compressor, by means of a 
mechanical and an electronic system is discussed. The mechanical system consists of a piston-
cylinder device and a spring. The main part of the electronic system is a Hall effect sensor, 
magnetically connected with the mechanical system. Some calculations on parts of both systems are 
made. The conclusions on workability of the constructed device are reached.    
 
Keywords: air compressor, pressure stability, Hall effect sensor, piston-cylinder system, spring. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Използването на компресори за сгъстен въздух намира все по-широко приложение 

както за професионални, така и за любителски цели. В последните години цената на тези 
апарати значително намаля, но въпреки това е висока за любителски приложения. 

В доклада е предложена реализация на такъв компресор с използването на достъпни и 
евтини материали, разпространени в търговската мрежа. Извършени са разчети и последващо 
конструиране на механичния и електронния блок от системата. Използвани са специфични 
опции на захранващ блок за персонален компютър. 

 
2. ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕСОСТАТ С ДАТЧИК НА ХОЛ 
 
Основната идея е да се стабилизира зададено налягане във въздушен компресор чрез 

безконтактно управление (включване / изключване) на пневматична помпа. За 
конструирането на компресора са използвани маломощна електрическа пневматична помпа 
за нагнетяване на въздух в подходящ резервоар, електрически захранвана от захранващ блок 
за персонален компютър, механичен блок и електронен блок. Общата структурна схема е 
показана на Фигура 1. 

Между механичния блок и електронния блок е изградена магнитна безконтактна 
връзка, а управлението (включване / изключване) на захранващия блок от електронния блок 
също е без механични контакти. По този начин се избягват недостатъците от комутацията на 
товари, консумиращи голям ток, каквато е пневматичната помпа, посредством механични 
контакти – замърсяване и образуване на нагар върху контактуващите повърхности и умора на 
материала в еластичните елементи. 
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Фигура 1. Обща структурна схема за управление на компресора. 
 
Механичният блок е пневматична система, състояща се от цилиндър, бутало и 

пружина. Цилиндърът и буталото са от немагнитни материали (опционално и пружината), 
като върху стеблото на буталото е монтиран постоянен магнит – Фигура 2. 

 

 
 

Фигура 2. Схема на механичния блок. 
 
При разчета на механичния блок е предвидено максимално налягане в системата 

Pmax=500 kPa (около 5 атмосфери), като работното налягане може да се регулира плавно в 
границите от 0 до Pmax. За целта е необходимо да се изчисли силата, с която действа такова 
налягане върху челото на буталото. След това трябва да се изчисли работеща на натиск 
пружина, която да позволява максимален работен ход на буталото Sn при максимално 
налягане Pmax. Максималният работен ход на буталото трябва да е по-малък от пълния ход S0. 
При крайно предно положение на буталото, пружината се намира в свободно състояние. 

Силата върху челото на буталото, като функция на площта му А и приложеното 
налягане P, може да се изрази чрез 

 

(1)   
2

, [ ]
2

P D
F PA N


  , 

 
където D е диаметърът на буталото. Ако приведем към технически по-удобните мерни 
единици за налягане – bar (1 bar=100 kPa) и съответно за диаметър (площ) – mm (mm2), то 
силата ще бъде F=0,1PA, [N]. 
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За проведените експерименти са използвани приведените в Таблица 1 лесно достъпни 
в търговска мрежа системи цилиндър-бутало от немагнитен материал – спринцовки с 
различен обем. В таблицата са показани основните характеристики на четири вида системи 
цилиндър-бутало. 

 
Таблица 1. Изчислени работни параметри за различни системи цилиндър-бутало. 

 

Система цилиндър-бутало 5 cm3 10 cm3 20 cm3 50 cm3 
Параметър 

Диаметър на челото на буталото, D [mm] 12,5 15,2 19,2 29,6 
Площ на челото на буталото, А [mm2] 122,72 181,46 289,53 618,13 
Пълен ход на буталото, S0 [mm] 54 74 79 102 
Максимален работен ход на буталото, Sn [mm] (Sn < S0) 45 60 60 80 
Сила върху буталото при Pmax= 5 bar, [N] 61,36 90,73 144,77 344,07 
Коравина на пружината, R, [N/mm] (ход Sn, при Pmax) 1, 364 1,512 2,413 4,301 

 
При изчисляване на пружината е използвана зависимостта на коравината на 

пружината R, като функция на геометричните параметри на пружината и материала, от който 
е изработена пружинната тел [1] 
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където G е модул на ъгловите деформации, d е диаметърът на пружинната тел, n е броят на 
работните навивки на пружината, Δ е отношението между средния диаметър на пружината D0 
и диаметъра d, a ε2 е корекционен коефициент, който отчита напреженията на чисто срязване 
в навита като пружина тел поради усукването й при прилагане на натиск. Модулът на 
ъгловите деформации G се намира с помощта на [1] 

 

(3)   
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, 

 
където E е модул на еластичност (наричан още модул на Юнг), който се измерва в Pa, a ν е 
безразмерен коефициент на напречните деформации (наричан още коефициент на Поасон). 
Коефициент ε2 също зависи от отношението Δ според израза [1] 
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След преработка и заместване, изразът за коравината на пружината R, като функция на 

геометричните параметри на пружината и материала, от който е изработена пружинната тел, 
може да бъде записан като [1] 
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За стандартна пружинна стомана (DIN 1.1200; Ck 65, Ck 67) модулът на еластичност 
E=210.109Pa, a коефициентът на напречните деформации ν=0,29. Така модулът на ъгловите 
деформации е G=81,5.109 Pa=81,5 GPa. След преминаване към технически по-удобните 
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единици за диаметъра на пружинната тел d и хода на буталото S в mm, за коравината на 
пружината R, изработена от такъв материал, се получава 
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Тъй като се прилага магнитна връзка между механичния и електронния блок, е 
желателно да се вземат мерки тя да не бъде смущавана от други елементи на устройството. В 
случая това влияние може да бъде значително намалено ако се използва немагнитен 
материал за изготвяне на пружината. Един добър избор е немагнитен, високопроводим и 
неискрящ пружинен бронз (DIN 1.7102, 54 SiCr6). Този бронз е с модул на ъгловите 
деформации G=79.109 Pa=79 GPa. Коравината на пружината R, изработена от немагнитен 
пружинен бронз е 
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След прилагането на закона на Хук, който свързва приложената към пружината сила F 
и нейната деформация S, посредством коравината на самата пружина R [1] 

 
(8)   , [ ]F RS N  

 
може да се определи каква коравина следва да има пружината около стеблото на буталото, 
така че да противодейства на силата, породена от работното налягане на въздуха върху 
челото на буталото. По израз (8) са изчислени параметрите от последния ред на Таблица 1. 

Другото, което е известно е, че външният диаметър на пружината De е ограничен от 
вътрешния диаметър на цилиндъра, но и не бива да е много по-малък от него, за избягване на 
явлението „изкълчване“ на пружината. След съобразяване на простите връзки между 
свободната (ненатоварена) дължина на пружината L0, пълният брой на навивките 
N=n+(1,5÷2), блокиращата дължина LC=Nd и максималния възможен ход (деформация) 
SC=L0–LC, може да бъде изчислен допустимият работен ход на пружината Sn, след който 
еластичните деформации преминават в пластични (необратими) такива. 

Като резултат от направените изчисления, системата цилиндър-бутало 50 cm3 отпадна 
от експериментите, поради големината на възникващите сили при максимално налягане Pmax. 
Системата цилиндър-бутало 5 cm3 също отпадна от експериментите, поради малкия 
възможен работен ход на буталото, което намалява възможностите за точно задаване на 
работното налягане. 

Необходимите пружини за проекта биха могли да се изработят ръчно, след подбиране 
на материал от пружинна тел с подходящ диаметър, но за навиването им е необходимо да се 
използва специално оборудване, което за единични бройки би повишило стойността на 
крайния продукт. Поради тази причина са потърсени готови пружини на производители, 
които са с близки параметри до изчислените. В случая е използван каталогът на фирма 
производител HENNLICH [4], който предлага широка гама от пружини, както и материал за 
производството им. В резултат на щателен анализ на продукцията са подбрани пружини на 
натиск, с максимално близки параметри до изчислените, които са показани в Таблица 2. 
Освен това са съблюдавани условията пружините да са осигурени срещу изкълчване, както и 
да са с шлайфани краища. 
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Таблица 2. Параметри на подбраните пружини за две системи цилиндър-бутало. 
 

Система цилиндър-бутало 
10 cm3 20 cm3 

Параметър 
Диаметър на пружинната тел, d [mm] 1,25 1,6 
Външен диаметър на пружината, De [mm] 13,75 17,6 
Среден диаметър на пружината, D0 [mm] 12,5 16,0 
Свободна (ненатоварена) дължина на пружината, L0 [mm] 62,5 77,5 
Допустим работен ход на пружината, Sn [mm] 43,8 53,7 
Дължина на максимално допустимо натоварена пружина, Ln  [mm] 18,7 23,8 
Брой навивки, n 8,5 8,5 
Коравина на пружината от пружинна стомана, R1.1200 [N/mm]  1,50 1,92 
Зависимост на деформацията S1.1200 от налягането P[bar] , [mm] 12,1.P[bar] 15,1.P[bar] 
Коравина на пружината от пружинен бронз, R1.7102 [N/mm] 1,45 1,86 
Зависимост на деформацията S1.7102 от налягането P[bar] , [mm] 12,5.P[bar] 15,6.P[bar] 

 

Изведени са лесни за употреба зависимости за деформацията на пружината (хода на 
буталото) от текущото налягане, измервано в bar, за двете системи цилиндър-бутало 10 cm3 и 
20 cm3 и за двата вида материал, от които са изработени пружините – пружинна стомана и 
пружинен бронз. Тази зависимост, за теоретично изчислените пружини и за двете системи 
цилиндър-бутало, е S=12.P[bar] [mm]. 

 

 
Фигура 3. Зависимости на хода на буталото от налягането в системата. 

От графиките на Фигура 3 се вижда, че за така подбраните стандартни пружини, 
налягането в системата е ограничено от максимално допустимата им деформация и не бива 
да надвишава 3,5 bar, т.е. Pmax< 3,5 bar. Отворите за аварийно изпускане на компресирания 
въздух, при отказ на електрониката, са пробити така, че да сработват при достигане на 
налягане Pemergency=3,75 bar, т.е. на около 46 mm от дъното на цилиндъра за цилиндър-бутало 
10 cm3 и на около 58 mm от дъното на цилиндъра за цилиндър-бутало 20 cm3. 

 
Електронният блок е показан на Фигура 4 и се състои от датчик на Хол, усилвател на 
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сигнала, тригер на Шмит, електронен ключ с отворен колектор и стабилизатор на 
напрежение. 

 
 

Фигура 4. Схема на електронния блок. 
 

Датчикът на Хол реагира, когато южният полюс S на постоянния магнит M, монтиран 
на стеблото на буталото от механичната система, попадне в зоната му на чувствителност. 
Тригерът на Шмит предпазва цялото устройство от често и многократно включване и 
изключване, при малки колебания на налягането или смущаващи извънсистемни магнитни 
полета, чрез електронно зададения в тригера хистерезис. Общият хистерезис на двете 
магнитно свързани системи – механична и електронна, може да бъде и допълнително 
моделиран, чрез добавянето на вложки от магнитен материал с подходящ профил. Тези 
вложки, прикрепени към постоянния магнит, могат да разсейват магнитното поле над полюса 
за разширяване на хистерезиса, или да концентрират магнитното поле за свиване на 
хистерезиса, както е показано на Фигура 5. 

 

 
 

Фигура 5. Моделиране на общия хистерезис чрез използване на вложки. 
 
Захранването на електронната система е независимо от захранването на помпата и се 

извършва от дежурно захранване (Standby power) от извод #9 на ATX-конектора на 
захранващия блок. Дежурното захранване е с напрежение USB=5 V и може да осигури 
максимален ток през товар ISB,max=3 A. 

Включването на вторичните силови вериги на захранващия блок за персонален 
компютър се извършва чрез включване на извод “PSU ON” към извод „маса“. Именно тези 
изводи са използвани за управление захранването на помпата – за включване, чрез 
свързването им (Т1 е наситен), а за изключване, чрез прекъсване на връзката между тях (Т1 е 
запушен). 

За да бъде подбран правилно транзисторът Т1, както и базовият резистор R, е измерен 
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токът между свързаните изводи #16 и #3 на ATX-конектора. Измерената стойност е 0,95 mA, 
но за подсигуряване е приета стойност IC=1 mA. Избран е силициев NPN транзистор 
2Т3169С, с граничи параметри UCE,max=25 V; IC,max=100 mA; PC,max=200 mW [3]. При 
направеното измерване за конкретния екземпляр бе установен коефициент на усилване по ток 
β=340. Напреженията между изводите на наситения транзистор от този тип са UCE,sat=0,25 V 
и UBE,sat=0,83 V. За приетата стойност на колекторния ток IC, базовият ток се определя 
посредством израза [2] 
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Съпротивлението на резистора R е определено чрез [2] 
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За осигуряване на сигурно отпушване на транзистора T1 e избрана най-близката 

стандартна стойност на съпротивлението по-малка от изчислената – R=1,2 МΩ. 
Електронната система, с подходящо изнесен датчик на Хол, се монтира върху 

цилиндъра на механичната система, от страната на монтирания върху стеблото на буталото 
постоянен магнит. Преместването на електронната система по дължината на цилиндъра, 
последвано от подходящо фиксиране на положението й, позволява плавно изменение на 
зададеното работно налягане. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 
Устройството е конструирано и работи стабилно. Следователно може да изпълнява 

функцията на надежден пресостат в малък непрофесионален компресор. 
Необходим е по-продължителен период на наблюдение върху работата му, за да се 

установи комбинираното влияние на дестабилизиращи фактори – различни температури на 
околната среда, вибрации и др. 

Модулната структура на устройството, най-общо отделни системи – механична и 
електронна, дава удобната възможност за независимо усъвършенстване на отделни негови 
елементи. 

 
 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Кисьов И., Съпротивление на материалите., Държавно издателство „Техника”, 
София, 1970. 

2. Шишков А., Полупроводникови елементи – част първа., Държавно издателство 
„Техника”, София, 1989. 

3. Щипалов Б. И., И. А. Иванов, Градивни елементи за електронна апаратура. 
Справочник част I, Държавно издателство „Техника”, София, 1987. 

4. www.hennlich.bg (Март, 2017). 



 

159 
 

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ НА ТЕМА: 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В 
АВИАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” 18-19 МАЙ 2017 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА RASPBERRY PI В 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМИ АВИАЦИОННИ ПЛАТФОРМИ 
 

Георги Валентинов Станчев, Димитър Витанов Димитров 
 

Факултет „Авиационен“, Национален военен университет „Васил Левски“, 
гр. Долна Митрополия, България 

 
 

Abstract: Opportunities of the Implementation of Raspberry Pi in Unmanned Aircraft Systems are 
discussed. The specific characteristics of the single-board computer Raspberry Pi are compared 
with the special requirements of Unmanned Aircraft Systems. The conclusions on applicability and 
workability of Raspberry Pi to Unmanned Aircraft Systems are reached. 
 
Keywords: Unmanned Aircraft System (UAS), Raspberry Pi, Python, Raspbian, aviation hardware. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Проектирането и експлоатацията на дистанционно управляеми авиационни платформи 

(ДУАП) изискват да се спазват многобройни, често противоречащи си, изисквания и 
ограничения към параметрите на използваните съставни елементи – размери, тегло, 
възможности на бордната апаратура, възможности за преконфигуриране на апаратурата и 
гъвкавост при промяна на изпълняваните от нея задачи, както и приемлива цена на проектите 
с използване на ДУАП. 

От друга страна, функционирането на ДУАП на всички етапи от полета е сложен 
процес, изискващ цял комплекс от специални технически средства и системи, като основата 
на този комплекс е системата за управление на ДУАП. [1] 

 
2. АНАЛИЗ НА СИСТЕМИ С RASPBERRY PI 
 
2.1. Raspberry Pi е серия малки едноплаткови микрокомпютри, която първоначално е 

специално разработена с цел да се популяризира обучението по компютърни науки и 
придобиването на навици за работа с компютри в училищата [3]. 

От пускането на първата му версия на пазара през месец февруари 2012 година, до 
сега, едноплатковият компютър Raspberry Pi главоломно набира популярност и се използва 
във все повече образователни и изследователски проекти. Икономически анализи сочат 
данни, че към края на 2016 година са продадени близо 12 милиона единици от компютъра, в 
различните му варианти [7]. 

Най-общо казано, доброто приемане на Raspberry Pi се дължи на съчетанието от 
малки размери с голяма изчислителна мощ на хардуера, удобен за ползване софтуер, и всичко 
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това предлагано на изключително ниска цена. 
Тук е направен детайлен анализ на общите и специфични качества на Raspberry Pi, а 

също така и на възможностите за прилагането му в ДУАП, които различните реализации на 
Raspberry Pi предоставят. 

2.2. Реализации на Raspberry Pi – възможности и характеристики.  
Компютрите са незаменими, когато трябва да се решават сложни и разнообразни 

задачи в реално време. Raspberry Pi е напълно функциониращ компютър, с многообразни и 
гъвкави възможности. Към момента в производство се намират няколко реализации на 
Raspberry Pi. Те се различават, от една страна, като поколение, а от друга страна, като модели, 
според заложените в тях хардуерни възможности, най-вече за връзка с различни периферни 
устройства [6, 7]. 

Всички реализации са изградени на основата на идеята за събиране на едни от най-
важните компоненти на компютър – централен процесор (CPU), графичен процесор (GPU) и 
оперативна памет (RAM) в един общ чип. За всички реализации на Raspberry Pi е приложено 
споделяне на оперативната памет между централния и графичния процесор. Останалите 
компоненти върху платката са различни конектори за комуникация с околния свят (I/O), на 
захранването и др. Общият чип (System on a Chip – SoC) за всички реализации е на 
производителя Broadcom - Фигура 1.  

 

 
 

Фигура 1. Разположение на елементите и структурна схема  
на един типичен представител на серията Raspberry Pi. 

 
Някои от характеристиките на поколения Raspberry Pi 1 и Raspberry P 1+, на Model A 

и Model B са показани в Таблица 1. 
 

Таблица 1. Характеристики на първото поколение Raspberry Pi. 
 

Реализация Raspberry Pi 1 Raspberry Pi 1+ 
Характеристика Model B Model A Model B Model A 

В продажба от: II. 2012 II.2013 VII.2014 XI.2014 
SoC: BCM2835 
CPU: Едноядрен 32-битов ARM1176JZF-S / 700 MHz 
GPU: VideoCore IV / 250 MHz 
RAM (SDRAM): 512 MB 256 MB 512 MB 512 MB 
USB 2.0 портове: 2, през 3-

пътен хъб 
1, директен 

към SoC 
4, през 5-
пътен хъб 

1, директен 
към SoC 

Видео вход: 15-пинов конектор - MIPI интерфейс за камера 
Аудио входове: През конектор - интерфейси вход/изход с общо назначение  
Видео изходи HDMI композитно видео, MIPI интерфейс за LCD екран. 
Аудио изходи Аналогов през 3,5 mm жак; Цифров чрез HDMI и I2S шина. 
Постоянна памет  SD/MMC до 32 GB Micro SDHC до 32 GB 
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Реализация Raspberry Pi 1 Raspberry Pi 1+ 
Характеристика Model B Model A Model B Model A 

Мрежов интерфейс 10/100 Mbit/s 
Ethernet 

Няма 10/100 Mbit/s 
Ethernet 

няма 

Консумирана мощност, 
при US = 5 V: 

3,5 W 
0,7 A 

1,5 W 
0,3 A 

1 / 1,75* W 
0,2 / 0,35* A 

1 W 
0,2 A 

Размери: 85,6х56,5 mm 65х56,5mm 
Тегло: 45 g. 31 g. 45 g. 23 g. 
Цена: 35 USD 25 USD 25 USD 20 USD 

* Максимална консумирана мощност, при включени монитор, клавиатура и мишка. 
 
Model А са опростени и съответно по-евтини версии на Model B. Следва да бъде 

споменато, че засега Model А се произвежда само в реализациите от първо поколение 
Raspberry Pi, а именно Raspberry Pi 1 и Raspberry Pi 1+. 

Следващото поколение са Raspberry Pi 2. От тях се произвеждат само Model B, но има 
две разновидности: Raspberry Pi 2 Model B и Raspberry Pi 2 Model B ver.1.2. 

Някои от характеристиките на реализации Raspberry Pi 2 и Raspberry Pi 2 ver. 1.2, 
Model B са показани в Таблица 2. 

 
Таблица 2. Характеристики на второ поколение Raspberry Pi. 

 

Реализация Raspberry Pi 2 Raspberry Pi 2 ver. 1.2 
Характеристика Model B 

В продажба от: II. 2015 X.2016 
SoC: BCM2836 BCM2837 
CPU: 4-ядрен 32-битов  

ARM Cortex A-7 / 900 MHz 
4-ядрен 64-битов  

ARM Cortex A-53/ 900 MHz 
GPU: VideoCore IV / 250 MHz VideoCore IV 

3D модула / 300 MHz 
Видео модула / 400 MHz  

RAM (SDRAM): 1 GB 
USB 2.0 портове: 4, през 5-пътен USB-хъб 
Видео вход: 15-пинов конектор - MIPI интерфейс за камера 
Аудио входове: През конектор за интерфейси вход/изход с общо назначение  
Видео изходи HDMI, композитно видео. MIPI интерфейс за LCD екран. 
Аудио изходи Аналогов - 3,5 mm жак. Цифров, чрез HDMI и I2S шина. 
Постоянна памет  SD/MMC до 32 GB 
Мрежов интерфейс 10/100 Mbit/s Ethernet 
Консумирана мощност, 
при US = 5 V: 

1,1 / 4,1* W 
0,22 / 0,82* A 

Размери: 85,6х56,5 mm 
Тегло: 45 g. 
Цена: 35 USD 35 USD 

* Максимална консумирана мощност, при включени монитор, клавиатура и мишка. 
 

Във второто поколение на Raspberry Pi се забелязва значителен технологичен 
напредък, спрямо първо поколение, особено в характеристиките на централния процесор, 
като разслояване на възможностите има дори в рамките на самото поколение. 

В следващата Таблица 3, са сравнени характеристиките на две реализации на 
Raspberry Pi, в качеството им на представители на крайностите: на най-модерния и 
технологично мощен Raspberry Pi 3 и на най-икономичния откъм финансови ресурси, 
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консумирана мощност, тегло и размери – Raspberry Pi Zero. Такова сравнение е чудесна 
илюстрация на възможностите, предоставяни от Raspberry Pi за подбиране на оптимален 
вариант на цялата конфигурация, постигане на компромиси, подобряване на едни 
характеристики за сметка на други, несъществени за системата. 

 
Таблица 3. Сравнение на характеристики на Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi Zero. 

 

Реализация Raspberry Pi 3 Raspberry Pi Zero 
Характеристика Model B PCB ver. 1.2 PCB ver. 1.3 W 

В продажба от: II. 2016 XI.2015 V.2016 II.2017 
SoC: BCM2837 BCM2835 
CPU: 4-ядрен, 

 64-битов  
ARM Cortex 

A-53 / 1,2 GHz 

 
Едноядрен, 32-битов  

ARM1176JZF-S / 1 GHz 

GPU: VideoCore IV 
3D / 300 MHz 

video/ 400 MHz 

 
VideoCore IV / 250 MHz 

RAM (SDRAM): 1 GB 512 MB 
USB 2.0 портове: 4 през 5-пътен 

USB-хъб 
1 micro-USB 

директен към SoC BCM2835 
Видео вход: MIPI интерфейс 

за камера 
няма 15-пинов конектор - MIPI 

интерфейс за камера 
Аудио входове: През конектор за интерфейси вход/изход с общо назначение  
Видео изходи: HDMI, комп. 

видео, MIPI 
интерф. за LCD 

Mini-HDMI 1080p60, 
 композитно видео през маркирани точки на PCB 

Аудио изходи Аналогов; 
Цифров HDMI 

и I2S шина. 

Цифрово през Mini-HDMI, 
Стерео - през конектор за интерфейси вход/изход 

с общо назначение 
Постоянна памет Micro SDHC до 32 GB,  

Raspberry Pi 3 с възможност за зареждане на ОС от USB 
 
Мрежов интерфейс 

10/100 Mbit/s 
Ethernet, 

 IEEE 802.11n, 
Bluetooth 4.1 

 
няма 

 
няма 

 
IEEE 802.11n, 
Bluetooth 4.1 

Консумирана мощ-
ност при US = 5 V 

1,5 / 6,7* W 
0,3 / 1,34* A 

0,5 / 1,75* W 
0,1 / 0,35* A 

Размери [mm]: 85,6х56,5х17  65х30х5  
Тегло: 45 g 9 g 
Цена: 35 USD 5 USD 10 USD 

* Максимална консумирана мощност, при включени монитор, клавиатура и мишка. 
 

От горните таблици се вижда разнообразието от вградени възможности: USB портове, 
Ethernet портове, вградени модули за Wi-Fi (IEEE 802.11) и Bluetooth комуникации, в 
различните реализации на Raspberry Pi. 

Видът на Raspberry Pi Zero и логото на Raspberry Pi са показани на Фигура 2. 
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Фигура 2. Разположение на елементите върху Raspberry Pi Zero 
и логото на Raspberry Pi. 

 
Интересни и широки възможности предоставя и вграденият в системата 40-пинов 

конектор за вход/изход с общо назначение (General Purpose Input/Output – GPIO). Тези изводи 
могат да бъдат програмирани като входове или изходи с общо назначение или като изводи със 
специално предназначение, с което връзката между вътрешната структура на Raspberry Pi и 
околния свят става функционална и адаптивна. 

Принципните схеми на различните реализации на Raspberry Pi също са свободно 
достъпни [6]. Те могат допълнително да послужат за специфични нужди, при изграждането и 
експлоатацията на системи, основани на тези едноплаткови компютри. 

Както вече бе споменато, широко известна е чувствителността на ДУАП към 
размерите и теглото на бордната апаратура. Стандартните реализации на Raspberry Pi (1/1+ 
Model A, 1/1+ Model B, 2 Model B, 2 ver. 1.2 Model B, 3 Model B) и от трите поколения са с 
размери 85,6х56,5 mm (много близо до размерите на кредитна карта) и тегло между 23 g и 45 
g, а моделът Raspberry Pi Zero е дори с още по-малки размери – 65х30 mm и тегло от 9 g. 
Raspberry Pi Zero е един добър пример, че развитието на серията не е непременно обвързано 
с утежнен хардуер и по-висока цена – т.е. продължават да се вземат под внимание и 
потребители, които се нуждаят точно от леки, гъвкави, бързи и ненатоварени с излишни 
възможности системи. 

2.3. Периферен хардуер към Raspberry Pi. 
Едно от големите предимства на Raspberry Pi, по отношение на вграждането му в 

ДУАП, е разнообразието и модулната независимост на периферните устройства, включвани 
към системата. Това дава възможности за оптимално оборудване на ДУАП според 
специфичните им предназначения или дори за всяка конкретна мисия. Като примери за 
присъединими модули, официално предлагани от разработчиците на Raspberry Pi, могат да 
бъдат посочени: 

• Камера Raspberry Pi Camera Module v2 – 8 Mpx сензор на Sony IMX219. 
• Камера за инфрачервения диапазон Raspberry Pi Camera Module v2 NoIR – 

8 Mpx сензор на IMX219, без вложен инфрачервен филтър. 
• Сензорно-индикаторен модул Sense HAT – разработен специално за 

приложенията на Raspberry Pi в космоса (Sense HAT се използва на Международната 
космическа станция ISS от декември 2015 г.). Този модул съдържа в себе си жироскоп, 
акселерометър, магнитометър, сензор за температура, сензор за влажност, сензор за 
барометрично налягане, индикаторна 8х8 RGB LED матрица и 5-бутонен джойстик. 

• Сензорен дисплей Raspberry Pi Touchscreen Monitor - 7”, с резолюция 800х480 
px.  

Към отбелязаните по-горе аксесоари трябва да бъде добавена огромната гама от 
присъединими модули с различно предназначение, разработвани от други производители и 
съвместими с интерфейсите на Raspberry Pi: от модули за GSM/GPRS комуникации, през 
часовници за реално време, ултразвукови измерители на разстояние, развойни печатни 
платки и много други, до контейнери за всеки отделен модул или за цялостно развита 
система. 
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2.4. Операционна система, софтуерни приложения и програмен език за Raspberry 
Pi. 

Подобно на хардуерните модули, софтуерът също е с удобна модулна организация, 
като многобройни библиотеки с набор от разработени приложения с конкретно 
предназначение са безплатно достъпни и са с отворен код. 

Официално поддържаната от фондацията Raspberry Pi операционна система е 
Raspbian. Операционната система е в постоянен процес на развитие и обновяване, като 
последната версия, известна на авторите, е от 10 април 2017 г. (Raspbian Jessie), и както почти 
целият софтуер, свързан с Raspberry Pi, е безплатна. Raspbian Jessie съществува в пълна и 
олекотена версия, като последната е без графичния потребителски интерфейс - PIXEL (Pi 
Improved Xwindows Environment, Lightweight). 

В операционната система Raspbian предварително е вграден достатъчно софтуер за 
обучение, програмиране и обща употреба. Такива са: езикът за програмиране Python; 
инструментът за визуално програмиране Scratch; средата за обработка на звук Sonic Pi; 
езикът за програмиране Java; приложният софтуер Mathematica и много други. 

Основният език за програмиране на системи с Raspberry Pi е Python. Той е 
интерпретируем, интерактивен, динамичен, обектно-ориентира програмен език. 

Python e изключително популярен в Open Source средите, тъй като е интуитивен и 
лесен за изучаване. При разработката, както на леки, така и на по-тежки специфични 
приложения, с малко код могат да бъдат постигнати много добри резултати. 

Поради мощта и ефективността си, съчетани с удобно и лесно използване, този 
програмен език е активно използван и в големи научни, изследователски, образователни, 
правителствени, търговски и финансови институции като например NASA, CERN, CIA, Google 
и много други [5]. 

 Самият език, както и развойните среди и качествени инструменти за програмиране на 
Python са общодостъпни и безплатни [2, 4]. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 
Изграждането и експлоатацията на дистанционно управляемите авиационни 

платформи са особено взискателни по отношение на малки маса и обем, висока изчислителна 
производителност, малка консумирана мощност, възможности за оптимално конфигуриране 
на хардуера и софтуера, ниска цена на проектите. Характеристиките на системите, изградени 
на основата на различни реализации на едноплатковия компютър Raspberry Pi, 
удовлетворяват напълно комплексните и строги изисквания, които такива платформи 
поставят. 

Условията за провеждането на изследвания и експерименти със системи на основата 
на Raspberry Pi са налице: напълно достъпни, в повечето случаи дори безплатни, познания в 
областта - литература, мрежови информационни ресурси; общества по интереси за работа с 
Raspberry Pi; софтуерни модули с отворен код; образователни програми и много други. От 
друга страна, хардуерните ресурси - Raspberry Pi едноплаткови компютри и многобройни 
самостоятелни присъединими модули към тях, също са на напълно достъпна цена. 

Необходимо и напълно възможно е да сe провеждат, също така, изследвания и 
експерименти по посока на самостоятелно разработване на хардуерни и софтуерни модули 
към системите на основата на Raspberry Pi, подходящи за специфичните нужди на 
дистанционно управляемите авиационни платформи. 
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Известно е, че използването на неконтактни взриватели увеличава многократно бойната 

ефективност на осколочно-фугасните боеприпаси практически във всички приложни области. 
По литературни данни [4] както за артилерийски снаряди, така и за ракети, мини, гранати, и 
бомби поражението на групови цели може да се увеличи 7-14 пъти, за леко бронирана 
техника - 8-12 пъти, а за разположена на открито жива сила  10-25 пъти! Разбира се, в реални 
условия увеличението на ефективността на боеприпасите обикновено е по-ниско. Главно 
условие за висока бойна ефективност е разривите да стават на оптимална височина и затова е 
необходимо да се постигне стабилност на височината на разривите при различни 
отражателни свойства на целта (грунда) и при различен ъгъл на падане. 

Поради габаритни ограничения и др. причини най-често използвани в радиовзривателите 
са автодинни сензори и затова в следващото изложение се приема този вариант. В автодинните 
сензори извършването на честотна модулация неминуемо се съпътства с паразитна амплитудна 
модулация (ПАМ), която може да повлияе негативно на работата на системата. Затова е най-
добре да се използва честотна модулация (ЧМ) от чисто хармоничен управляващ сигнал [5]. 
Тогава честотата на излъчваните сондиращи радиовълни ще се изменя по закона:  

 
(1)   tM sin= 0S  . 

 
Тук: ω0  - средна стойност на честотата, Δω – девиация, ΩM – честота на управляващия 

сигнал . 

Ако отразяващата повърхност е огледална и паразитната амплитудна модулация е 
приемлива, а разстоянието между СБРЛ и грунда е Н, приеманият (отразен от целта) сигнал е 
също хармоничен и закъснява спрямо излъчвания на τ = 2Н/c, където c е скоростта на 
светлината. В резултат, на изхода на радиоблока се получава полезен сигнал, чийто 
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спектрален състав зависи от разстоянието до целта и от скоростта на изменение на това 
разстояние. Нека τ = 2Н0/c − 2υt/c = τ0 − 2υt/c, като Н0  и τ0  са начални стойности на Н и τ, а υ 
e скорост на сближение. При изпълнение на допълнителното условие τ << ТM, амплитудата 
на отделните компоненти от спектралния състав на полезния сигнал ще зависят в процеса на 
сближение [1], (свързан с времето t) съгласно израза: 

(2)    tH

tNa
u





4

)(DFS
=

2


 

където: 
S – радиочестотна чувствителност на радиосензора, 
λ – дължина на вълната на сондиращия сигнал, 
D – коефициент на насочено действие на антената, 

F┴  – стойност на функцията на насоченост на антената в посока на отразяващата 
повърхност, 

N – коефициент на отражение на отразявящата повърхност, 

H – височина над  отразявящата повърхност, 

Тук a(t) е сума от множество компоненти съгласно функциите на Бесел от първи род . 
В (2) има две основни компоненти. Едната, от която не зависи от времето, но зависи от 

условията на сближение (отражателни свойства на целта и ъгъл на сближение) и друга, която 
зависи от времето. Полезна е втората компонента. Влиянието на първата компонента е 
паразитно, т.к. при „твърд” праг (по амплитуда) за вземане на решение води до много големи 
отклонения във височината на задействане [1]. 

Ако за анализ на сигналите от радиосензора се използва една от неговите компоненти, 
се получава, че зависимата от времето (височината), част на сигнала може да се опише с 
израза:  

(3)     
 tH

tKa
u

4

)(
=  

 
Тук К е величина, която зависи от условията на сближение. 

 
При n > 2:  
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като Јn(x) е функция  на Бесел от първи род с аргумент. 
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като λM = c/Δf e т.н. „дължина на модулационната вълна”, а Δf е девиацията в херци, 
Ω = 2ω0υ/c или FD = 2f0υ/c - честота на Доплер. 

Вижда се, че която и да е от избраните компоненти на сигнала е модулирана по 
амплитуда с честотата на Доплер. Тази допълнителна компонента се използва при усилването 
на сигнала, като преди това се извършва високочестотно детектиране. Затова в следващата 
фигура е показан график на абсолютната стойност на една от компонентите (n = 4) на 
функциите на Бесел, умножена на λM ∕ Н. В графиката по хоризонтала е нанесено 
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разстоянието до целта в метри при λM = 30 m . 
 

 
 

Фигура 1 
                                                       
Функцията е многолистова, което при „твърд” праг на задействане води до сериозни 

проблеми [2,3]. Тези проблеми могат да се решат, ако се намери начин да се реагира само на 
основния (най-големия лист). От графиката е пределно ясно, че основният лист съществено 
се отличава по амплитуда от останалите и това може да се използва за неговото откриване.  

На Фиг. 2 е показан запис на доплеровия сигнал от изхода на радиосензора, направен 
над реален грунд с помощта на дрон за n=4 при λM.≈ 30 m.  

По хоризонтала на записа е нанесено времето на падане, т.е. намаляването на 
височината над грунда. Вижда се, че този запис по същество отговаря на теоритичните 
разсъждения, направени до сега и дава основание за създаване на алгоритъм за неговата 
обработка. 

На записа е изобразен сигнал с амплитуда, водеща до частично насищане на усилвателя 
при основния лист. Затова при неговата обработка се използва ненаситената му долна част. 
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Фигура 2 
 

Предложен е метод и е създаден алгоритъм за откриване на основния лист на функцията 
(3) и за вземане на решение за задействане на системата независимо от условията на 
взаимодействие с целта. Структорна схема на алгоритъма е показана на Фиг. 3 . 

Сигналът от радиосензора uS (t) се подава на входа на детектор-усилвател в който се 
формира сигналът ud (t) аналоговият сигнал Ud постъпва едновременно на входовете на 
блокове ADC10 и на входа на блока за формиране на интервала за анализ на сигнала (ИАС). 
ИАС представлява компаратор с праг на сработване, съобразен с нивото на шумовете. В 
блока ИАС се формира сигналът UP, който е с провоъгълна форма и период, равен на периода 
на доплеровия сигнал. 
Алгоритъмът на работа има следните основни стъпки: 
1. Определяне на обвиващата крива на сигнала. Задачата се свежда до определяне в реално 

време на максималната стойност на сигнала Ud чрез преобразуването му с помощта на 
10-битов аналого-цифров преобразувател  с период на дискретизация Td = 125 ns. Всеки 
нарастващ фронт на сигнала UP стартира процес за обработка на регистрирания полезен 
сигнал с цел определяне на максималната му стойност. Обработката на сигнала се 
извършва в реално време.  

 

)(max dtUcMAXp   за време 1 nn UpUpTp  

 
2. Съхраняване на регистрирания максимум MAXp в акумулатор AccM[] от тип FIFO (first in 

first out), състоящ се от 8 елемента. 
3. Определяне на осреднената стойност от съдържанието на AccM[], при условие че AccM[] 

е запълнен ( AccM[0] има стойност различна от нула). Резултатът се записва в последния 
елемент на акумулатора AccA[], който е от същия тип като  акумулатор AccM[].  
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 Фигура 3  
 

4. Определяне на осреднената стойност от съдържанието на AccА[], при условие, че 
AccА[] е запълнен (AccА[0] има стойност различна от нула). Резултатът се записва в 
последния елемент на акумулатора Ds[], който е от същия тип като акумулатора 
AccM[].  
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5. При всяка нова стойност, постъпваща от AccA[], се извършва анализ,  за тенденцията на 

изменение на осреднените амплитуди записани в Ds. Ако всеки следващ елемент на 
масива е по-голям от предходния при възходящ ред на индексите му се счита, че е налице 
низходящ участък от обвиващата крива на сигнала и стойността на брояча Ddn ще стане 
равен на 7 при което се сравнява стойността на L с Ds[0]. При изпълнение на условието L 
< Ds[0] на L се присвоява нова стойност равна на Ds[0]. Прагът L се използва за 
определяне нарастването на амплитудата на сигнала от изхода на сензора.  

Ако при анализа, всеки следващ елемент на масива е по-голям от предходния във възходящ 
ред на индексите му, се счита, че е налице възходящ участък на обвиващата крива и ако тази 
стойност превиши два пъти стойността на L се генерира сигнал «РАЗРЕШЕНИЕ». 
На фиг .4 и фиг. 5 са показани записи на реални сигнали, илюстриращи работата на 
алгоритъма при петкратно отклонение на амплитудата на сигнала от изхода на радиосензора. 
Симулацията е извършена от компютър. Височината на задействане (вертикалната линия) се 
изчислява чрез преброяване на периодите на Доплеровия сигнал. На всеки от тях, изминатото 
разстояние е равно на половината от работната вълна на сондиращия сигнал. Вижда се, че се 
реализира много добра стабилност на височината на задействане, която напълно отговаря на 
съвременните изисквания. 

 
 

Фигура 4 
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Фиг.5 

Ефектът на стабилизация на височината на задействане на системата се дължи на това, 
че съгласно (3) характерът на зависимистта u(t) не зависи от К, т.е. - от отражателните 
свойства на целта и от ъгъла на падане.  

 
Основен извод : Създаденият алгоритъм дава възможност за ефективно стабилизиране на 
височината на задейсване на системата. 
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Abstract: Анотация: В представения материал са разгледани съвременни 
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приложения за мониторинг и охрана. 
 
Keywords: aviation, electronics, flight, intercultural context, communication 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Съвременното бойно поле обединява върховите технологии в областта 
микропроцесорната и компютърна техника и представлява увеличително огледало на техните 
възможности. Новите технологи доведоха до нарастване на бойните възможности на 
традиционните видове заплахи с увеличаването на тяхната скорост, стрелково въоръжение, 
маневреност и управление и до появата на нови типове стелт платфоми и слабонаблюдаеми, 
бавноподвижни цели, налагащи концептуална промяна в тактическите сценарии на 
съвременния бой. Същевременно, развитието на съвременните технологии предостави и 
нови възможности за борба с разнообразието от заплахи и тяхното неутрализиране. Тази 
реалност наложи адаптиране на концепцията за противовъздушна отбрана  и ориентирането и 
към комбинирани решения на базата на  мултистатични, многолентови и многофункционални 
системи за наблюдение. 

2. МНОГОЛЕНТОВИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ РАДАРИ 

 Голямото разнообразие от различни типове цели, работата в неблагоприятна 
метеорологична среда и в условия на активно заглушаване и електронна война налага 
използването на иновативни мултистатични, многолентови многофункционални системи за 
наблюдение, обединяващи предимствата на класическите активни и пасивните радари, 
работещи при ниски (V/UHF,L диапазони) и високи (S,C,X диапазони) честоти.  

В зависимост от тяхното предназначение многолентовите радари използват различни 
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честотни ленти, вариращи от 100 MHz до 100 G зависимост Hz, превключващи се режими на 
модулация на честотата на повторение на повторение, включително chirp FM,  фазова 
модулация на Баркер или комплексна модулация и за получаване на синтезирана апертура 
(SAR). В много от тях се прилага работа със скачаща честота в широк честотен диапазон и 
интра импулсна поляризация за избягване на смущенията. Нараства използването на 
антените с активна фазирана антенна решетка (AESA) за постигане на  необходимата 
диаграма на нассочено действие. 

Използването на многолентови радарни системи осигурява множество предимства и 
осигурява наблюдение на въздушното пространство в широк честотен диапазон с повишена 
разделителна способност и откриване на цели с различна отразяваща повърхност.  

Многолентовите многофункционалните (Multi-mode) радарни системи обработват 
широк спектър от различни задачи в зависимост от областта на приложение, като целево 
търсене и проследяване, насочване на оръжията, картографиране на земната повърхност с 
висока разделителна способност, откриване на атмосферни влияния, радиоелектронно 
противодействие (ECCM) и др.   

Модерните радарни технологии се развиват бързо и позволяват разработването на 
гъвкави решения за многофункционални радари с високи качествени характеристики. Но, на 
практика ковенционалните радари предназначени за работа в определени условия и 
изпълняващи определени функции изискват дълъг цикъл на разработване и висока цена за 
реализация. Прилагането на технологията на софтуерно дефинираното радио (SDR) при 
разработването на многофункционални радарни системи предлага иновативно  решение за 
преодоляване на тези ограничения. 
 

3. МНОГОЛЕНТОВИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ РАДАРИ НА БАЗАТА НА 
СОФТУЕРНО ДЕФИНИРАНИРАНОТО РАДИО 
 

Въвеждането SDR радар за реализиране на многофункционални системи е 
съпроводено със софтуерна реализация на по-голямата част от компонентите за хардуерна 
обработка и софтуерно генериране на сигнали с определена форма и преобразувания на 
сигналите се реализира. 

 
Софтуерно дефинирания радар има много предимства като многофункционална 

система: 
Способност за повторно използване на хардуера, лесно въвеждане на алгоритми за 

сигнална обработка, бързо разработка и ниска цена. Възможностите, които предлага SDR 
реализацията на многофункционални  радарни системи води до разработването на множество 
радарни  платформи с различно  предназначение на тази база  [ ]. 

 
В най-общ вид софтуерно дефинирания  многофункционален радар се състои от 

антенна система, общ RF модул, модул за сигнална обработка и конфигурируем софтуер. 
Конструираните хардуерно радарни компоненти, като смесители, филтри, модулатори, 
демодулатори и детектори в SDR използват софтуера на PC, DSP или FPGA.  

Разработването на многофункционални софтуерно дефинирани радари позволява 
работа в повече от един честотни диапазони в зависимост от изпълняваните задачи [ ]. За 
целта се използват радиочестотни (RF) модули и сменяеми антени в микролентово 
изпълнение за използваните честотни диапазони, модули за сигнална обработка и софтуерен 
модул. 

RF модулите са така разработени, позволяват промяна на работната честота. Блокова 
схема на многофункционален SDR радар [ ] е показана на фигура 1.  
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Фигура 1. Блокова схема на многофункционален SDR радар 

Възможностите за реализация на многофункционална работа се осигуряват DDS 
базирани генераторите на радарен сигнал с различна форма, като CW (continuous waveform), 
FMCW (Frequency-modulated continuous-wave), импулси с LFM (Linear Frequency Modulated) 
и др. SDR се управлява от host компютъра с приложен програмен интерфейс (API) чрез 
изменение на формата на радарния сигнал и /или параметрите на SDR. 

Софтуерният модул се изпълнява на базата на отворения интерфейс за програмиране 
на приложни архитектури (API) с графичен потребителски интерфейс (GUI). Фиг. 4 показва 
изпълненото SDR-GUI софтуерна платформа. Отвореният софтуерен модул се състои от 
хардуерен интерфейс, сервизен интерфейс и библиотека. 

 

 

Фигура 2. Хардуерна платформа на многофункционален SDR радар 

Хардуерният интерфейс се използва за придобиване на данни и обработка на 
контролните сигнали от SDRхардуерна платформа. Сервизният интерфейс осигурява 
информация от приложния софтуер и хардуерния интерфейс, контрол и показяане нработка.а 
дисплей на API функцията. Библиотечният сървър свързва инструменти като MATLAB с 
модула за обработприложениятка. Алгоритмите за оценка и работа на радарните сигнали 
зависят от приложенията. Ключови алгоритми на библиотеката са компресия на импулсите, 
филтриране на смущенията, Доплерова обработка CFAR (Constant False Alarm Rate) detection. 
Четири главни приложения софтуерни модули включват обучение, трафик, сигурност и 
наблюдение. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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Abstract: A target function for calibration of accelerometers is obtained. This function is minimized 
by the use of a genetic algorithm. Results of simulation and application of the genetic algorithm to 
real data have been obtained that prove its effectiveness.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Най-значително влияние върху грешките при определяне на местоположението с 

използване на акселерометри са постоянните отмествания и мащабиращите коефициенти 
[3,4]. За калибрирането на всеки конкретен акселерометър е необходимо да се определят тези 
грешки. Известни са различни методи за осъществяване на калибриране [1,2,3,4,5]. При 
някои от тях се използва допълнително специализирано оборудване, при други се използват 
платформи, които позволяват точното ориентиране на акселерометъра спрямо вектора на 
земното ускорение. Необходимостта от допълнително оборудване прави невъзможно 
използването на тези методи във всякакви условия. По тази причина са изследвани и 
различни методи, при които не се използва специализирано оборудване и не се изисква точна 
ориентация на акселерометрите [1,2]. Най-често в методите за калибриране се търси 
минимизиране на определена целева функция. Повечето методи за минимизиране изискват 
линеаризиране или апроксимиране на целевата функция. За разлика от тях в редица 
приложения, които изискват минимизиране на целева функция, все по-често се използват 
генетични алгоритми. Основно тяхно предимство е, че при тях не е необходима 
апроксимация или линеаризиране. При използването на такива алгоритми е необходимо да се 
отчита, че всяко решение от такъв алгоритъм е набор от случайни величини. Това изисква да 
се изследва многократното прилагане на алгоритъма при едни и същи входни условия с цел 
да се провери неговата сходимост. 

В доклада е получена целева функция, която се минимизира чрез използване на 
генетичен алгоритъм. В резултат на прилагането на алгоритъма се получават оценки за 
мащабиращите коефициенти и постоянните отмествания на акселерометри от тип микро 
електромеханични системи (МЕМС). Изследвано е итеративното прилагане на генетичния 
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алгоритъм. Предложеният алгоритъм е приложен към реални данни от триосен 
акселерометър и резултатите са сравнени с получените от друг алгоритъм. 

 
2. ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ 
За редица приложения е достатъчно използването на модел на измерванията с шест 

параметъра [2]. Математическото описание на такъв модел при стационарно положение на 
триосен микро електромеханичен акселерометър е: 

(1) 























































































z

y

x

z

y

x

z

y

x

z

y

x

z

y

x

n

n

n

b

b

b

g

g

g

S

S

S

a

a

a

00

00

00

, 

където zyx aaa ,,  са измерените ускорения по трите оси на акселерометъра; zyx SSS ,,  са 

мащабиращите коефициенти по осите на акселерометъра; zyx ggg ,,  са съставящите на 

земното ускорение по осите на акселерометъра; zyx bbb ,,  са постоянните отмествания в 

измерванията по осите на акселерометъра; zyx nnn ,,  са случайните грешки от измерванията 

на акселерометъра, които представляват независими бели гаусови шумове по всяка ос. 
За определяне на целева функция е по-удобно съотношение (1) да бъде записано в 

матрична форма: 
(2) nbgSa  * . 

За да се избегне влиянието на случайната грешка се извършва осредняване на 
измерванията в едно и също положение на акселерометъра при което израз (2) добива вида: 

(3) bgSa  * , 

където a  е векторът с осреднените измервания. 
От съотношение (3) се изразява векторът на земното ускорение: 

(4)  baSg  1 . 

Тъй като повечето цифрови акселерометри измерват ускорението не в абсолютни 
единици, а в единици земно ускорение g, то е подходящо да се извърши нормировка в израз 
(4), при което се получава: 

(5)  nnn baSg  1 , 

В израз (5) нормираните ускорения nn ag ,  и нормираните отмествания на 

измерванията nb  се измерват в единици земно ускорение g. Нормата на нормирания вектор 

на земното ускорение е 1 и от съотношение (5) се получава: 

(6)  nn baS  11 . 

При точно известни мащабиращи коефициенти и постоянни отмествания равенството 
в израз (6) се изпълнява точно. Тъй като тези параметри не са известни точно за конкретните 
акселерометри, то равенството (6) не се изпълнява. За определяне на мащабиращите 
коефициенти и постоянните отмествания се използват измервания в различни положения на 
акселерометъра (най-малко шест). На базата на различните измервания и съотношение (6) се 
получава следната целева функция: 

(7)     


 
N

i
ninf

1

211 baSλ , 

където  zyxzyx bbbSSS ,,,,,λ  е векторът на търсените параметри; ina  са векторите на 

осреднените измерени ускорения в различните положения на акселерометъра; N е броят на 
различните положения на акселерометъра. 

За намиране на вектора на оценените параметри λ̂ , минимизиращ целевата функция 
(7), е използван генетичния алгоритъм, показан на фигура 1. 
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Начало

Задаване на граничните стойности за генериране на 
популациите в поколенията

Генериране на популация за текущото поколение

Отделяне на елитните членове на популацията, които 
задължително преминават в следващото поколение

Определяне на членовете, които ще преминат в 
следващото поколение и тези които ще мутират

Достигнат ли е зададения критерий за 
край на алгоритъма

Извеждане на стойностите на параметрите при които 
стойността на целевата функция е минимална

Край

Да

Не

 
Фигура 1. Генетичен алгоритъм. 

 
Първата стъпка на алгоритъма е определяне и задаване на диапазона в който да се 

генерират членовете на популациите на всяко поколение. Следващата стъпка е генерирането 
текущата популация, като за целта се генерират 200 члена (набори от стойности на 
оценяваните параметри), които за първото поколение са с равномерно вероятностно 
разпределение. След генерирането на популацията се изчислява целевата функция за всеки 
член на популацията. От цялата популация се намират двата члена, за които целевата 
функция има най-малки стойности. Тези членове на популацията се явяват елитни и 
преминават задължително в следващото поколение без изменение. На следващата стъпка по 
случаен закон се избират част от членовете на популацията, които ще преминат в друга 
популация, като за предложения алгоритъм тя е 20% от броя на по-малката популация. Освен 
това 80% от новата популация се получава, чрез кръстосване на двойки членове на текущата 
популация. Във всяка популация се осъществяват мутации, които се генерират по нормално 
вероятностно разпределение. Проверява се дали са достигнати критериите за край на 
алгоритъма. Ако не са, всички получени членове на новото поколение, получени по 
описаните начини, се записват, като част от новата популация. Основен критерий за 



 

180 
 

завършване на алгоритъма е условието кумулативната промяна в изчисляваната целева  
функция да е по-малка от 10-10. С цел да се избегне вероятността за получаване на безкраен 
цикъл, като допълнително условие е заложено и излизане при достигане на 150 поколения. 
След завършване на алгоритъма членът от последното поколение за който целевата функция 
има минимална стойност се явява векторът с оценените параметри. 

 
3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
За оценка на действието на предложения алгоритъм са симулирани данни от 

измервания на триосен акселерометър. Симулирани са шест измервания при които всяка от 
осите на акселерометъра са ориентирани приблизително по или срещу вектора на земното 
ускорение. След това се генерират измервания за период от 30 секунди с честота 100Hz за 
всяко положение по модела, описван от съотношение (2), като мащабиращите коефициенти и 
постоянните отмествания са генерирани с равномерно вероятностно разпределение, а 
случайните грешки са генерирани като бял гаусов шум. Получените симулирани измерени 
стойности се осредняват и в резултат се получават шест осреднени вектора на измервания, 
съответстващи на съотношение (3). Към тези осреднени измервани е приложен предложения 
генетичен алгоритъм.  

На фигура 2 са показани истинските ( zyx SSS ,, ) и оценените ( ГAzГAyГAx SSS ,, ) 

стойности на мащабиращите коефициенти за 30 реализации на генетичния алгоритъм. 

 
Фигура 2. Оценени стойности на мащабиращите коефициенти . 

 

От фигурата се вижда, че оценените стойности на мащабиращите коефициенти при 
всяка реализация на генетичния алгоритъм са близки до истинските. Тъй като оценените чрез 
генетичния алгоритъм стойности са случайни величини, то е нормално те да са различни за 
всяка реализация на алгоритъма. 

На фигура 3 са показани истинските ( zyx bbb ,, ) и оценените ( ГAzГAyГAx bbb ,, ) 

стойности на постоянните отмествания за 30 реализации на генетичния алгоритъм. 
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Фигура 3. Оценени стойности на постоянните отмествания. 

 
От фигурата се вижда, че оценените стойности на постоянните отмествания са близки 

до истинските и флуктуациите им около истинските стойности са малки. 
Окончателните оценени стойности на параметрите се получават чрез осредняване по 

тридесетте реализации. В таблица 1 са показани тези стойности и относителните грешки за 
всеки параметър в проценти. 

 
Таблица 1. Оценени стойности на параметрите. 

 

Параметър Sx Sy Sxz bx by bz 
Стойност 0,9799 1,1467 0,9253 8,08 mg 12,94 mg 11,65 mg 
Отн. грешка в 
% 

-0,0006 -0,0034 0,0036 -0,3584 -0,6819 -1,3736 

 
Резултатите в таблица 1 показват, че след осредняване по 30 реализации 

относителните грешки в оценените мащабиращи коефициенти е под 0,004%, а тези в 
постоянните отмествания са под 1,4%. 

Генетичният алгоритъм е приложен итеративно с цел подобряване на точността на 
оценените параметри. Използвани са три итерации, като в началото на всяка нова итерация се 
преизчисляват границите, в които се генерират популациите на различните поколения. 
Изчисляването на границите се извършва по следните съотношения: 

(8) 

1

1
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10ˆ

10ˆ
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, 

където: miniλ  е векторът с долните гранични стойности на параметрите за i-та итерация; 

maxiλ  е векторът с горните гранични стойности на параметрите за i-та итерация; iλ̂  е 

векторът с оценените стойности на параметрите на i-та итерация; 
î

σ  е векторът със 
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средноквадратичните отклонения на оценените стойности за тридесетте реализация на  i-та 
итерация. 

На фигура 4 са показани истинските ( zyx SSS ,, ) и оценените ( ГAzГAyГAx SSS ,, ) 

стойности на мащабиращите коефициенти за 30 реализации на генетичния алгоритъм на 
третата итерация. 

 
Фигура 4. Оценени стойности на мащабиращите коефициенти след третата итерация. 

 
Резултатите на фигура 4 показват, че флуктуациите в оценените мащабиращи 

коефициенти след третата итерация на генетичния алгоритъм са по-малки от тези при 
еднократно прилагане на алгоритъма. 

На фигура 5 са показани истинските и оценените стойности на постоянните 
отмествания за 30 реализации на генетичния алгоритъм на третата итерация. От фигурата се 
вежда, че флуктуациите на оценките на постоянните отмествания са значително по-малки в 
сравнение с тези при еднократно прилагане на алгоритъма. 

След осредняване по тридесетте реализации са получени оценените стойности на 
параметрите. В таблица 2 са показани тези стойности и относителните грешки за всеки 
параметър в проценти. 

 
Таблица 2. Оценени стойности на параметрите след третата итерация. 

 

Параметър Sx Sy Sxz bx by bz 
Стойност 0,9799 1,1466 0,9253 8,06 mg 12,90 mg 11,57 mg 
Отн. грешка в 
% 

-0,0079 -0,0021 0,0015 -0,1113 -0,3417 -0,6406 

 
От получените в таблица 2 резултати се вижда, че при използване на три итерации 

относителната грешка на оценените постоянни отмествания е под 0,7%, и е два пъти по-
малка от тази при еднократно прилагане на алгоритъма. 
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Фигура 5. Оценени стойности на постоянните отмествания след третата итерация. 

 
Предложеният алгоритъм за оценяване на постоянните отмествания и мащабиращите 

коефициенти е приложен за реални данни от триосен акселерометър MMA8451Q. Използван 
е същият набор данни, като тези в [2], за да се сравнят получените резултати от прилагане на 
генетичния алгоритъм с тези от [2]. В таблица 3 са показани получените оценени стойности 
на параметрите по предложения в [2] алгоритъм. 

 

Таблица 3. Оценени параметри на акселерометър MMA8451Q по алгоритъма в [2]. 
 

Параметър Sx Sy Sxz bx by bz 
Стойност 0,9961 1,0023 1,0019 -16,1 mg 4,7 mg 4,6 mg 

 
В таблица 4 са показани оценените стойности на параметрите и средноквадратичните 

отклонения на оценките (СКО) за всяка итерация на предложения генетичен алгоритъм.  
 

Таблица 4. Оценени параметри на акселерометър MMA8451Q чрез генетичния алгоритъм. 
 

№ на 
итер. 

Параметър Sx Sy Sxz bx [mg] by [mg] bz [mg] 

Итерация 
1 

Стойност 0,9995 1,0057 1,0054 -16,1337 4,7161 4,6292 
СКО 1,17.10-4 1,34.10-4 1,83.10-4 0,1834 0,1256 0,2456 

Итерация 
2 

Стойност 0,9995 1,0058 1,0054 -16,1216 4,6944 4,5828 
СКО 0,92.10-5 1,88.10-5 2,02.10-5 0,0250 0,0130 0,0230 

Итерация 
3 

Стойност 0,9995 1,0058 1,0054 -16,1238 4,6911 4,5743 
СКО 6,54.10-6 2,63.10-6 3,62.10-6 0,0049 0,0043 0,0077 

 
Сравнението на получените оценки за постоянните отмествания, чрез прилагане на 

итеративния генетичен алгоритъм, практически съвпадат с тези получени по предложения в 
[2] алгоритъм. Малки разлики се наблюдават в оценките на мащабиращите коефициенти. 
Средноквадратичните отклонение на оценките след третата итерация са незначителни в 
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сравнение със самите оценени стойности. 
Тъй като данните в акселерометъра MMA8451Q са с разрядност 14 бита, а диапазона 

на измерване е 2g, то средноквадратичната грешка (СКГ) от квантуване в измерените 
ускорения е: 

(9) mg0705,0
12

2

12

2
2

1213




кв . 

Сравнението на получената средноквадратична грешка от квантуване със СКО на 
оценените параметри в таблица 4 показва, че на първата итерация СКО на оценените 
параметри са от 1,8 до 5,2 пъти по-големи от СКГ от квантуване. След втората итерация СКГ 
от квантуване са от 1,74 до 5,4 пъти по-големи от СКО на оценените параметри. След третата 
итерация СКГ от квантуване са от 5,4 до 16,3 пъти по-големи от СКО на оценените 
параметри. Анализът показва, че след третата итерация СКО на оценените параметри са 
многократно по-малки от СКГ на квантуване и следователно не е необходимо прилагането на 
по-голям брой итерации. 

Анализът на резултатите доказва, че предложеният алгоритъм е подходящ за оценка на 
параметрите на акселерометри от тип МЕМС. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Получената целева функция, позволява да се използва генетичен алгоритъм за нейното 

минимизиране. Наборът от стойности на параметрите за които целевата функция има 
минимална стойност е търсеното решение. Тъй като параметри намерени чрез генетичния 
алгоритъм са случайни величини като тяхна оценка се използва математическото очакване на 
всеки параметър от 30 реализации на генетичния алгоритъм. Получените резултати от 
симулирането на работата на трикратното итеративно прилагане на алгоритъма доказват 
постигането на висока точност на определяне на параметрите. Това се потвърждава и от 
прилагането на алгоритъма за оценка параметрите на реален акселерометър и сравнението на 
резултатите с такива, получени по друг алгоритъм. Едно от предимствата на приложения 
алгоритъм, че той не изисква линеаризация или апроксимация на целевата функция и 
позволява гъвкавост, чрез избора на параметрите на генетичния алгоритъм. 

Целесъобразно е предложеният алгоритъм да се приложи за определяне параметрите 
на акселерометър при използване на по-пълен модел, в който се отчитат и отклоненията в 
ортогоналността между осите. 
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МНОГОКАНАЛНИ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ И ЦЕЛЕУКАЗВАНЕ 
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Abstract: The work explores the use of multichannel optoelectronic systems as a direction in the 
development of the different means of observation, searching and targeting different objects and using 
complex methods of obtaining data and processing it. 

Keywords: multichannel systems, night vision devices, active-impulse systems. 

1. МНОГОКАНАЛНИ СИСТЕМИ - НЕОБХОДИМОСТ, ВИДОВЕ, 
ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. 

В ерата на глобалното развитие на новите технологии, все по-голяма става необходимостта от 
решаване на задачи, изискващи и налагащи използването на прибори и системи от най-висок технологичен 

клас. 

Едно от перспективните направления за повишаване ефективността на наблюдателните системи и 

увеличаване на техните функционални възможности се състои в създаването на многоканални системи за 

наблюдение и комплексния подход за обработката на данните от различните канали. 

Понастоящем изключително актуално се оказва намирането на решение на проблема за наблюдение и 

разпознаване на различни обекти през нощта или в условия на ограничена видимост. Които условия могат да 

бъдат: 

 Ниски нива на естествена нощна осветеност (ЕНО) - до пълна тъмнина; 

 Понижена прозрачност на атмосферата - дъжд, мъгла, запрашеност, дим и др.; 

 Целенасочени или случайни светлинни смущения - пожари, взривове, излъчващи фарове и 

прожектори. 

Решаването на такава кардинална задача, от своя страна налага използването на системи, към които 

технологичните изисквания и нивата на изходните им параметри трябва да са с най-голяма точност и 

прецизност. 

Идеята за създаването на многоканалните системи възникнала от необходимостта за решаването на 

задачи с повишена сложност и в разнообразни външни условия. Такива системи позволяват получаването на 

максимум информация, вследствие на компенсация на недостатъците на едни канали с предимствата на други. 

Това от своя страна увеличава възможностите на самата система както в нормални, така и в усложнени условия.
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Многоканалните системи се разделят на: комплексни, комбинирани и интегриращи 

[3]. 

Комплексните системи се състоят от два или няколко канала, работещи в различни спектрални 

диапазони, обединени по конструктивно-механичен принцип. Те имат един общ входен прозорец или няколко 

различни входни прозореца за различи спектрални области. Всеки канал може да работи самостоятелно в 

зависимост от своите конструктивни възможности. Информацията се отвежда до отделни дисплеи, 

съответстващи на всеки от каналите, или да един дисплей с превключвател за различните канали. Системата 

може да бъде съставена от няколко корпуса поставени в един носител. 
Комбинираните системи се състоят от два или няколко канала, работещи в различни спектрални 

диапазони, но за разлика от комплексните, те са обединени в един входен оптичен прозорец и информацията се 

представя на различни или на един дисплей. Системата е монтирана в един корпус и всеки канал работи 

самостоятелно. 

Характерно за интегрираните системи е обединяването на различни канали на основата на обща 

оптична система, системната обработка е представена в интегрирано изображение на единен индикатор. Това 

изображение се формира на основата на анализа на сигналите от различни канали, по специфични признаци. 

Обработката на данните се осъществява в реално време и мащаб. Този многостранен процес на свързване, 

обединяване, установяване и регистриране на данни от множество източници по отношение на разположение и 

идентификация на обекти - се нарича информационна интеграция. 

Степента на интеграция на информацията от различните източници и тяхното функционално 

взаимодействие зависи от видовете сензори, потока на данни, режимите на работа и обработката н тази 
информация [7]. 

Многоканалните системи притежават висока ефективност и информативност, което от своя страна им 

позволява автоматизирана работа по осигуряването на търсене, намиране и разпознаване на наблюдаваните 

обекти без намесата на оператор в системата. 

Към многоканалните системи са обособени следните изисквания [1]: 

1. Осигуряване на повишена далечина на откриване и разпознаване на обектите. Това изискване е 

неразделно от едно друго условие, а именно времето за намирането на обекта. Многоканалната 

система трябва да се състои както от канал за намиране, така и от канал за разпознаване. Като е 

възможно да се използват различни способи за това, в зависимост от външните условия. 

2. Целогодишна и денонощна работа на системата. Това изискване предполага постоянна комплексна 

работа на всички канали както денем и нощем, така и при различни външни фактори. 

3. Решаване на проблемите и непрекъсната работа в условия на въздействие на светлинни смущения. 

4. Висока информативност - предполага разпознаване както непосредствено, така и по косвени признаци. 

Отчитане и измерване на далечината, координатите и скоростното преместване на наблюдавания 

обект. 

5. Многоканалните системи трябва да са адаптивни - т.е. автоматично пренастройване на режимите на 

работа на каналите; фокусиране на оптичната система; регулировка на яркост, контраст, буквено-

цифрова информация в зависимост от измененията на външните условия. 

6. В многоканалните системи трябва да бъде предвидена автоматизирана система за контрол, въпреки 

различната работа на отделните канали. 

7. Многоканалните системи трябва да са технически изградени на модулен принцип - съвкупност 

взаимозаменяеми модули, реализирани чрез оптични и оптико-електронни компоненти, допускащи 

бърза пренастройка на цялата система. 

8. Цифрова обработка на сигналите от различните канали по разнородни признаци в реално време и 

мащаб. 

Многообразието и необходимостта от различните решавани задачи налага множество варианти за 

схемни решения и концепции при проектирането и реализацията на многоканалните системи за наблюдение. В 

следствие на което трябва да се вземат в предвид редица конструктивни признаци [5]: 

1. Броят на отделните канали, влизащи в състава на многоканалните системи, трябва да бъде минимален. 

Техният брой и тип се определя от изискванията към самата система. 

2. Каналите трябва да са така подбрани и построени физически, че недостатъците на едните да бъдат 

компенсирани от предимствата на други. 

3. Схемните решения на системата да позволяват автономната работа на отделните канали. 
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4. Процеса на формиране на изображението да става в реално време и мащаб. 

5. Отделните канали не трябва да създават помежду си електрически, електромагнитни, оптически или 
акустични шумове както и взаимно конструктивни неудобства. 

6. Окончателното изображение от изхода на всички канали, както и буквено- цифрова информация и 
символи да са представени на единен индикатор в удобна форма и вид и в случай на необходимост да 
бъдат дублирани. 

7. Ако каналите работят алтернативно то тяхното превключване трябва да става бързо и да не внася 
допълнителни шумове в работата на системата. Времето на работния цикъл зависи от конкретните 
технически изисквания към самата система. 

8. Критерият за ефективност на многоканалните системи се явява повишаване на информативността на 
изображението. Което се получава вследствие повишаване далечината на действие при една и съща 
вероятност за намиране и разпознаване, или повишаване на указаната вероятност, или намаляване 
времето за решаване на задачата с помощта на дадената система при запазване на вероятността и 
далечината на действие. 

9. Обобщената характеристика на която и да е система се явява вероятността за визуализация на обекта 

P
 [1,2] . 

 

pнор PPPP  , 

 

където: pнор PPP ,, - вероятност съответно на ориентиране, намиране и разпознаване на обекта. 

-     2,121 ,,,, opopорор PTPEPP   , 

- 
    2,121 ,,,,,,,, нннн PtDTPtEDPP  

, 

- 
    2,121 ,,,,,,,, pppp PtDTPtEDPP  

, 

- където: 1opP
, 2opP

- вероятност за ориентиране в местност за късовълнов (1) канал (например канал на 
електронно-оптичен преобразувател, телевизионен, активно- импулсен и др.) и съответно (2) - 
дълговълнов канал (например термовизионен). В повечето случаи каналите работят независимо тъй 
като: 

 

212,1 PPP   

 

Вероятността opP
 зависи от съвкупност от параметри - ПНВ (П), ниво ЕНО (Е), прозрачност на 

атмосферата (т), време (t) за решение на конкретната задача, сектор на търсене, характеристиките на фона и 
други фактори. За дълговълновия канал енергетична характеристика се явява температурния контраст (АТ). 

Величината EP
 определя видимостта на конкретния обект в различни местности (група от дървета, 

строежи, хълмове и др.) и линията на хоризонта. 
Спецификата на разчета на многоканалните системи се състои в избора на ъгловото разрешение на 

отделните канали, което осигурява минимално намаляване на вероятностите за намиране и разпознаване за 
всеки канал. За повишаване вероятността за намиране на целта не е нужно да се подобряват характеристиките 
на канала, а може да се увеличи броя на каналите за намиране. Вероятността за ориентиране е винаги по-голяма 
при използване на многоканални ПНВ. Ако каналите имат голяма разлика в далечината на действие, то между 
тях се разпределя функцията за увеличаване на ъгъла на полезрение. Канала с по-голяма далечина на действие 
обикновено е тяснолентов, канал с по-малка далечина на действие - широколентов. 

Постигането преимуществото се състои в това да се опрости системата с цел да се повишат 

вероятностите за намиране и разпознаване за сметка на времето за изпълнение на задачата. 

За да е оптимална една многоканална система, нейните канали не се конструират така, че всеки 

поотделно да дава максимални резултати, а работейки зададено, в зависимост от поставената задача и външните 

фактори, системата да е най-ефективна. Най-резултатно съчетание се оказва съвместяването на термовизионен 

и активно-импулсен телевизионен канал. Тази конфигурация осигурява денонощна и целогодишна работа на 

ПНВ, дори и в условия на светлинни и прахообразни смущения. Нейната работа позволява измерване на 

далечината до наблюдавания обект с висока точност, както и отчитане на други важни параметри - скорост на 
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движение и координати. В така система сравнително лесно може да се реализира адаптивна възможност за 

автоматизиран контрол на параметрите на модулен принцип [4] . 

Интеграция на данните от различните канали може да става на различни етапи от обработката на 

информацията. 

2. АКТИВНО-ИМПУЛСНИТЕ ПНВ КАТО ЧАСТ ОТ МНОГОКАНАЛНИТЕ 

СИСТЕМИ 

Постиженията в областта на квантовата електроника позволяват създаването на досатъчно мощни 

импусни лазери, на базата на които са разработени активно-импусните прибори за нощно виждане (АИ ПНВ), 

които притежават широк диапазон на решавани задачи [2]. 
АИ ПНВ работят в близката инфрачервена (ИЧ) област на светлинният спектър, най-често в областта 

0,4-0,9 мкм. Но с развитието на технологиите в тази област АИ ПНВ вече работят в диапазона 0,8-1,7 мкм, 

благодарение на използването на лазерна подсветка с дължина на вълната 1,54 мкм. В резултат, на което 

работата на тези прибори значително се подобрява в условия на понижена прозрачност на атмосферата [5]. 

Многочислени експерименти проведени в реални условия доказват добрата работоспособност на АИ 

ПНВ при значително усложнени външни условия. Което от своя страна им позволява да бъдат важен компонент 

от състава на една стабилна многоканална система. 

Лазерните АИ ПНВ не само могат да решават проблеми в условия на ограничена видимост, но и 

осигуряват точно измерване на далечината на далечината до наблюдавания обект. Техите резултатни стойности 

значително надвишават тези на ПНВ, конструирани на базата електронно-оптичен преобразувател. 

В основата на работата на АИ ПНВ е заложен импулсния метод за наблюдение, открит през 1936 г. 

Същността на метода се състои в следното: наблюдавания обект се осветява с кратки светлинни импулси, 
дължината на които е значително по-малка от времето за достигане на светлината до обекта и обратно. Този 

метод е познат в литературата като „метод на стробиране по далечина“ (Gated Viewing). 

АИ ПНВ могат да работят в пасивен (без подсвет), активно-непрекъснат (с подсвет на наблюдавания 

обект с лазерно излъчване, но без стробирането) и активно-импулсен режим (импулсен подсвет в съчетание със 

стробиращ електронно-оптичен преобразувател). 

Възможностите за търсене на обекти на АИ ПНВ много зависят от ъгъла на полезрение. При работа в 

пасивен режим този ъгъл може да достигне до 6-10°, а при работа в активен режим той е равен на ъгъла на 

подсвет на лазерния осветител (от 0,5х1,0° до 2x4°). 

АИ ПНВ притежават значителни предимства в сравнение с останалите ПНВ [1]: 

- повишена далечина на виждане в нощни условия, недостижима за ПНВ от други типове: по-конкретно 

за ръст на човешка фигура достига до далечина на разпознаване до 1 км, за автомобили - до 6 км, за 

кораби - до 30 км; 

- възможност за осигуряване на видимост при понижена прозрачност на атмосферата (мъгла, дим, дъжд, 

снеговалеж) и при въздействие на мощни светлинни смущения; 

- точно измерване на далечината до обекта за наблюдение ±(5 - 10) м, при което точността на измерване 

на далечината не зависи от разстоянието до него, а се определя от продължителността на импулса на 

строба и импулса на подсвета. 

- възможност за наблюдаване на малкоконтрастни и замаскирани обекти - обекта за наблюдение може 

да се възприема в пределите на много тясна лента на видимото пространство. Това позволява да се 

открият хора с бели дрехи на фона на снежна покривка. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подхода позволяващ значително повишаване на ефективността на системите за наблюдение се явява 

интеграцията - създаването на многоканални комплекси, в които физически и информационно са обединени 
различни наблюдателни и информационни канали с цел подобряване на експлоатационните характеристики. 

Предимствата на многоканалните системи в сравнение с други алтернативни устройства е именно 

технологичните решения, установени в резултат на множество разчети по отношение на показателя 

ефективност/цена. Изчисленията свързани с разходите на една такава система са съотношение на качеството и 

нивото на технологичното производство към качеството на усвоената информация от системата. 

Поради по-големия брой на обработки на сигналите в различните канали на системата допълнително 

се повишава вероятността за намиране както и достоверността на идентификация на целта. 

Характерно предимство на тези системи е обединяването на типове канали с допълващи се 
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функционални възможности, позволяващи да се разшири областта на действие на наблюдателния комплекс. 

Което представлява намаляване на влиянието на външните фактори върху изходните данни, посредством 

взаимна компенсация на работата на отделните канали. Много удачен вариант на така допълващи се канали се 

оказва съчетанието между термовизионен канал с телевизионна камера във видимия диапазон. 
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Abstract: The analysis of optical-electronic surveillance and targeting systems, unmanned aerial 
vehicles, their composition and requirements. The proposed method of evaluation key performance 
indicators on-Board television equipment intelligence unmanned aerial vehicles to take into 
account the situation of the flight parameters, sensor, and other parameters of the equipment, the 
possibility of calculating the parameter of detail in the boundary conditions of supervision (reduced 
illumination, inclement weather, etc.)..  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Използването на безпилотни летателни апарати (БЛА) дава възможност за бързо 

получаване на данните, които са необходими за вземането на оперативни решения. С бързите 
темпове на развитие на новите технологии, все по-голяма става необходимостта от решаване 
на задачи, изискващи и налагащи използването на прибори и системи от най-висок 
технологичен клас. Безпилотните летателни апарати, които са оборудвани с оптико-
електронни и обзорно прицелни системи се използват главно за целите на разузнаването. Те 
осигуряват търсенето, откриването и идентифицирането на обекти, чрез използване на 
високоточни оръжия „въздух-повърхност“ за контролиране на малки обекти. 

 
2. АНАЛИЗ НА БОРДНА АПАРАТУРА ЗА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ 

АПАРАТИ. 
 
Изключително актуално е намирането на решение на проблема за наблюдение и 

разпознаване на различни обекти през нощта или в условия на ограничена видимост. Които 
условия могат да бъдат: 

4. ниски нива на естествена нощна осветеност (ЕНО) – до пълна тъмнина; 
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5. понижена прозрачност на атмосферата – дъжд, мъгла, запрашеност, дим и др.; 
6. целенасочени или случайни светлинни смущения – пожари, взривове, излъчващи 

фарове и прожектори. 
Решаването на такава задача налага използването на системи, към които 

технологичните изисквания и нивата на изходните им параметри трябва да са най-голяма 
точност и прецизност. 

Въз основа на направен анализ на тактико-техническите изисквания към БЛА могат да 
се направят и следните основни изисквания за оптоелектронните системи [1-10]: 

- многоканалност; 
- дистанционно управление на работата на системите; 
- интеграция (оптична, механична, електронна) на отделните подсистеми и канали; 
- автоматизиране на процесите по взаимно юстиране на каналите, вграден контрол и 

диагностика на повредите; 
- автоматично следене на избрания обект; 
- стабилизиране на линията на наблюдение; 
- модулност на прибора; 
- взаимодействие с бордовото радиоелектронно оборудване на БЛА (навигационна 

система, РЛС, системите за предаване на данни и другите бордови системи); 
- висока степен на използване на цифрови методи за обработка на информация. 
 
3. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БОРДНА 

ТЕЛЕВИЗИОННА АПАРАТУРА ЗА БЛА. 
 
Едно от направленията за повишаване ефективността на наблюдателните системи и 

увеличаване на техните функционални възможности се състои в създаването на интегрални 
многоканални системи и комплексния подход за обработката на данните от различните 
канали. 

Идеята за създаването на многоканалните системи възниква от необходимостта за 
решаването на задачи с повишена сложност и в разнообразни външни условия. Такива 
системи позволяват получаването на максимум информация, вследствие на компенсиране 
недостатъците на едни канали с предимствата на други. Това от своя страна увеличава 
възможностите на самата система както в нормални, така и в усложнени условия.  

При разработването на оптико-електронни (ОЕ) и обзорно-прицелни системи (ОПС) е 
целесъобразно да се използват опто-електронни информационни канали, базиращи се на 
телевизионни (ТВ) и топловизионни (ТпВ) канали, които осигуряват многоканалност в 
обзорно-прицелните системи. Създаването на комбинирани информационни канали на 
основата на телевизионнен канал с ниско ниво и ТпВ канал ще позволи да се разработи 
унифицирана оптико-електронна обзорно-прицелна система, която би могла да работи по 
всяко време на деня, при различни климатични условия и в условията на шум.  

Като показател за ефективността на тези канали се приема разстоянието на 
разпознаване на обект с определена степен на детайлизация при определена вероятност [1,2]. 
Възможно е обратното пресмятане – т.е. да се определи вероятността за разпознаване на 
обекта със зададено ниво на детайлизация на точно определено разстояние [3,4].  

В методиката е основно е използван честотно-енергиен подход. Целта е заменена с 
еквивалентно защриховано поле, където количеството на тъмните и светли щрихи се 
определят по критерия на Джонсън [6], а контраста между тъмните и светлите щрихи е равен 
на контраста на целта с фона в равнината на целта. Методиката се състои от следните стъпки: 

1. избира се от справочните данни размера на фотодетектора и CCD матрицата; 
2. пресмятане на коефициента на затихване на излъчения сигнал в атмосферата   в 

спектралния диапазон на CCD датчика по модела представен в [6]; 

3. пресмятане на идеалното разстояние на работа на ТВ канала идD  или геометричното 
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разстояние на работа: 
(1)   фкгегобид lnfD / , 

където   е разстоянието, обf - фокусното разстояние на обектива, фкгl -размерът на сечението 

на фотодетектора в хоризонтална посока, егn -броя на чувствителните елементи 

хоризонтално. 
4. изчисление на контрастната чувствителност при реални условия на ТВ наблюдение 

[7,8]; 

(2)    



n

i
if

1
0 , 

където 
порK


1

1
lg0  е контрастната чувствителност при нормални условия на наблюдение, 

порK -граничен контраст на визуализиращата система порK 017,0 , if  - нормирана функция 

[2, 7, 8]. 
5. пресмятане на контраста на входа на оптичната система K   по формулата на 

Кошмидер  

(3)    
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, 

където 0K е контраста плътност на целта, w - метеорологичния фактор, фr - коефициент на 

яркостта на фона. 
6. пресмятане на контрастната модулация C  на входа на оптичната система: 

(4)     KKC  2 . 

7. пресмятане на контрастната модулация на екрана на индикатора C : 

(5)     vHCC   

               vHvHvHvHvHvHvH инатмелвсупропт  , 

където              vHvHvHvHvHvHvH инатмелвсупропт ,,,,,,  са модулиращата предавателна 

функция (МПФ) [6] на информационния канал на оптичната система, на CCD, на индикатора, 
на електронния тракт, на атмосферата, на МПФ, като се отчита инерцията на приемника, а v  
е пространствената честота. 

8. пресмятане на посочените в т.7 МПФ: 
 

(6)         vHvHvH аоптдоптопт    , 

 
където    vHvH аоптдопт  ,  са МПФ на оптичната система, като са отчетени дифракцията и 

аберациите. 

(7)   
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където cv  е честата на отреза, а mвхc Dv  , където вхD е диаметъра на входящият обектив на 

оптичната система и обвх fOD  , m  е максимална дължина на вълната на спектралната 

характеристика на CCD, O  - скорост на обектива. 
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(8)       2222exp vvH аопт  , 

 
където в зависимост от радиуса на кръга на разсейване   и енергията P , която се 

концентрира в кръга големината на   се определя с: 

(9)    
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 . 

Ако се концентрира в кръга 85 от цялата енергия, която постъпва в постоянен 

източник то   51,0 , където fr , а r  е радиуса на кръга на разсейване. За дифракция 

Or m 22,1 . 

(10)    
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където  ,  са елементарно зрително поле по хоризонтала и вертикална. 

(11)      
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където   е ъгълът между центровете на съседни растерни линии, м -СКО яркоста на 

разсейване на петното върху екрана на ЕЛТ, 1N -броят на растерните линии. 

МПФ на електронния тратк се изчислява чрез [9]: 

(12)     
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, 

където вf  е горната гранична честота еквивалент на честотната лента на шума, d  - време за 

разчитане на елемента и разлагане.  

(13)    
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където ск  е к.п.д. на сканиране (0,7....0,8), пр -коефициент на наслагване на съседни 

растерни линии, kf  - честота на кадрите. 
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, 

където n  е времеконстанта на приемника. 

 

(15)     DtkCH nатм
35312121068,4exp   , 

 

където 2
nC  е структурен постоянен индекс на пречупване,  -дължината на вълната, k -

радиална пространствена честота, TD - дължината на турбулентния маршрут. 

 
9. пресмятане на яркостта на контраста K   на екрана на индикатора: 
 
(16)     CCK  1/2 . 

 
10. разстоянието D  се смята за диапазона на действие, ако порKK  . При порKK   се 
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избра следното разстояние DD 1 , а при порKK   се избра разстояние DD 1  и се 

преминава към т.5 от методиката, където    10110 
порK  е контрастен праг, който 

съответства на  . 
За определяне на вероятността за откриване в определен диапазон се извършва 

подобно пресмятане, при което величината D  не се изменя и се пресмята [1] геометричения 
размер на елемента на резолюция ид  на местността на основание само на геометрични 

съображения: 
 
(17)    егобфкгид nflH  / . 

 
След това, като се вземе предвид МПФ на целия тракт, контраста обек-фон и други 

параметри, които са пресметнати по горе получаваме „еквивалентен“ размер на елемента на 
резолюция на местността  . 

Детайлността   се приема за намерена, ако порKK  . Но при порKK   се избира 

1 , а при порKK   избираме 1  и се преминава към т.4 от методиката. 

След като се получи необходимата детайлизация   се намира броя на периодите N , 

който се образува от критичния размер на обекта обl : 

 
(18)      2/обlN . 

 

Чрез стойността на N  се определя стойността на вероятността за откриване  NfP   

в различна степен на детайлност на обекта. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Предимствата на предложената методика са максимално пълно отчитане на 

параметрите на околната среда, на сензора, и други параметри на оборудването, както и 
възможността за изчисление на подробните параметри в граничните условия на наблюдение 
(слаба осветеност, дъждовно време и т.н.). Сходимост на конструктивните параметри с 
получените при полеви изпитания на 15...35% [1,2,5]. Като недостатък на методиката може 
да се отнесе необходимостта от голям обем първоначални данни. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Кальной А.И. Математическая модель процесса поиска военных 
объектов//Научно-технический сборник ФГУ «40 ГНИИ МО РФ». Вып. 11 (5). 
Ломоносов: 40 ГНИИ МО РФ, 2011. С. 32 -40. 

2. Кальной А.И. Оценка повреждений оптико-электронных средств лазерным 
излучением//Сб. научных трудов НТО РЭС им. А.С.Попова. Тула: ТулГУ, 2010. С.116-118. 

3. Кальной А.И. Оценка эффективности оптико-электронных средств при 
воздействии лазерного излучения//Научно-технический сборник ФГУ «40 ГНИИ МО 
РФ». Вып. 11(5). Ломоносов: 40 ГНИИ МО РФ, 2011. С. 32 -40. 

4. Кальной А.И., Хомяков А.В. Болдин А.В. Обнаружение радиоло-кационного 
сигнала в условиях многолучевости//Журнал радиоэлектроники, 2011. № 9. [Электронный 
ресурс] URL: http://jre.cplire.ru/ jre/jun11/1/text.htm1 (дата обращения: 05.09.2016). 

5. Кальной А.И. Оценка характеристик обнаружения радиолокационного 
датчика//Сб. научных трудов НТО РЭС им. А.С.Попова. Тула: ТулГУ, 2010. С. 118-120. 

6. Карасик В.Е., Орлов В.М. Лазерные системы видения: учебное пособие. М.: 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 352 с. 



 

195 
 

7. Грязин Г.Н. Оптико-электронные системы для обзора пространства: системы 
телевидения. Л.: Машиностроение, 1988. 224 с. 

8. Грязин Г.Н. Системы прикладного телевидения: учебное пособие для вузов. 
СПб.: Политехника, 2000. 277 с. 

9. Макаров А.С., Омелаев А.И, Филиппов В.Л. Введение в технику разработки и 
оценки сканирующих тепловизионных систем. Научнотехническое издание. Казань: 
Унипресс, 1998. 320 с. 

10. Козар А.Н., Моисеев В.С. Информационные технологии оптимального 
применения управляемых артиллерийских снарядов: монография. Казанский 
национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева, 2012. 
346 с. 

 
 



 

196 
 

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ НА ТЕМА: 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В 
АВИАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” 18-19 МАЙ 2017 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 
 

СЪЗДАВАНЕ НА CUSTOM BLOCK В MATLAB – SIMULINK 
 
 

Илиян Абулибде 
 

Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет Университет „Васил Левси“,  
Велико Търново, България 

 
 

Abstract: The Simscape™ language extends the Simscape modeling environment by enabling you to 
create new components that do not exist in the Foundation library or in any of the add-on products. 
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CREATE CUSTOM BLOCK IN MATLAB-SIMULINK 
 
 

Iliyan Abulibde 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Езикът Simscape™ прави моделирането на физическите системи по-лесно и по-
интуитивно. Той позволява да се дефинират персонализирани компоненти, като текстови 
файлове, допълнени с параметризация, физически връзки и уравнения, представени, като 
акаузални имплицитни диференциални алгебрични уравнения (DAEs). Създадените 
компоненти в последствие използват повторно физическите дефиниции на домейни, 
предоставени със Simscape, за да гарантират, че новосъздадените компоненти са съвместими 
със стандартните компоненти на Simscape. Производителите са създали опция да се добавят 
свои собствени физически домейни. Във възможностите на продукта е и създаването и 
управлявнето на блокови библиотеки на с новите компоненти на Simscape, което разрешава 
споделянето на тези модели в проектната организация. 

 
2. СЪЗДАВАНЕ НОВ КОМПОНЕНТЕН ФАЙЛ 
 

За да се създаде нов персонализиран компонент, се задава клас на обединен   
компонент, като се създаде компонентен файл. Компонентният файл трябва да започва с 
ключовата дума за компонент, последвана от името на компонента и да бъде прекратена с 
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крайната ключова дума. 
Компонентните файлове обикновено съдържат следните секции: 

 Декларация - Съдържа всички декларации за класа на членовете за компонента, 
като параметри, променливи, възли, входове и изходи. Всяка декларация за клас 
на член е отделен блок за деклариране, който започва с подходящата ключова 
дума (съответстваща на класа на членовете) и се прекратява с крайната ключова 
дума. 

 Настройка - Подготвя компонента за симулация. Тялото на функцията за 
настройка има възможност да съдържа изявления за присвояване, както и 
изявления за грешки, между и чрез функции. Функцията за настройка се 
изпълнява веднъж за всеки компонент при съставянето на модела. Той не взема 
никакви аргументи и не връща никакви аргументи. 

 Структура - Обяснява компонентните връзки за композитни модели. 

 Уравнение - Обявява уравненията на компонентите за поведенческите модели. 
Тези уравнения е възможно да бъдат условни и да се прилагат по време на 
симулацията. 

 
3. СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕКА ОТ КОМПОНЕНТНИ ФАЙЛОВЕ 
 

За да се генерира библиотека с персонализирани блокове от компонентните файлове 
на Simscape ™, е необходимо изпълнението на следните стъпки: 

 Организират се Simscape файловете. Файловете на Simscape трябва да бъдат 
запазени в директориите за пакети. Йерархията на пакетите определя 
последващата библиотечна структура. 

  По желание, се осигурява защита на източника. Ако е необходимо да се споделя 
моделите с клиенти, без да се разкриват компонента или източника на домейни, 
се генерират защитени файлове от Simscape и да се споделяте. 

 Изгражда се библиотеката с персонализирани блокове. Възможно е да се 
използва или обикновения източник на файлове на Simscape, или защитените от 
Simscape файлове, за да се направи това. Всеки пакет от първо ниво генерира 
отделна персонализирана библиотека от блокове Simscape. 

 

Следващият пример илюстрира конвертиране на пакет от компонентни файлове на 
Simscape™ в библиотека с персонализирани блокове, съдържаща подбиблиотеки с 
персонализирани имена и външен вид. Създава се следната структура, илюстрирана на фиг.1 

 
Фигура 1. Начална структура на компонента. 

Изпълнението на гореописаното, че е създаден пакет от първо ниво, наречен + 
MySimscapeLibrary, който съдържа три подпакети: +MechanicalElements, +ElectricalElements и 
+HydraulicElements. Пакетът +MechanicalElements съдържа два компонентни файла: 
inertia.ssc и spring.ssc, иконен библиотечен файл lib.jpg и библиотечен конфигурационен файл 
lib.m. 
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фигура 2: Конфигурационен файл lib.m 
 
На фиг. 2 е показан вида на конфигурационния файл lib.m. 
 
При стартиране на  

ssc_build MySimscapeLibrary; 

пакетът от най-високо ниво генерира библиотечен модел, наречен 
MySimscapeLibrary_lib  

 
 

фигура 3: Библиотечен модел на MySimscapeLibrary_lib 
 
На фиг. 3 е показан генерираният библиотечен модул в средата на Simulink. 
При стартиране на ssc_build MySimscapeLibrary; възниква грешка (фиг. 4), от което 

става ясно, че директорията на която трябва да се създаде библиотеката има специфични 
изисквания. 

След справка с елемент от фабричните simscape настройки, се оказа, че избраната 
директория трябва да е като тази, показана на фиг. 5 и да е отворена в MATHLAB path. 

 

 
 

фигура 4: Снимка на работен екран 
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фигура 5: Описание на пътя на директорията 
 

При стартиране на ssc_build MySimscapeLibrary; отново възниква грешка (фиг.6) 
 

 
 

фигура 6: Снимка на работен екран, описващ грешката 
 
 
4. БЪДЕЩИ ЗАДАЧИ 
 
Основните бъдещи задачи се състоят в: 

1. Намиране решение на грешката -     Error using nesl_buildpackage (line 12); 
2. Завършване създаването на Библиотеката от компонентни файлове. 

 
 
 
 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Библиотеките от блокове Simscape™ съдържат изчерпателна селекция от блокове, 

които представляват инженерни компоненти като клапани, резистори, пружини и т.н. Тези 
предварително изградени блокове обаче е възможно да не са достатъчни, за да отговорят на 
специфични конкретни инженерни потребности. Когато трябва да се разширят 
съществуващите блокови библиотеки, опция е използването на езика Simscape, за да се 
дефинират персонализирани компоненти или дори нови физически домейни като текстови 
файлове. 
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Abstract: In this material is introduced the way of researching and developing an autopilot system 
for constructed unmanned aerial vehicle. A mathematical model for calculating the parameters of 
regulator is necessary. This mathematical model is completed with values of aerodynamical forces 
and moments in the flight of UAV. These values are found on the ground with virtual air moving 
software. The main aim of this article is to find open loop system of the constructed UAV. 
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1. INTRODUCTION 
In the twenty-first century there are indispensable software systems in the avionic discipline. 

The work with unmanned aerial vehicles (UAVs) would be unthinkable without these programmes. 
In this article are introduced three of them in general terms, compared the possibilities and 
constructed an aerial vehicle. It is necessary to put the data for aerodynamical forces, moments, etc. 
to complete mathematical model of the UAV. The main aim of this model is to research the 
characteristics of the UAV and create appropriate autopilot and trajectory control system. To reach 
all of these it is necessary for an open loop system of the constructed UAV to be found. 

Three of the many software systems are used. The first of them is XFLR5. This is an 
analysis tool, based on XFoil, which uses Lifting Line Theory, Vortex Lattice Method, and 3D Panel 
Method for calculation of the aerodynamic properties of wings and aircrafts. It provides 
modifications such as local and global refinement, modification of the thickness, camber, max 
thickness and max camber positions. [5, 7] 

The second one is Open Vehicle Sketch Pad, which is a parametric aircraft geometry tool. 
OpenVSP allows the user to create a 3D model of an aircraft defined by common engineering 
parameters without expending the expertise required for traditional Computer Aided Design 
packages. This model can be processed into formats suitable for engineering analysis. It has a 
large number of features intended for rapid aircraft configuration analysis. [2] 

The other software is the Athena Vortex Lattice (AVL), which has a large number of 
features intended for rapid aircraft configuration analysis. This is а command line 
software which works with three input files, all in plain text format. These are the main input file 
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defining the configuration geometry, an optional file giving masses and inertias, and dimensional 
units, and another optional file defining parameters for some number of run cases. This software 
gives us as numerous possibilities as OpenVSP and XFLR5. But there are few difference. AVL does 
full aircraft aerodynamic and stability analysis, but only in potential flow. [1] 

 
2. FINDING THE OPEN LOOP SYSTEM 
For performing any research and developing regulators for automation processes it is 

necessary to find an open loop system. It is possible after construction of the UAV, finding the 
aerodynamic forces and moment acting on the UAV and completing mathematical model of the 
open loop system which is used to calculate feedback and closed loop system. 
 

2.1 Construction of the airplane: First of all, an airplane has to be created, which will be 
the base of the measurements and experiments. Every parameter such as chord lengths, dihedral 
angles, offsets and masses also have to be given to the plane in both of the software systems, taking 
into account the difference of the metric systems used by the software systems. 

 

 
 

Figure 1. Base plane defined in XFLR5 
 

 
 

Figure 2. Base plane defined in OpenVSP 
 

In Fig.1 is shown the developed UAV in XFLR5 environment, and in Fig.2 it is the same 
airplane developed in OpenVSP environment and in Fig.3 this one in the AVL environment. 

For verification of the results has to be compared not only the geometrical construction but 
also the UAV’s own inertial moment of in the software systems. 

 
2.2 Inertial moments: After the construction, each software could calculate the center of 

gravity and the inertial moments. It should be mentioned, that XFLR5 and AVL uses SI metric 
system, meanwhile OpenVSP uses imperial metric system. 
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Figure 3. Base plane defined in AVL 
 

In Fig.3 the coordinates of the center of gravity (CoG) can be seen and also the inertial 
moment in rigid body. For XFLR5 (Fig.4 a)) the values are in SI metric system, and for OpenVSP 
(Fig.4 b)) the values are in imperial metric system. After converting to SI metric system it can be 
seen that the values of CoG and inertial moment of rigid body are the same. That result validates the 
construction of UAV in both software. 

 

  
     

    a)      b) 

 

Figure 4. Center of Gravity and Inertia in XFLR5 and OpenVSP 
 
In Fig.5 it is shown the same parameter in AVL environment. 
For the purpose of this research it is easier to work with user friendly interface like that in 

the XFLR5. The result after this section is done with this software product. 
 
2.3 Finding the open loop system: After preliminary researching of the construction of 

UAV it is necessary to find the behavior of the UAV depending on the polar of the airplane. 
For this measurement is used Vortex Lattice Method with fixed speed in inviscid flow in. 

The angle of attack (AoA) is determined between -50° and +90°. The air conditions is set according 
to the International Standard Atmosphere, the density is 1,225 kg/m3, the temperature is 15 °C, the 
pressure is 101325 Pa. The analysis is run from 3 m/s to 15 m/s velocity. In Fig. 6 it could be seen 
the drag coefficient vs. angle of attack (Alpha), moment coefficient vs. Alpha, lift coefficient vs. 
Alpha and the fineness ratio changing diagrams. Based on these graphs it is easy to get the critical 
AoA, the ideal fineness ratio, the drag coefficients, etc. 
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Figure 5. Center of Gravity and Inertia in AVL format 
 

 
 

Figure 6. Polars of the UAV in XFLR5 
 
For the future calculations, it is necessary to get the forces acting to the plane. To define the 

forces an analysis has to be run at every element of the expected speed scale. In this way, it is able 
to get lots of types of graphs, but the most important ones for this purpose are the drag and lift 
forces depending on Alpha diagrams. As shown in Fig. 7 as the velocity increases, the maximum of 
acting forces also increase. 

 

 
 

Figure 7. Acting forces in XFLR5 
 
With the same process, the coefficient and the pitching moment is also obtained (Fig.8). 
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Figure 8.The pitching moment coefficient and acting pitching moment in XFLR5 
 

After that it have to intent a stability analysis. The XFLR5 calculate the angle of attack 
where the pitching moment is zero and balancing speed: 

3. Searching for zero-moment angle... Alpha=0.98196°; 
4. Calculating speed to balance the weight...VInf = 18.12955 m/s 

 
The state matrices is calculating in two direction, it is the longitudinal and lateral planes. 
The longitudinal state matrix [Along] has the coefficient in (1): 
 
            -0.00648903            0.368136                      0             -9.81 
 (1) [Along]   =     -1.08251               -17.2572                  16.5829             0 
               4.13896e-07            -6.71045            -6.42058            0 
                      0                            0                           1                 0 
 
The lateral state matrix [Alat] has the coefficients shown in (2): 
 
               -1.62109           0.0121724          -17.2203          9.81 
 (2) [Alat]  =           -10.4342             -71.6942           6.41628            0 
                8.16403             -0.16737          -4.68133            0 
                            0                          1                     0            0 
 
The control matrix [Blong] in the longitudinal plane is (3): 
          0 
 (3) [Blong]  =       0 
          0 
          0 
 
The control matrix [Blat] in lateral plane is (4): 
          0 
 (4) [Blat]  =       0 
          0 
          0 
 
The zeroes in the control matrix mean that there is not any control on the UAV (it is open 

loop system). 
After finishing the calculation and finding the coefficients in the matrices, these coefficients 

are put in the equations of motions. The equation of motion in the stability coordinate system is: 
7. in the longitudinal direction (5): 
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where u is the variation of speed along the x-axis; w is the variation of speed along the z-axis; q is 
the pitch rate and Θ is the pitch angle. 
 

8. in the lateral direction (6): 
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where v is the variation of speed along the w-axis; p is the roll rate; r is the yaw rate and φ is the 
bank angle. [7] 
 

The flight dynamic equations (5) and (6) (7) are the state-space equations of the open loop 
system of the developed UAV. 

The state matrix can be diagonalized for eigenvalues and eigenvectors. These values is 
showed in (7) and (8) for the longitudinal modes, and in (9) and (10) for the lateral modes. 

Eigenvalue in the longitudinal modes: 
 
 

(7)        -11.85 - 9.07i         -11.85 + 9.07i       0.008048 - 0.5656i       0.008048 + 0.5656i 
 
 

Eigenvector in the longitudinal modes: 
 

    1 + 0i                     1 + 0i                              1 + 0i                              1 + 0i 
(8) -0.1384 - 28.46i   -0.1384 + 28.46i   -0.03141 + 0.0008623i   -0.03141 - 0.0008623i 

  -15.55 - 9.204i     -15.55 + 9.204i      0.03261 + 0.001969i       0.03261 - 0.001969i 
 1.202 - 0.1434i     1.202 + 0.1434i       -0.00266 + 0.05769i       -0.00266 - 0.05769i 
 
In Fig. 9 a), it can be seen Root Locus in the longitudinal modes. The results show that there 

are two roots in the equation (in the eigenvalues). The first of them is stable but the second one is 
unstable.  Fig. 9 b) gives an information about the circular natural frequency and undamped natural 
circular frequency in the longitudinal modes. The damping ratio ς<1 that means the mode is 
underdamped (oscillatory). 

 



 

207 
 

  
 

 a) b) 
Figure 9. Longitudinal Root Locus in XFLR5 

 
Eigenvalue in the lateral modes: 
 

(9)       -71.7 + 0i         -3.148 - 11.84i         -3.148 + 11.84i       0.003225 + 0i 
 
 

Eigenvector in the lateral modes: 
 

             1 + 0i                               1 + 0i                               1 + 0i                   1+0i 
(10)           430.6 + 0i            -0.1504 + 0.0377i            -0.1504 - 0.0377i         0.0104 + 0i 

    0.9534 + 0i           0.08866 + 0.6803i            0.08866 - 0.6803i          1.742 + 0i 
     -6.005 + 0i      0.0001817 - 0.01266i     0.0001817 + 0.01266i          3.224 + 0i 
 
 

  
 

a)                                                                         b) 
Figure 10. Lateral Root Locus in XFLR5 

 

In Fig. 10 a), it can be seen the Root Locus in the lateral modes. There are three roots, the 
first one lying on the left of the diagram with negative x value corresponds to stable modes, the 
second one is stable but the third one is unstable. The damping ratio ς=0 that means the mode is 
underdamped (oscillatory). 
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3. CONCLUSION AND FUTURE WORK 
1. The construction of the UAV is chosen. 
2. Results of the parameters of the UAV is validated in three type of software. 
3. XFLR5 is chosen for the future work because of a friendly user interface. 
4. State-space equations of motion are filled with calculating values. 
5. Root Locus is finding in the longitudinal and lateral modes. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Основна тенденция при реализирането на различни цифрови електронни устройства и 

системи представлява постигането на повишена комплексност, функционална интеграция, 
увеличени възможности и висока производителност. Основна роля за практическото 
реализиране на тази тенденция играят съвремените препрограмируеми прибори от типа 
FPGA. По своята същност, препрограмируемите логически прибори са високо технологични 
изделия, които определят, формират и диктуват тенденциите в развитието на основните 
градивни елементи на електроната индустрия. Те притежават изключителна адаптивност, 
голямо бързодействие, отлична електромагнитна съвместимост, висока надеждност и ниска 
консумирана мощност. С тях осъществяването на един сравнително не сложен проект от идея 
до практическа реализация, се извършва за броени часове. Така, те превърнаха в реалност 
мечтите на конструкторите на електронни изделия, за бързодействие, големи функционални 
възможности и гъвкавост по отношение промяна на проекта на всеки един етап от процеса на 
проектиране. Един от начините за илюстриране и моделиране, в условия максимално близки 
до реалните на всеки един проект, базиран на съвременните препрограмируеми прибори, 
представлява намирането на средства, позволяващи неговото многократно частично или 
пълно практическото реализиране. Добър подход за практическото реализиране на тази 
концепция, се оказва използването на апаратни развойни средства. Многообразието от такива 
развойни средства е значително. Всяко едно от тях предлага изключително широки 
възможности, но вероятноста да се попадне на развойно средство удовлетворяващо всички 
общи и специфични изисквания на произволен разработван проект в общия случай е много 
малка. В тази насока, настоящата работа представя основните показатели на развойни 
средства предлагани от фирми имащи отношение към производство и използване на 
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препрограмируемите прибори. 
 
2.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СРЕДИ ЗА РАБОТА С ПРЕПРОГРАМИРУЕМИ 

ПРИБОРИ  
 
Класическата представа за света на системният дизайн се основава  на съвместната 

работа на двете непресичащи се области хардуер и софтуер. С навлизането в употреба на 
препрограмируемите прибори, границите очертаващи областите на тези две дейности силно 
се размиват, при което  същноста на инженерния труд се свежда до  създаването на HDL код, 
чиято практическа реализация се проверява в лабораторни условия на специално разработени 
макети или стендове [1,2]. Използването на програмни симулатори значително улеснява 
проверката на идейните аспекти на отделните модули и възли от разработваната система, но 
за нейното цялостно валидизиране, е необходимо наличието на специализирана апаратна 
среда, която да отговаря на всички изисквания на конкретния проект по отношение на 
периферийни устройства, интерфейси и др. В този смисъл, правилният избор на 
специализирана апаратна среда се оказва важен детайл за всеки един разработван проект, 
имащ миродавно значение за неговото успешно приключване. 

2.1Развойни среди за работа с FPGA прибори на Xilinx  
2.1.1.Развойни среда за работа с FPGA прибори Virtex UltraScale 
За разработка, моделиране и проверка на проекти, базирани на най-новите членове 

FPGA прибори от семейството Virtex UltraScale + , Xilinx предлага две развойни среди 
VCU118 [3] и VCU110 [4]. 

  

фигура 1. Развойна среда VCU118                       фигура. 2. Развойна среда VCU110  

Развойната среда VCU118 е показана на фиг. 1. Тя е базирана на FPGA прибор 
XCVU9P-L2FLGA2104E, и може да се използва за моделиране и проверка на проекти, 
ориентиран към създаване на прототипни приложения, на цифрови мрежи за предаване на 
данни със скорости над 1 Tb/s, радари, системи за ранно предупреждение и др. VCU110 
Development Kit е показана на фиг. 2. Той е ориентиран към приложения от сферата на 
телекомуникациите и осигурява интерфейс към високоскоростна 28 Gbps мрежа, и два 
оптични интерфейса. 

2.1.2. Развойни среда за работа с FPGA прибори Zynq UltraScale + MPSoC  
Развойната среда ZCU102 [5] е показана на фиг. 3.  Базирана е на Zynq UltraScale + 

MPSoC, прибор (XCZU9EG-2FFVB1156 ), реализиран по 16nm FinFET  +  технология. 
Средата поддържа USB3, Display Port, SATA, 16 x 16.3 Gb/s GTH трансивери и 64 
диференциални I/O порта, което позволява нейното използване в различни проекти. 
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фигура. 3. Развойната среда ZCU102    фигура. 4.ZedBoard 

 

  
 
фигура. 5. Zybo Board     фигура. 6.Parallella Board 
 

ZedBoard [6] е апаратна развойна среда, ориентирана към проекти, изграждани на 
базата на приборите Zynq-7000 на Xilinx. Тя съдържа всичко необходимо, за създаването на 
Linux, Android, Windows, базирани проекти, както и няколко конектора осигуряващи на  
потребителя лесен достъп до програмируемата логика на чипа. 

Zybo [7] е апаратна развойна среда, притежаваща богат набор от готови за употреба 
основни софтуерни функции за вграждане и цифрова платформа, развита около най-малкия 
член на семейството Zynq-7000 на Xilinx, Z-7010. Средата поддържа 1Gbit/100Mbit/10Mbit 
Ethernet PHY, USB 2.0, SPI, UART, I2C интерфейси. В нея са интегрирани 128 Mb сериен SPI 
Flash, 512 MB x32 DDR3 памет, Audio codec, 16-bits per pixel VGA output port, JTAG порт и 
micro SD слот. 

Parallella [8] е апаратна развойна среда, с размери на кредитна карта. Parallella 
притежава няколко I/O, което заедно с обичайните Gigabit Ethernet и HDMI изходни 
интерфейси предлага възможност тя да се използва като модулен елемент при изграждането 
на различни системи и контролно-измервателна апаратура. 

2.1.3. Развойни среди за работа с FPGA прибори Kintex-7 
The Digilent Genesys 2 [9] е модерна, високо производителна, платформа за разработка 

на различни цифрови схеми, базирана на  FPGA чипа Kintex-7на Xilinx. Наличието на FPGA 
чип с голям логически капацитет и бързодействие, високо скоростни външни памети, 
цифрови видео портове, Ethernet и FMC HPC конектор, позволява използването на Genesys 2 
в проекти ориентирани към обработка данни и видео приложения.  
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фигура.7. Digilent Genesys 2 board   фигура. 8.   NetFPGA-1G-CML 
 

NetFPGA-1G-CML е гъвкава платформа за разработка на мрежови хардуер, оформена 
във формат като PCI платка [9]. Тя е базирана на Kintex-7 (XC7K325T-1FFG676) FPGA чип на 
Xilinx и притежава четири Ethernet интерфейса, способни да обслужват скорости до 1 GB/s. 
Конфигурира се от 128 MB BPI Flash. 

2.1.4. Развойни среди за работа с FPGA прибори Artix -7 
The Nexys 4 [9] е апаратна развойна среда базирана на Artix -7 FPGA на Xilinx  

предназначена за разработка, изследване и валидизация на цифрови схеми с промишлени или 
индустриални приложения в учебната среда. Реализирана е на базата на FPGA  чипа 
XC7A100T-1CSG324C притежаващ с високо скоростна логика, големи апаратни и 
изчислителни ресурси. Средата е окомплестована с , USB и Ethernet портове, вградени 
акселерометър, сензор за температура, MEM базиран микрофон и усилвател, които 
позволяват нейното използване в широк кръг от проекти. 
 

      

фигура. 9. Nexys 4.      фигура. 10. Nexys Video (Atlys 2) 

Средата Nexys Video [9] (известна и като Atlys 2), е най-новото попълнение в 
развойните среди за работа с FPGA прибори от семейството Nexys. Тя е базирана на най-
мощният чип от семейството Artix-7 наXilinx XC7A200. Nexys Video осигурява еднопосочен 
канал с висока пропускателна способност, три високоскоростни цифрови видео портове, 
както и с 24-битов аудио кодек, които определят нейната ориентация към разработка на аудио 
или видео проекти. Arty [10] е апаратна развойна среда, предназначена за проверка и 
валидизиране на проекти базирани на FPGA от семейството Artix-7 на Xilinx. Изградена е на 
базата на чипа XC7A35T-L1CSG324I FPGA, благодарение на което тя с еднаква леснота 
позволява изграждане на сложни приложения базирани на вградения процесор MicroBlaze на 
Xilinx.  
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фигура. 11.  Arty.   фигура. 12.Basys 3 

Китът Basys 3 [9] е развойна среда предназначена за въвеждане в сферата на FPGA 
архитектурата  Artix-7 и програмната среда Vivado Design Suite на Xilinx.  Този кит е 
изключително подходящ за осъществяване на индивидуална подготовка за работа с FPGA 
технологии за студенти или начинаещи, правещи първи крачки в тази област. 

2.1.5. Развойни среди за работа с FPGA прибори Spartan-6 

      
фигура. 13. Spartan-6 FPGA SP601   фигура. 14.Spartan-6 FPGA SP605 
 

Комплектът Spartan-6 FPGA SP601 [11] е идеална среда за начинаещи, ориентирана 
към практическо използавне на FPGA от семейството Spartan-6. Разработен на базата на 
прибора Spartan-6 XC6SLX16-CSG324-2C, той осигурява всички основни компоненти 
необходими за разработката на една система. Програмната окомплектовка на комплекта 
предлага различни примерни проекти, което предопределя неговото приложение в рамките на 
различни традиционни и специфични приложения и пазари. Развойна среда SP605 [11] 
предоставя всички основни хардуера компоненти, IP, и инструменти за проектиране. 
Базирана е на FPGA Spartan-6 (XC6SLX45T-FGG484-3C), и може да се използва в различни 
приложения и пазари. 
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2.2. Развойни среди за работа с FPGA прибори на други фирми 
 

    
 
фигура.15. Stratix 5       фигура. 16.   Arria SoC  

Средата Stratix 5, предлагана от Altera [12] е реализирана на базата на FPGA чип 
притежаващ големи ресурси и производителност. Ориентирана е към приложения свързани с 
реализиране на  мрежи, предаване на данни, военни и медицински системи. Arria SoC  е един 
от най-новите комплекти за развитие на SoC, предлаган  от Altera [13], съчетаващ двуядрен 
ARM A9 процесор с гъвкава FPGA програмируема логика. Типичните приложения на Arria 
SoC са насочени към реализиране на проекти имащи отношение към системи за отбраната, 
промишлен контрол, сигурност, обработка на изображения и др. Внимателният прочит на 
възможностите предлагани от тези развойни среди показва тяхната ориентираност към 
решаване на специфични проблеми в една или друга област, но сравнително високата им 
цена, обяснява тяхното капсулиране в кръга на големите индустриални фирми. С оглед да се 
постигне качествена промяна в процеса на използване на препрограмируемите прибори, сред 
масовите потребители бе разработена и реализирана апаратна развойна среда, осигуряваща 
всички необходими и достатъчни условия, позволяващи практическа работа с 
препрограмируемите прибори на фирмата Xilinx. Общият вид на разработената апаратна 
развойната среда е показан на  фигура 17. Тя се състои от дънна платка и присъединяем 
програмируем модул. На дънната платка са монтирани захранващ модул, кварцов генератор, 
блок за генериране на входни въздействия, блок оптически изолирани входове, блок 
оптически изолирани изходи и блок непосредствено изведени изводи с общо предназначение, 
които осигуряват всички необходими и достатъчни условия за правилната и надеждна работа 
на присъединяемия програмируем модул. 

 
 

фигура. 17.   Общ  вид на разработената апаратна развойната среда 
 

Средата предлага възможност за работа с CPLD програмируем модул (ХС95144XL) и 
такъв за работа с FPGA (XC6SLX4-3TQG144)  прибор, което я превръща в сигурен и 
надежден контролер, способен да управлява няколко независими едно от друго външни 
устройства и атрактивно средство за онагледяване на теоретичната и практическа страна на 
процеса на обучение по различни дисциплини от сферата на електрониката. 
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3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Може да се каже, че използването на една или друга развойна система за работа с 

програмируеми прибори, гарантира придобиването на трайни знания и практически умения 
за решаване на дефинирани и частично дефинирани задачи в областта на автоматизацията, 
цифровата схемотехника, специализираните микропроцесорни системи, 
телекомуникационната техника, цифровата обработка и пренос на сигнали, изкуствения 
интелект, както и съответните съпътстващи ги дисциплини в учреждения, институции и 
производствени предприятия, а така също и в научни учреждения, образователни 
институции, държавния и частния бизнес за извършване на научна, учебно-преподавателска, 
изследователска, проучвателна, конструкторска, внедрителска, експлоатационна, 
производствена и технологична дейност. 
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Факултет „Авиационен“, НВУ „В. Левски“, Д. Митрополия, Р. България; 
 
 

Abstract: This : In this report is explored opportunities to improve the performance of  water-
heaters working with pellet burners, by investigating of heat exchanging. There has been done 
calculations about transferring a caloric between two improvements and it has been provided 
needed data for determination describing coefficients of heat exchanging. It is selected suitable 
controller and developed its algorithmic insurance. 
 Key words: pellet burner, information supply, heat exchange, controller, coefficients. 
 
Резюме: В този доклад се изследват възможностите за подобряване на работата на 
водогрейни котли работещи с пелетни горелки, чрез изследване на топлообменният процес. 
Извършени са изчисления свързани с преонасянето на топина от един в друг топлоносител и 
са подбрани нужните данни за определяне на коефициентите описващи топлообмена. 
Подбран е подходящ контролер и е разработено неговото алгоритмично осигуряване. 
Ключови думи: водогрейни котли, топлобмен, информациаонно осигуряване, коефициенти. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Проблемът с разхода на енергия в световен мащаб набира все по-голяма сила. С 

навлизането на компютърните технологии в управлението на всякакви обекти, стана 
възможно да се пести енергия на база на по-точно управление. Отоплението е енергоемък 
процес, който трябва да се осигурява с ресурси и информация, за да може да се постигнат 
значителни икономии. Пелетните горелки от своя страна осигуряват екологично чисто и 
икономично отопление. Основна компонента на отоплителният процес е преобразуването на 
топлината от изгарянето на горивото в топлина на флуида, използван за топлоносител в 
системите за отопление с пелетни горелки. 

Проблемът при пелетните горелки от масовия клас, които се предлагат на пазара  [1], 
[2], [3], [4] е, че контролерите им са разчетени за средни стойности на условията за работа. 
Практиката показва, че при реални параметри на околната среда, различаващи се от 
разчетните, горелката прави свръх разход на гориво. 

За решаването на проблема е необходимо, при разчетен горивен процес, да се 
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определи топлообмена между пламъка на горелката и основния топлоносител в котела. 
Началните условия , от които започва работата са: 

 знае се [5] потока енергия (мощност) който се получава от изгарянето на 
гориво(пелети) и постъпва в горивната камера на водогрейният котел: 

Енергия= 16061,4 [J/kg] = 4,4615 [W/kg] 

 знае се [5] температура на пламъка= 1761,766 [°C]; 

 знае се [5] как да се контролира мощността на топлинният поток; 

 Избира се топлоносител във водната инсталация- вода. 
 

 
 

Фиг. 1.  Функционална блок-схема на системата 
1- комин; 2-газ-анализатор; 3-саждоуловител; 4-вентилатор за изкарване на дима към 

комина с клапа; 5-топлинен поток с контролируема мощност; 6-котел с водна риза; 7-изход 
на загрятата вода от котела; 8- консуматори на топлина (първи кръг); 9-- консуматори на 
топлина(втори кръг); 10-- консуматори на топлина(трети кръг); 11-уред за деаериране на 

водата; 12-помпа; 13-пречистване на водата; 14-термостат; 15-филтър за постъпващата 
в котела вода; 16-вход на обратната вода във водната риза; 

 
За топлообменният апарат се знае [5] - oбемa на водната риза 8 [l], подсигуряващ три 

кръга по ½ цол, което представлява общо 1,1/2 цола тръба.(Фиг. 1). 
За да се удовлетворят изискванията към поставената задача е избиран топлообменник 

със следните параметри: 
 Материал на изработка- гладкостенна стомана 30.  

 Стомана 30 има топлопроводимост [7]: 

    
 

m
Wt= 0,0422. -54,6

   
и пределна температура 600[°C].  

 Дебелина на стената на водната риза  - 5мм. 
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2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИНА ТОПЛООБЕННИЯТ 

ПРОЦЕС. 

 
2.1. Подсистема горелка-топлообменник (зависимост от мощността): За да се 

разчете топлообменният процес и правилно да бъдат изчислени коефициенттите 
съпътстващи топлообмена, е необходимо да бъдат определени основните величини и нужди 
на топлобменният процес. При стоманен котел топлообменният апарт на горивната камера се 
нарича „водна риза“ и представлява две стени, между които циркулира топлоносителя (вода). 
Определена е площта на водната риза от страната на топлинният поток: 
 

1.         m23,1 2=F . 
 

Приема се, че топлообменният апарт който се използва има КПД=80%, което значи, че 
в реалност топлообменния апарат е с размери: 

 

2.        2 1,54F/0,8 m==F' , 
 
като се препоръчва [3] да бъде завишено още малко числото и затова за изпълнение на 
поставената задача е необходим топлообменен апарат с площ: 
 

3.      2m6,1=F  . 
 

Специфичните качества на котелната стомана позволяват много високи натоварвания, 
голяма мощност и доста по-лесен ремонт при нужда, сравнено с чугунените. Според 
използваната горелка се постига с 2 до 5% по-висок КПД при еднакви други условия в полза 
на стоманените[6]. 

За целта на изследването е прието, че водната инсталация е съставена от 3 кръга 
осигурени от тръби с деаметър d1=d2=d3= 1/2 цола с общ обем на водната инсталация, 
включително обем на топлообменника=110 [l] (Фиг.1), (основен кръг 50 [l], 2 кръга по 20 [l], 
разширителен съд 12 [l] и топлообменник 8 [l]). Входната и изходната тръбi на водната риза 
са с размер: 

 

4.       цолd=d 211,1.3    
 

Диаметърът на условнят отвор на стоманени тръби [8] с размер 1,1/2 цола е 40 [mm]. 
Знаят се свойствата на водата за температурният диапазон в който работи системата за 

отопление (табл.1) [7]: 
Таблица1: Свойства на водата за различни температури на подгряване 

Температу
ра t [°C] 

Плътност  ρ 

     
m

kg
3 





 

Cp Топлопро
водимост 

λ 
   

kg
kJ







 

Кинематичен 
визкозитет 

v*
6

10







 s
m 2

 

Динамичен 
визкозитет 
µ 

0 999,9 4,212 55,1 1,789 1787 

10 999,7 4,191 57,4 1,306 1307 

20 998,2 4,183 59,9 1,006 1004 

30 995,7 4,174 61,8 0,805 797 

40 992,2 4,174 63,5 0,659 653 

50 988,1 4,174 64,8 0,556 548 

60 983,2 4,179 65,9 0,478 467 

70 977,8 4,187 66,8 0,415 404 

80 971,8 4,195 67,4 0,365 355 
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За да се избегне преразхода на гориво е необходимо да се знае колко енергия трябва 

да бъде подадена във всеки един момент от време. При намиране на необходимата енергия е 
необходимо да се проведат изчисления по следният алгоритъм: 

  Определя се дебита на вода през водната риза: 
 

5.            
s

L  36,0
4

... =G
2








 d
Πvρ  

 

  Определя се количество топлина за отопление на 1[l] топлоносител от 10 [°C] до 
80[°C]: 

 

6.          292,880 =.Cp. =Q_nujno J)Τ(ΤV '''   
 

  Определя се нужната енергия за загряване на водата във водната риза от 10 [°C] до 

80[°C]:  

7.   

[J] 04,2343 )'-Cp.V. =zaQ_nujno_ri =Τ( Τ 

  

 

 Определя се нужната енергия за загряване на цялата водна инсталация от 10 [°C] 

до 80[°C]:  

 
8.    

]35,146[ )'-Cp.V. =sichkoQ_nujno__v MJ=Τ(Τ 
  

 
Знае се [5] че 1[kg] пелети =16061 [J], което означава че водата във водната риза се 

загрява от 146 [gr] пелети, а за цялата система ще са нужни 2188[gr]. Всички стойности са 
изчислявани при положение, че се усвоява 100[%] от топлината отделена при горенето на 
пелети. На практика това е непостижимо, а процента на усвояване зависи от множество 
фактори явяващи се загуби. Димните газове не трябва да се охлаждат до температура по-
ниска от 200 [°C], тъй като това гарантира изхвърлянето на шлаката през комина. При 
отчетена температурата на пламъка 1761,766 [°C], то 200 [°C] съставляват 11,5% загуби, 
които задължително се губят. Ледователно, за да бъде загрята цялата водна инсталация, при 
оптимално усвояване на топлиннит поток и при неотчитане на различните загуби са нужни 
2427 [gr] пелети. Практическата температура в горивната камера винаги е по-ниска от 
теоретичната с пирометричен коефициент, заради загубите на топлина. Останалите загуби се 
определят в процеса на тестово изследване. 

  Определя се температуропроводимостта при 80[°C]: 

 

9.     
   

s
m

s
mρλ

22
0,0166 .Cp/ =a 
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Таблица 2 Зависимост на температуропроводимостта от температурата на водата 

Параметър: 10[°C] 30[°C] 50[°C] 80[°C] 100[°C] 

Температуро
проводимост 

„a“ s
m 2

 

0,0136 0,0149 0,0157 0,0166 0,0169 

 

 
В табл. 2 е показана температуропроводимостта на водата при различни температури 

на подгряване, а на фиг.2 графичното изменение на топлопроводимостта. 
 

 
 

Фиг. 2. Интерполационни стойности на температуропроводимостта на водата при 
нагряване  0-100[°C]: 

 
От параметъра a (9) зависи скоростта на изменение на температурата. Колкото по-

бързо този параметър нараства, толкова по-скоростно дадено тяло (вещество) се нагрява или 
охлажда. 

  Определя се числото на Рейнолдс: 

10.      4000=
v

d
v=

d1

G4
=Re 1





  

Числото на Рейнолдс е важно при анализа на какъвто и да е вид поток, когато 
градиента на скоростта е съществен, тоест, почти винаги. Получените резултати показват, че 
течението във водната риза на котела е в преходен режим от ламинарен към турболентен 
(турбулентен е ако Re > 10000). 

 Определят се съставните части от които се състои системат в тази част: 

топлообменник с определен обем(8 литра) и нагревна площ 1,23  2m , термодатчик на 

входа на топлообменника и термодатчик на изхода от топлообменника. 

В първият режим на работа „ЗАГРЯВАНЕ“ се поддържа подаване на максимална 
мощност до момента в който датчика на изхода на топлообменника отчете достигнати 80 
[°C]. В този режим, вход на системата е обратна вода с температура по-малка от 60 [°C] и 
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минимална скорост на движение, а изхода е подгрята вода с температура по-ниска от 80 [С] и 
скорост на движение същата като на входа. 

 

 Определя се максималната темпертура до която се нагрява стената на водната риза от 
страната на топлинният поток: 

 

11.        C 527=
F

Q-t
t

1

1
stena1 




  

 
при гранично условие 600 [°C], което означава че има 12% реверанс. 
 

 Определена е максималната темпертура до която ще се нагрее стента на водната риза 
от страната на водата: 

 

12.     C 497=
F

Q-t
t stena1

stena2 








 

 
при гранично условие 600[C], което означава, че е наличен 17% реверанс. 
 

След като датчика на изхода на топлообменника отчете 80 [°C], то системата 
преминава в режим „ПОДДЪРЖАНЕ”. В този режим се поддържа подаване на нужната 
мощност, която да позволи загряването на обратната вода с температура 60 [°C] до 
температура 80 [°C], отчетени на топлия изход на топлообменника. В този режим вход на 
системата е обратна вода с температура 60 [°C], а изхода е подгрята вода с температура от 80 
[°C]. Скоростта на циркулация на топлоносителя във водната риза е 1,5 [m/s]  

Поддържането на тази температурна разлика изисква подаването на нужната енергия 
която да загрява водата с 20 [°C], като е важно тази енергия да не бъде надхвърляна или 
неподадена. 

 

 Определя се нужната енергия за поддържане на 20 [°C], температурна разлика на 

водата във водната риза:  

13.  
[MJ] 004,1 )'-Cp.V. =ikane_20_razlQ_poddarja =Τ(Τ 

 

Знае се, че водната система е с обем 120 [l], а дебита на вода е 0,36[l/s]. 
 

 Определя се интервлът от време за който водата ще достигне от студеният до топлият 

край: 

 

14.   
   s

G
instalaciqcqlataiVcirkulaciqT 3,333___ 

 

 

 Определя се моментната мощност която трябва да се предаде от пламъка към 

топлоносителя през стените на водната риза: 

 

 J/s3013 ulaciqika/T_cirkne_20_razlQ_poddarja__ momentnonujnoQ  

 
Контролерът извършва отчитане на температурата на входа и изхода на 

топлообменника и се изчислява нужната енергия (правилната пропорция на гориво и 
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надвнесен въздух) за постигане на желания резултат. Основната регулация е по подавана 
мощност, но ако това не е достатъчно за да се постигне разликата от 20 [°C] се изменя 
скоростта на циркулация на водата във водната риза в диапазона 1-3[m/s], като за целта 
помпата за принудителна циркулация се управлявана от контролера. 

За да бъдат автоматизирани процесите е необходимо да бъдят поставени сензори 
съответно: за температура на обратната вода - един сензора (термодатчик); за температура на 
нагрятата вода - един сензора (термодатчик). Поддържането на 80 [°C] на изхода зависи от 
правилното отчитане на нуждата от енергия която се предава от пламъка и се използва за 
загряване на охладената вода, като се взима в предвид КПД-то на топлообменника. КПД се 
изчислява веднъж на 2 семици (за да се следи дали нагара по топлооменника не е променил 
КПД-то му), след което резултата се залага като константен до следващият отчетен период. 
Утаителят на водата (фиг.1) е поставен преди входа на охладената вода в топлообменника. 

Вход за системата е енергията, получена при горивния процес, изход е загрятата вода 
с определена температура. Смущения тук са нагар и сажди по топлообменника, което намаля 
КПД-то му и включването на допълнителен коонсуматор в кръговете. 

След като са определени параметрите които имат отношение към  топлообмена, се 
пристъпва към изграждане на алгоритъм по който микроконтролера ще регулира работата на 
подсистемата. 
 
 

3. АЛГОРИТЪМ ЗА РАБОТА НА КОНТРОЛЕРА 
 
Алгоритъмът за работа на контролера се разглежда в стационарни режими, при което 

не се отчитат процесите на запалване (Режим „СТАРТ“) и разгарянето (Режим 
„РАЗГАРЯНЕ“) на пелетното гориво, изгасянето на горелката (Режим „ЗАГАСЯНЕ“), както и 
почистването и (Режим „ПОЧИСТВАНЕ“). В известните литературни изсточници, разчетите 
на горивните процеси във водогрейните котли и инсталации се извършват в стационарни 
режими. Това дава правото да се разработи първоначално алгоритъма за работа на пелетната 
горелка именно в този установен режим (Режим „ГОРЕНЕ“). Режим „ГОРЕНЕ“ се 
подразделя на подрежими „ЗАГРЯВАНЕ“ и „ПОДЪРЖАНЕ“. 

На фиг. 3 е показан синтезирания алгоритъм. 
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Фиг.3 Блок-схемата на алгоритъма на работа на горелката в Режим „ГОРЕНЕ“.  
 

В режим „ГОРЕНЕ“ първо се отчита необходимата топлинна мощност, след това 
контролера изчислява неоходимото гориво за достигане на тази мощност. Проверява се за 
достигане на изчислената температура на горене. Ако не е достигната се продължава с 
подаването на горивото, но ако температурата е достигната, тогава компютъра следи дали 
термодатчика на влизащата обратна вода отчита 60 [°C]. Ако температурата е различна се 
настройва скоростта на циркулация на водата. Последната проверка е за поддържане на 
желаната температурна разлика. Ако е достигната се продължава, с така подаваното гориво, в 
противен случай се преизчислява необходимата температура и скоростта на цикулаия на 
топлоносителя. 
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4. ИЗВОДИ 
 
Изследвана е възможността за определяне топлобменният процес между 

топлоносители при водогреен котел работещ с пелетна горелка. 
Изчислени са теоретичните стойности на величините, участващи в процеса на 

топлообмен. 
Предложен е алгоритъм за работа на отоплителната система. 
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Abstract:In this report are considered the problems with synthesise of consecuutive logical circuits 
in Matlab-Simscape, the base of using is D-flip flop. For the modeling and synthesise of this flip 
flop MATLAB-Simulink is used. This product cover a great amount of devices using in the 
engeneering practice. 
 
Keywords: flip-flops,mathematical modeling, logical devices, logical circuits 
 
Abstract: В този доклад са разгледани проблемите при синтезиране на последователни 
логически схеми в Matlab-Simscape, в основата на които е заложен D тригера. За 
модeлирането и изграждането на тригерите се използва продукта MATLAB-Simulink, който 
покрива широк спектър от задачи решавани в инженерната практика. 
 
Keywords: тригери, моделиране, логически устройства, логически схеми. 
 
 

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

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

 комбинационни логически схеми 

 последователни логически схеми 

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 разделят 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 входове, което е 
причина за превключване на тригерите. При синтезирането на останалите видове тригери, в 
зависимост от вида на информационните входове един от тях е D-тригерът. 
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2. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТРИГЕРНИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА С MATLAB-

SIMULINK 
 
2.1 Математическо описание на D-тригерът с инструменти на Matlab-Simulink. В 

табл.1 е показана таблицата на истинност на синхронен D тригер. 
 

Таблица 1. Таблица на истиност на D тригер 
Входове Изход 

C D Q 
0 X Qo 
1 0 0 
1 1 1 

 
Работата на тригера в отделните състояния се състои в следното: 

15. Ако входовете C=1 и D=0 то изходи Q=0 и Qo=1; 
16. Ако входовете D=1 и C=1 то изходи Q=1, съгласно ТИ при Qo=0 D–тригерът запазва 

своето състояние Qo, независимо от нивото на сигнала постъпващ на входа D (D=X), в 
случай че С=0. 
 
Чрез средствата на MATLAB-Simulink се синтезира D–тригер в средата на Simscape-

Toolbox. На фиг.1 е показана математическата блокова схема на D-тригер разработена в 
програмната система Matlab- Simulink. 

 

 
 

Фигура 1. Математическа блокова схема на D-тригер разработена на програмата 
Matlab- Simulink. 

 
 
2.2. Изследването на проблема.  След изработването на D-trigger с Matlab-Simulink-

Simscape (фиг. 2), при подаване на логическо ниво „0“ на разрешаващият вход „С“ на D-
тригера се получава генераторен режим на работа (фиг. 3). На фиг. 3 а) е показан изхода Q на 
D-тригера, а на фиг. 3 б) е показан изхода Qo на същия тиргер. 

Тригерът работи правилно до моментът, в който се подаде 0 волта на входа C и би 
трябвало да запази своето състояние но на изхода Q и Qo се получава авто-генериращ режим 
на работа, който е недопустим. На фиг. 3 е показано работата на този тригер. 

Този проблем се появява още при изработването на синхронен RS-Тригер, който  е 
част от разработвания D-тригер с Matlab-Simulink-Simscape. 
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Фигура 2. D-тригер изработен cъс “Simscape” в Matlab- Simulink. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   а)      б) 

Фигура 3. Некоректна работа на D-тригер изработен cъс “Simscape” в Matlab- 
Simulink. 

а)  сигнала на изхода Q, б) сигнала на изхода Qo  
 

 
 

Фигура 4. Настройка на опцията „solver configuration“. 
 
За целта на изследването, при моделирането на тази логическа схема, се прави 

настройка на свойствата в опцията „solver configuration“ така че „nonlinear 
iterations“(нелинейни повторения) да е четен брой(фиг.4). Забелязва се, че при нечетен брой 
на нелинейните повторения се получава този режим на работа на тригера, който е проблем и 
трябва да бъде поправен. Когато се направят нелинейните повторения на четен брой се 
забелязва, че при подаване на 0 волта на входа “C” този автогенериращ режим на работа 
изчезва и на изходите Q и Qо се получава сигнал „0“, което съответства на 0 [V]. 

На практика това не съвпада със таблицата на истиност на тригера (табл. 1). Тъй като 
на вход “C” се подава сигнал с ниво – логическа „0“, трябва да няма промяна в стойностите 
получени от предния експеримент. Например ако на двата входа “C” и „D” се подаде 
напрежение 5 волта (логическа „1“), при симулиране на изходите трябва да се получат 
стойностите Q = 1 и Qо=0. След това когато се подаде на вход “C” ниво логическа “0”, на 
изхода трябва да се запазят стойностите  Q=1 и Qо=0, но на практика това не се получава. 
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В табл. 2 е показано на работата на синтезираното устройство. 
 

Таблица 2. Таблица на истиност на синтезираното устройство 
Входове Изход 

C D Q 

0 X 0 

1 0 0 

1 1 1 

 
От табл.2 се вижда, че синтезираното устройство не отговаря на табл. 1 за търсеният 

D-тригер. 
Друг начин, чрез който е възможно да се премахне този нежелан генериращ импулси 

режим е чрез добавяне на “Unit Delay” в подсистема 1. (фиг.5). 
 

 
Фигура 5. Модифициран вариант на D-тригер. 

 

При този начин, показан на фигура 5, когато на входовете се подадат следните 
параметри: C=5, D=5 (логическа „1“); на изходите се получава Q=1 Qo=0. След това като се 
подаде на разрешаващия вход „С“ сигнал с ниво логическа „0“, изходите Q и Qo запазват 
своите стойности. Когато се подаде на входа „C“ сигнал с ниво логичекса „1“, а на данновия 
вход „D“ се установи логическа „0“, на изходите се получават следните стойности: Q=0, 
Qo=1. Дотук работата на тригера е напълно коректна спрямо таблицата на истиност (табл.1). 
След това, като се подаде на вход „C“ логическа „0“, на изходите се получава съответно: Q=1, 
Qo=0, което означава, че проблемът не е напълно решен, защото не запазва предишните 
стойности (Q = „0“, Qo = „1“). 

 
 

3. РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 
 
Едно възможно решение на описания проблем е, че е възможно и да се коригира този 

автогенериращ режим на работа, така че тригерът да работи коректно с таблицата за истиност 
(табл.1), като се използва готов блок на Matlab – „D-latch“. Той представлява математически 
функциониращ D-тригер (фиг.6). 
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Фигура 6. Използване на стандартен блок на D-тригер. 
 
За да работи този тригер правилно има само едно изискване- трябва да се поставят 

“edge detector”-и и на двата входа. Неговата функция е да открива промяна в логическото 
състояние на сигнала. (фиг. 7) 

 

 
 

Фигура 7. Подаване на входни сигнали на D-тригер. 
 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
9. Разгледани са принципите за моделиране и симулиране на последователностни 

логически устройства на базата на D-тригер в програмната система MATLAB-

Simulink. 

10. Описвайки математически тригера и симулиране на неговата схема се получава 

автогенериращ режим на работа. За този режим на работа, производителите на 

продукта MATLAB не отговориха на запитването за решаване на проблема. 

11. При решаването на проблема се използва готов D-тригер, намиращ се в Simulink 

library-Simulink Extras- Flip Flops- D latch, на който трябва да се дабавят „Edge 

detector-и“ и на двата входа, които служат за откриване на промяна в състоянието на 

сигнала. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В процеса на създаване на авиационно оборудване (АО) и неговата експлоатация е 

важно да може да се определя техническото му състояние, т.е. какви са неговите технически 
характеристики в даден момент от време. Състоянието на АО се оценява чрез конкретните 
стойности на изходните параметри, определящи неговата работоспособност и тези измерени 
в минали периоди от време. По своята същност измерените стойности представляват времеви 
ред от данни, характеризиращи изменението на изследвания параметър. Тези параметри, под 
въздействие на различни фактори, зависещи от условията на съхранение и експлоатация, 
променят своята величина по случаен закон. Определянето на състоянието на АО в бъдещ 
момент от време се постига чрез изследване и моделиране на времевия ред, описващ дадения 
параметър.  

 
2. ВРЕМЕВИЯ РЕД КАТО ОБЕКТ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ 
 
Основната задача, решавана при провеждането на всяко статистическо изследване, е 

определянето на закономерностите на изменение на определящия техническото състояние 
параметър[1]. 

Статистическите модели построени на база на времеви редове, използвани за целите 
на прогнозирането имат своите особености. 

Времевия ред има последователност, в която всяка стойност съдържа в себе си 
информация за миналото и съответно за следващите, бъдещи стойности. Всеки опит да се 
предвиди бъдеща стойност на параметър, без да се изследва миналото му, е необосновано, 
ненаучно и грешно. По тази причина, за да се получи достатъчно точна и надеждна прогноза, 
трябва да се изучи подробно настоящето и миналото на дадения процес или явление.[2,4] 
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В процеса на изследване на измененията и зависимостите характеризиращи дадения 
параметър, влияещите фактори може да се разделят на следните категории: 

-постоянна компонента “L” – равнище; 
-общи фактори (тренд) “T”– определящи основната тенденция на развитие; 
-фактори от общ характер “C”– действащи циклично; 

      
 

      Фигура 1. Тренд        Фигура 2. Цикличност 
 
-фактори от общ характер “S” - действащи сезонно; 
-специфични фактори “E” – действат в различни направления и тяхното действие е 

несъществено от гледна точка на развитието на параметъра, случайни фактори. 

     
 

    Фигура 3. Сезонност        Фигура 4. Случаен фактор 
 
На фиг. 5 е показана графика на времеви ред, съдържащ всички категории фактори. 
 

 
 

Фигура 5. Изменение на параметър 
 
Тези фактори може да въздействат на времевия ред по различен начин: 
-ако факторите са мултипликативни, стойността на времевия ред е тяхно 

произведение: 
 
(1)  Yt=Lt*Tt*Ct*St*Et 

 
-ако факторите са адитивни, стойността на времевия ред е тяхна сума: 
 
(2)  Yt=Lt+Tt+Ct+St+Et 

 
ако факторите са с комбинирано действие, стойността на времевия ред е тяхна сума 

или произведение: 
 
(3)  Yt=Lt*Tt*Ct*St+Et 

 
Вида на връзката между отделните компоненти може да се определи по динамиката на 



 

233 
 

отклонението на емпиричните стойности на времевия ред от теоретичните. Ако абсолютните 
отклонения имат тенденция да нарастват, а относителните запазват приблизително едно ниво, 
то имаме мултипликативна връзка между тренда и сезонната съставяща. 

На практика е много сложно да се отделят отделните компоненти на времевата 
поредица, понеже всяка стойност зависи и е свързана с предходната. 

Трябва да се отбележи, че времевия ред не винаги съдържа в себе си всички съставни 
едновременно. Единствения компонент, който се среща винаги е случайната съставяща. 
Често се срещат времеви редове, в които може да се определи тенденция и случаен 
компонент, особено при изследване на големи поредици от данни. 

Аналитически изменението на всеки параметър може да се представи с уравнение от 
вида: 

 
(4)  ( ) ( )ty f t t   

 
където f(t) – функция описваща тенденцията на изменение на изследвания параметър 

във времето;  ε(t) – случайна величина (случаен компонент). 
Нужно е преди да се пристъпи към моделиране и прогнозиране, първоначално да се 

изследва функцията f(t) на времевия ред за наличието на тенденция.  
 
3.ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА ПРОГНОЗИТЕ 
Важен етап в прогнозирането е оценката на точността и надеждността на прогнозата. 
Мярката за точност на прогнозата е стойността на грешката, която се определя от 

разликата между прогнозната *
ty


 и реалната ty  стойност на изследвания параметър.  

Този подход е възможен само при два случая: 
1. определящия период е известен, приключил е и изследователя разполага с реалните 

стойности на прогнозируемия параметър. 
2. съставя се ретроспективна прогноза, т.е. изчисляват се прогнозни стойности на 

параметъра за период от време, за който имаме реални стойности. Това се прави с цел 
проверка на разработеният метод за прогнозиране. 

В този случай цялата налична информация се разделя на две части в съотношение 2/3 
към 1/3. Една част от информацията (първата 2/3 от изследвания времеви ред) служи за 
създаване на модела за прогнозиране. Втората част от информацията (последната 1/3 от 
времевия ред) служи за оценка на точността на прогнозата. 

Аналитическите показатели на точността на прогнозиране позволяват 
количествено да се определи големината на грешката. Към тях се отнасят следните 
показатели за точност на прогнозиране[2,7]: 

- Абсолютна грешка( * ) – определя се чрез разликата между действителната и 
прогнозната стойност и се изчислява по формулата: 

 

(5)  * *
t ty y  


, 

където ty  – действителна стойност; *
ty


– прогнозна стойност; 

- Относителна грешка ( *
отнd ) – може да бъде определена като отношение на 

абсолютната грешка( * )  

-към действителната стойност на параметъра ty : 

 

(6)  

**
* 100%

t t

отн

t t

y y
d

y y


  



; 
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-към прогнозната стойност на параметъра *
ty


: 

 

(7)  

**
*

* *
100%

t t

отн

t t

y y
d

y y


  



  . 

 
Абсолютната и относителната грешка са оценки на точността на единична прогноза, 

което намалява тяхното приложение при оценка на точността на различни прогнозни модели. 
Единични удовлетворителни прогнози може да се получат и при слабо обусловени и 
недостатъчно адекватни прогнозни модели, а също така – може да се получи прогноза с 
голяма грешка, при добре апроксимиращи модели. 

Поради този факт на практика не се определя грешката на прогноза, а се определя 
коефициент на качество на прогнозата (Кк), който показва съотношението между броя на 
стойностите съвпадащи (с) и общия брой на съвпадащи (с) и несъвпадащи (н) прогнози и се 
определя по формулата: 

 

(8)  k

с
K

с н



 

 
Стойност на Кк=1 означава, че имаме пълно съвпадение на прогнозните и 

действителните стойности на изследвания параметър. Дадения показател оценява броя на 
съвпадащите прогнозни стойности за целия времеви ред и се изменя в границите от 0 до 1. 

Среден показател на точността на прогноза – това е средната абсолютна грешка на 

прогноза * (Mean Absolute Derivation - MAD), която се определя като средноаритметично от 
абсолютните грешки на прогнозата: 

 

(9)  

* *

* 1 1

n n

t t
t t

y y

n n
 

 

  
 



, 

 
където n-дължина на времевия ред. 
Средната абсолютна грешка на прогнозата показва степента на отклонение на 

действителните и прогнозните стойности на параметъра и има същата размерност като 
изследвания параметър. 

За оценка на точността на прогнозирането се използва също така и 
средноквадратична грешка на прогнозиране (Mean Squared Error - MSE), която се 
определя по формулата: 

 

(10)  
 

2*

1

n

t t
t

гр

y y

n
 








. 

 
Размерността на средноквадратичната грешка също съответства на размерността на 

изследвания параметър. Между средната абсолютна и средноквадратичната грешка 
съществува следното отношение: 

 

(11)  *1,25гр   . 

 
Недостатък на средната абсолютна и средноквадратичната грешка на прогнозиране е 
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тяхната зависимост от мащаба на измервания параметър. 
Затова на практика за точност на прогнозиране се определя средна грешка на 

апроксимация (Mean Absolute Percentage Error - MAPE), която се изразява в проценти 
относно действителните стойности на параметъра и се определя по формулата: 

 

(12)  

*

*

1

1
100%

n
t t

t t

y y

n y





 



. 

 
Дадения показател е относителен показател на точността на прогнозиране и не 

отразява размерността на изследвания параметър. Изразява се в проценти и на практика се 
използва за сравняване на точността на прогнозните стойности получени както от различни 
модели, така и за различни обекти. 

 
Таблица 1. Оценка на точността 

 

,%  Точност 

<10 
10-20 
20-50 
>50 

Висока 
Добра 

Удовлетворителна 
Неудовлетворителна 

 
В качеството на сравнителен показател на точност на прогнозирането се използва 

коефициента на корелация между прогнозните и действителните стойности. 
 

(13)  
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където *
ty


 – средно ниво на динамичния ред на прогнозните оценки. 

Този коефициент отразява линейното съотношение между времевия ред на 
действителните стойности и реда на прогнозните стойности на параметъра. Ако коефициента 
на корелация R=1, не означава че имаме пълно съвпадане на действителните и прогнозните 
стойности, а свидетелства за наличие на линейна зависимост между времевите редове с 
действителните и прогнозните стойности на изследвания параметър. 

Един от най-често използваните показателите за оценка на точността на прогнозиране 
е коефициента на несъответствие на Тейл [3,5,6], който има две модификации: 

А) Коефициент на несъответствие U1- определян като отношение на 
средноквадратичната грешка към квадрата на действителните стойности на параметъра: 

(14)  
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. 

При U1=0 има пълно съвпадане на прогнозните и реалните стойности. 
При U1=1 се получава средноквадратична грешка, съпоставима по стойност с 

грешката получена при прилагане на най-обикновените методи за екстраполация. 
При U1>1 прогнозните стойности са с много големи отклонения от реалните и 

математическия модел използван за прогнозиране трябва да бъде отхвърлен. Коефициента 
няма горна граница. 
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Б) Коефициент на несъответствие U2- 

(15)  
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. 

При U2=0 има пълно съвпадане на прогнозните и реалните стойности. 
При U2=1 е налице максимално несъвпадане. 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
От направения анализ на особеностите при прогнозиране на техническото състояние 

на авиационно оборудване могат да се направят следните изводи: 
1) Необходимо е добре да се изследва изменението на определящия параметър. Ако 

избрания определящ параметър зависи от околните температура и влажност, неговото 
изменение може да се опише напълно с графиката, показана на Фиг.5, като тренда отразява 
изменението от стареене и износване, а останалите съставящи са изменение, предизвикано от 
промяната на температурата и влажността на околната среда (дневна, месечна, годишна). 

2) При изследване на даден параметър не е задължително времевия ред да съдържа в 
себе си всички съставящи. Задължителни са само тренда и случайната съставяща. 

3) Важна задача, която трябва да реши всеки изследовател е оценка на точността на 
получените прогнозни резултати. В работата са представени такива показатели за оценка на 
точността на прогнозирането и са разгледани техните особености. Анализът на тези 
показатели показва, че най-често като критерии за оценка на прогнозата се използват два 
коефициента – средноквадратично отклонение и коефициента на несъответствие на Тейл. 
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MS EXCEL-БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРИПТИРАНЕ И 

ДЕКРИПТИРАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ШИФЪР НА ХИЛ НА 

БАЗАТА НА 2×2-МАТРИЦА 
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Факултет „Електротехника, електроника и автоматика”, 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, България 

 
Abstract: The paper describes MS EXCEL-based application implementing the processes of 
encryption and decryption of English texts with the Hill cipher using a matrix of dimension 2×2. 
The conditions that must be satisfied by a matrix of dimension 2×2, to be possible to carry out 
encryption and decryption with the Hill cipher are given. The processes of encryption and 
decryption of 6-symbol words in English are illustrated. A set of numerous examples obtained by the 
application developed are presented in the paper. The material is used in the course 
“Telecommunication Security”, included as compulsory in the curriculum of the specialty 
“Telecommunication Systems” for the Bachelor degree in the University of Ruse but it can be 
applied in other courses involving issues of cryptographic information protection. 
 

Keywords: encryption, decryption, Hill cipher, English texts, MS EXCEL. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

В класическата криптография, шифърът на Хил, създаден от Lester S. Hill през 1929 г., 
е първият полиграфически субституционен шифър, базиран на линейната алгебра, в който 
практически се обработват повече от три символа наведнъж [2, 3, 5]. 

Действие на шифъра 
Всяка буква се представя чрез число по модул 26. Често се използва простата схема 

А = 0, B = 1, ..., Z = 25, но това не е основна характеристика на шифъра. За да се криптира 
едно съобщение, всеки блок от n букви (разглеждани като n-компонентен вектор) се 
умножава по обратима матрица с размерност n × n, отново по модул 26. За да се декриптира 
посланието, всеки блок се умножава по обратната матрица на матрицата, използвана за 
криптиране. 

Матрицата, използвана за криптиране, се явява ключът на шифъра, и тя трябва да бъде 
избрана на случаен принцип от множеството на обратимите матрици с размерност n × n (по 
модул 26). Разбира се, шифърът може да се адаптира към азбука с произволен брой букви, но 
всички аритметични действия трябва да се реализират по модул броя на буквите в азбуката, 
вместо по модул 26 [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Пример: Нека ключът за криптиране е: 

(1)   









52

33
K  

и нека откритият текст (съобщението за криптиране) е TIME. Тогава откритият текст се 
представя чрез двете двойки: 
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(2)   
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Криптирането се извършва чрез следните изчисления: 

(3)  26mod
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Матрицата K  е обратима, тъй като съществува матрица 1K  такава, че 

2
11 .. IKKKK   , където 2I  е единичната матрица с размерност 2×2. Обратната матрица 

на 









dc

ba
K  може да се изчисли по формулата: 

(5)     
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Тази формула е в сила и след модулната редукция, ако се използва модулната 

мултипликативна инверсия за изчисляване на   1bcad . Следователно, в този случай 

изчисленията довеждат до следния израз за обратната матрица: 

(6)   26mod
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За декриптиране на шифрирания текст могат да се извършат следните действия: 

(7)   
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(8)   26mod
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Следователно, при декриптиране се получава следният смислен текст: 
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2. MS EXCEL-БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРИПТИРАНЕ И 
ДЕКРИПТИРАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ШИФЪР НА ХИЛ НА БАЗАТА НА 
2×2-МАТРИЦА 

 

Въз основа на описания в [2, 4, 5, 6, 7] алгоритъм за криптиране и декриптиране на 
английски текстове с шифър на Хил на базата на матрица с размерност 2×2 е разработено 
MS EXCEL-базирано приложение за нагледно илюстриране на процесите на криптиране и 
декриптиране с цел използване в учебния процес по дисциплината „Телекомуникационна 
сигурност” за по-лесно усвояване на изучавания материал от студентите, като се проследяват 
в детайли стъпките на всеки етап от криптирането и декриптирането на текстове. 

Описание на разработеното приложение 
Разработеното MS EXCEL-базирано приложение съдържа следните модули: 
1) Модул „Матрица” (оформен в работен лист А), където се реализира и обосновава 

изборът на матрица А. В работния лист А е разгледана примерната матрица К от материала и 
са реализирани 5 валидни варианта за избор на матрица А и един невалиден вариант за избор 
на матрица А с размерност 2×2, с цел илюстриране на реакцията на приложението, в случай 
на правилен и неправилен избор на елементите на матрицата от страна на студента 
(фигура 1). 

2) Модул „Обратна матрица” (оформен в работен лист А^(-1)), където се реализира 
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определянето на обратната матрица на всяка една от петте избрани валидни матрици в 
предходния модул (фигура 2). 

3) Модул „Криптиране” (оформен в работните листи ENC1, ENC2, ENC3, ENC4 и 
ENC5), където се реализира криптирането на шестбуквени думи от английския език с 
използване на всяка една от петте избрани валидни матрици в модул „Матрица”. Избрани са 
20 шестбуквени думи от областта на криптографията: MATRIX, CIPHER, LETTER, 
COLUMN, VECTOR, LENGTH, STRING, MODULO, RESULT, LINEAR, SECRET, CAESAR, 
RIVEST, SHAMIR, METHOD, NUMBER, SECURE, ATTACK, THEORY, AMOUNT (фигура 3). 

4) Модул „Декриптиране” (оформен в работните листи DEC1, DEC2, DEC3, DEC4 и 
DEC5), където се реализира декриптирането на шестбуквените шифрирани думи от 
английския език с използване на всяка една от петте избрани валидни матрици в 
модул „Матрица” (фигура 4). 

Алгоритъм за криптиране и декриптиране чрез шифъра на Хил 
1. Всяка буква се представя чрез число по модул 26 (26 е броят на буквите в 

английската азбука), като в приложението се използва простата схема А = 0, B = 1, ..., Z = 25 
(таблица 1). В някои литературни източници е използвана схемата: А = 1, B = 2, ..., Y = 25, 
Z = 0, но това не влияе на процесите на шифриране и дешифриране. Тази трансформация се 
реализира в MS EXCEL чрез функцията =CODE(адрес)-65, където вградената функция 
CODE определя ASCII кода на символа, записан в клетката, чийто адрес е указан като 
аргумент на функцията (адрес). Трябва да се отбележи, че ASCII кодът на символа А е 41 
(шестнадесетично), т.е. 65 (десетично). Следователно, за да се получи числов код 0 за буквата 
А е необходимо от нейния ASCII код да се извади числото 65 (за главните букви от 
английската азбука). 

 

Таблица 1. Числово представяне на буквите в английската азбука 
 

Буква A B C D E F G H I J K L M 

Числов код 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Буква N O P Q R S T U V W X Y Z 

Числов код 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 
2. Избира се матрица А (модул „Матрица”, оформен в работен лист А, фигура 1), която 

отговаря на следните две условия: 1) матрицата А е обратима, т.е. нейната детерминанта е 
различна от нула; 2) нейната детерминанта няма общи делители с числото 26, т.е. не се дели 
на 2 и на 13. В модул „Матрица” изчисляването на детерминантата на матрицата А е 
реализирано на етапи чрез зависимост (10) и е представено с цветови кодове с цел по-лесно 
усвояване на изучавания материал от студентите: 

(10)  cbda ..det A  за матрицата 









dc

ba
A . 

Детерминантата на матрицата А се определя по модул 26, като това се реализира в 
MS EXCEL чрез функцията =MOD(адрес;26), където адрес указва адреса на клетката, 
съдържаща стойността на детерминантата на матрица А в действителност. Вградената 
функция MOD на практика определя остатъка при деление с 26 на числото в клетката с 
указания адрес. След определяне на детерминантата на матрицата А по модул 26, се извеждат 
два извода в зависимост от изчислената й стойност: 

1) Ако изчислената стойност е различна от нула, тогава се извежда съобщението 
„Детерминантата на матрицата е различна от 0 - правилен избор на матрица!”, в противен 
случай се извежда съобщението „Детерминантата на матрицата е равна от 0 -грешен избор на 
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матрица!” Това се реализира в MS EXCEL чрез функцията: 
=IF(адрес<>0; "Детерминантата на матрицата е различна от 0 - правилен избор на 

матрица!"; "Детерминантата на матрицата е равна от 0 - грешен избор на матрица!"), 
където адрес указва адреса на клетката, съдържаща стойността на детерминантата на 
матрица А по модул 26. 

 
3 3 det A = 3 . 5 - 3 . 2 = 15 - 6 = 9 = 9

2 5

1.
2.

7 5 det A = 7 . 2 - 5 . 1 = 14 - 5 = 9 = 9

1 2

1.
2.

3 2 det A = 3 . 3 - 2 . 1 = 9 - 2 = 7 = 7

1 3

1.
2.

9 3 det A = 9 . 2 - 3 . 5 = 18 - 15 = 3 = 3

5 2

1.
2.

7 5 det A = 7 . 3 - 5 . 2 = 21 - 10 = 11 = 11

2 3

1.
2.

6 5 det A = 6 . 5 - 5 . 3 = 30 - 15 = 15 = 15

3 5

1.
2.

7 5 det A = 7 . 3 - 5 . 1 = 21 - 5 = 16 = 16

1 3

1.
2.

Вариант 6

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

A = 

A = 

A = 

A = 
mod 26 

Детерминантата на матрицата е различна от 0 - правилен избор на матрица!
Най-големият общ делител на детерминантата на матрицата и числото 26 е различен от 1 - грешен избор на матрица!

mod 26 

Детерминантата на матрицата е различна от 0 - правилен избор на матрица!
Най-големият общ делител на детерминантата на матрицата и числото 26 е равен на 1 - правилен избор на матрица!

A = 
mod 26 

Детерминантата на матрицата е различна от 0 - правилен избор на матрица!
Най-големият общ делител на детерминантата на матрицата и числото 26 е равен на 1 - правилен избор на матрица!

Вариант 5

mod 26 

Детерминантата на матрицата е различна от 0 - правилен избор на матрица!
Най-големият общ делител на детерминантата на матрицата и числото 26 е равен на 1 - правилен избор на матрица!

A = 
mod 26 

Детерминантата на матрицата е различна от 0 - правилен избор на матрица!
Най-големият общ делител на детерминантата на матрицата и числото 26 е равен на 1 - правилен избор на матрица!

mod 26 

Детерминантата на матрицата е различна от 0 - правилен избор на матрица!
Най-големият общ делител на детерминантата на матрицата и числото 26 е равен на 1 - правилен избор на матрица!

A = 
mod 26 

Най-големият общ делител на детерминантата на матрицата и числото 26 е равен на 1 - правилен избор на матрица!
Детерминантата на матрицата е различна от 0 - правилен избор на матрица!

 
 

Фигура 1. Илюстриране на функционирането на модул „Матрица” 
на разработеното приложение 

 

2) Ако най-големият общ делител на детерминантата на матрицата и числото 26 е 
различен от 1 се извежда съобщение за грешен избор на матрица, а в противен случай – за 
правилен избор на матрица, реализирано в MS EXCEL чрез оператора: 

=IF(GCD(адрес;26)<>1; "Най-големият общ делител на детерминантата на 
матрицата и числото 26 е различен от 1 - грешен избор на матрица!"; "Най-големият общ 
делител на детерминантата на матрицата и числото 26 е равен на 1 - правилен избор на 
матрица!"), където адрес указва отново адреса на клетката, съдържаща стойността на 
детерминантата на матрица А по модул 26, а чрез вградената функция GCD (greatest common 
divisor) GCD(адрес;26) се определя най-големият общ делител на детерминантата на 
матрицата (числото в клетката с указания адрес) и числото 26. 

3. Изчислява се обратната матрица на матрица А (модул „Обратна матрица”, оформен 
в работен лист А^(-1), фигура 2), за всяка една от избраните матрици в предходния модул 
(фигура 1). 
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3 3 9 mod 26 

2 5

5 = 5 = 5 3 = 3 = -3

2 = 2 = -2 3 = 3 = 3

3 3 -1 1 5 -3 5 -3 15 -9 15 17
2 5 9 -2 3 -2 3 -6 9 20 9

7 5 9 mod 26 
1 2

2 = 2 = 2 5 = 5 = -5

1 = 1 = -1 7 = 7 = 7

7 5 -1 1 2 -5 2 -5 6 -15 6 11

1 2 9 -1 7 -1 7 -3 21 23 21

3 2 7 mod 26 

1 3

3 = 3 = 3 2 = 2 = -2

1 = 1 = -1 3 = 3 = 3

3 2 -1 1 3 -2 3 -2 45 -30 19 22

1 3 7 -1 3 -1 3 -15 45 11 19

9 3 3 mod 26 

5 2

2 = 2 = 2 3 = 3 = -3

5 = 5 = -5 9 = 9 = 9

9 3 -1 1 2 -3 2 -3 18 -27 18 25

5 2 3 -5 9 -5 9 -45 81 7 3

7 5 11 mod 26 
2 3

3 = 3 = 3 5 = 5 = -5

2 = 2 = -2 7 = 7 = 7

7 5 -1 1 3 -5 3 -5 57 -95 5 9

2 3 11 -2 7 -2 7 -38 133 14 3

6 5 15 mod 26 
3 5

5 = 5 = 5 5 = 5 = -5

3 = 3 = -3 6 = 6 = 6

6 5 -1 1 5 -5 5 -5 35 -35 9 17

3 5 15 -3 6 -3 6 -21 42 5 16
A-1 = . . =

det A = 

(-1)
3
.

A12 = (-1)
1+2

. (-1)
3
. A22 = (-1)

2+2
. (-1)

4
.

(-1)
2
. A21 = (-1)

2+1
.

. .

(-1)
3
.

A12 = (-1)
1+2

. (-1)
3
. A22 = (-1)

2+2
. (-1)

4
.

A21 = (-1)
2+1

.

. .

det A = 

A22 = (-1)
2+2

. (-1)
4
.

=

A11 = (-1)
1+1

. (-1)
2
. A21 = (-1)

2+1
.

. .

(-1)
3
.

A21 = (-1)
2+1

.

. .

(-1)
3
.

Вариант 3

Вариант 4

A-1 = 

A-1 = 

A-1 = 

A = 

A22 = (-1)
2+2

.

(-1)
2
.

(-1)
3
.

Вариант 2

=

det A = 

det A = 

det A = 

det A = 

A11 = (-1)
1+1

.

A12 = (-1)
1+2

.

A11 = (-1)
1+1

.

A12 = (-1)
1+2

.

A11 = (-1)
1+1

.

A12 = (-1)
1+2

.

A = 

A = 

A = 

Вариант 5

A
-1

 = 

A = 

A = 

A-1 = 

Вариант 1

(-1)
3
.

(-1)
4
.

(-1)
2
.

(-1)
3
.

(-1)
3
.

(-1)
4
.

=

A21 = (-1)
2+1

.

A22 = (-1)
2+2

.

A21 = (-1)
2+1

.

.=

= =

(-1)
2
.

(-1)
3
.

A12 = (-1)
1+2

. (-1)
3
.

A11 = (-1)
1+1

. (-1)
2
.

mod 26 

= = 9 = mod 26 

A22 = (-1)
2+2

. (-1)
4
.

=

= = 15 =

mod 26 

= = 3 = mod 26 

= 3 =.

= mod 26 

= = 7 = mod 26 

19 =

A11 = (-1)
1+1

.

 
Фигура 2. Илюстриране на функционирането на модул „Обратна матрица” 

 
В модул „Обратна матрица” (работен лист А^(-1), фигура 2), изчисляването на 

детерминантата на матрицата А е реализирано на етапи чрез зависимости (11) и (12) и е 
представено с цветови кодове с цел по-лесно усвояване на изучавания материал от 
студентите: 

(11)  









2212

21111

det

1

AA

AA

A
A  за матрица A  с детерминанта Adet , 

където ijA  е адюнгираното количество на елемента ija , разположен в i-ти ред и j-ти стълб на 

матрицата A . Адюнгираното количество или алгебричното допълнение ijA  на елемента ija  
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се изчислява чрез израз (12) [1]: 

(12)     ij
ji

ij DA  1 , 

където ijD  е поддетерминантата, която се получава от детерминантата на матрицата A  при 

задраскване на i-ти ред и j-ти стълб на матрицата A  [1]. 
В модул „Обратна матрица” (работен лист А^(-1), фигура 2), се изчисляват пред-

варително адюнгираните количества на елементите на матрицата A , след което се извежда 
обратната матрица въз основа на зависимост (11). При определяне елементите на обратната 
матрица се използва модулна редукция на база на модулната мултипликативна инверсия за 

изчисляване на   1det A . Съответствието между Adet  и   1det A , използвано при 

изчисляване на обратната матрица, е дадено в таблица 2 и се извежда на базата на факта, че 

остатъкът при делението на произведението на Adet  и   1det A  с 26 е 1. 

 
Таблица 2. Съответствие между det A и (det A)-1 

 

det A 1 3 5 7 9 11 15 17 19 21 23 25 

(det A)-1 1 9 21 15 3 19 7 23 11 5 17 25 

 
В модул „Обратна матрица”, при изчисляване на детерминантата на матрицата A  вече 

е използвана вградената в MS Excel функция =MDETERM(адрес 1:адрес 2), където чрез 
адрес 1:адрес 2 се указва „масивът”, т.е. областта от клетки, за които ще се изчислява 
детерминантата. Модулната мултипликативна инверсия на Adet  в разработеното 
приложение се определя като се използва предварително създадената за случая на английски 
език таблица на съответствието (таблица 2) и няколкократно вложено обръщение към 
вградената функция IF: 

=IF(адрес=1;1;IF(адрес=3;9;IF(адрес=5;21;IF(адрес=7;15;IF(адрес=9;3; 
IF(адрес=11;19; адрес1)))))), 
където адрес указва адреса на клетката, съдържаща детерминантата на матрицата А в 
зависимост (11), а адрес1 указва адреса на отдалечена, невидима за приложението, клетка, в 
която е написано продължението на формулата, поради невъзможността от едновременно 
влагане на необходимия брой обръщания към вградената функция IF, т.е. в клетката с адрес 
адрес1 е изписано: 

=IF(адрес=15;7;IF(адрес=17;23;IF(адрес=19;11;IF(адрес=21;5; 
IF(адрес=23;17;25))))) 

4. Разбиване на съобщението за криптиране на блокове от 2 букви. Всеки блок от 
2 букви (разглеждан като 2-компонентен вектор) се умножава по обратимата матрица А с 
размерност 2×2, отново по модул 26 (модул „Криптиране”, оформен в работните листи ENC1, 
ENC2, ENC3, ENC4 и ENC5, фигура 3). 

В модул „Криптиране” (работните листи ENC1, ENC2, ENC3, ENC4 и ENC5, 
фигура 3) чрез умножение на матрици е реализирано криптирането на шестбуквени думи от 
английския език с използване на всяка една от петте избрани валидни матрици в 
модул „Матрица”, като предварително всяка шестбуквена дума е разделена на 3 блока от по 
2 букви. 

Изчисляването на умножението на матрицата А с двукомпонентния вектор P , 
съдържащ част от открития текст (след трансформирането на всяка буква в число по 
модул 26 по простата схема А = 0, B = 1, ..., Z = 25, таблица 1, чрез функцията CODE), е 
реализирано на етапи чрез зависимост (13) и е представено с цветови кодове с цел 
по-лесно усвояване на изучавания материал от студентите: 
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(13)  PAC . 
















































21

21

2

1

2

1

2

1

..

..
.

pdpc

pbpa

c

c

p

p

dc

ba

c

c
. 

В резултат на умножението на матриците (извършвано отново по модул 26) чрез 
зависимост (13) се получава двукомпонентният вектор C , чрез който се построява 
шифрираният текст. 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

7 5 M A T R I X
1 2 12 0 19 17 8 23

M 12 7 5 12 7 . 12 + 5 . 0 84 6 6 G
A 0 1 2 0 1 . 12 + 2 . 0 12 12 12 M

T 19 7 5 19 7 . 19 + 5 . 17 218 10 10 K
R 17 1 2 17 1 . 19 + 2 . 17 53 1 1 B

I 8 7 5 8 7 . 8 + 5 . 23 171 15 15 P
X 23 1 2 23 1 . 8 + 2 . 23 54 2 2 C

M A T R I X → 6 12 10 1 15 2
12 0 19 17 8 23 G M K B P C

Шифриран текст

→

Открит текст

= = = mod 26 

A = 

. →

→ . = = = mod 26 →

→ .

= mod 26 → = =

 
 

Фигура 3. Илюстриране на функционирането на модул „Криптиране” при избрана 
матрица (Вариант 1) и при текст за криптиране MATRIX 

 
Шифрираният текст се получава чрез трансформирането на числата от 0 до 25 в буква 

въз основа на простата схема А = 0, B = 1, ..., Z = 25 (таблица 1), която се реализира в 
MS EXCEL чрез функцията =CHAR(адрес+65). Вградената функция CHAR извежда символа 
със зададения ASCII код, изчислен чрез сумиране на десетичното число 65 (ASCII код на 
символа А) и стойността, записана в клетката, чийто адрес е указан като аргумент на 
функцията (адрес). 

В най-долната част на модула се извеждат шестбуквените думи на английски език за 
криптиране и получените еквиваленти на шифрираните текстове. 

На фигура 3 е илюстрирано функционирането на модул „Криптиране” при избрана 
матрица (Вариант 1) и при текст за криптиране MATRIX. 

5. Декриптиране на шифирания текст – за да се декриптира посланието, всеки блок се 
умножава по обратната матрица на матрицата, използвана за криптиране. 
Модулът „Декриптиране”, оформен в работните листи DEC1, DEC2, DEC3, DEC4 и DEC5, 
фигура 4, е напълно аналогичен на модул „Криптиране”, оформен съответно в работните 
листи ENC1, ENC2, ENC3, ENC4 и ENC5, фигура 3. 

В модул „Декриптиране” (работните листи DEC1, DEC2, DEC3, DEC4 и DEC5, 
фигура 4) отново чрез умножение на матрици е реализирано декриптирането на шестбуквени 
шифрирани текстове (от английски език) с използване на всяка една от петте избрани 
валидни матрици в модул „Матрица” и съответните им обратни матрици, изчислени в 
модул „Обратна матрица”, като предварително всяка шестбуквена дума е разделена на 
3 блока от по 2 букви. 

Изчисляването на умножението на матрицата 1A  с двукомпонентния вектор C , 
съдържащ част от шифрирания текст (след трансформирането на всяка буква в число по 
модул 26 по простата схема А = 0, B = 1, ..., Z = 25, таблица 1, чрез функцията CODE), е 
реализирано на етапи чрез зависимост (14) и е представено с цветови кодове с цел по-лесно 
усвояване на изучавания материал от студентите: 
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(14) CAP .1   














































 



21

211

2

1

2

1
1

2

1

..

..
..

cacc

cbcd
bcad

p

p

c

c

dc

ba

p

p
. 

В резултат на умножението на матриците (извършвано отново по модул 26) чрез 
зависимост (14) се получава двукомпонентният вектор P , чрез който се построява 
дешифрираният текст. 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

18 25 T J X W V A
7 3 19 9 23 22 21 0

T 19 18 25 19 18 . 19 + 25 . 9 567 21 21 V
J 9 7 3 9 7 . 19 + 3 . 9 160 4 4 E

X 23 18 25 23 18 . 23 + 25 . 22 964 2 2 C
W 22 7 3 22 7 . 23 + 3 . 22 227 19 19 T

V 21 18 25 21 18 . 21 + 25 . 0 378 14 14 O
A 0 7 3 0 7 . 21 + 3 . 0 147 17 17 R

T J X W V A → 21 4 2 19 14 17
19 9 23 22 21 0 V E C T O R

Шифриран текст

= mod 26 →

→ . = = = mod 26 →

→ . = =

= = mod 26 →→ . =

A
-1

 = 

Дешифриран текст

 
 

Фигура 4. Илюстриране на функционирането на модул „Декриптиране” при избрана 
матрица (Вариант 3) и при текст за декриптиране TJXWVA 

 
Дешифрираният текст се получава чрез трансформирането на числата от 0 до 25 в 

буква въз основа на простата схема А = 0, B = 1, ..., Z = 25 (таблица 1), която се реализира в 
MS EXCEL чрез функцията =CHAR(адрес+65). Вградената функция CHAR извежда символа 
със зададения ASCII код, изчислен чрез сумиране на десетичното число 65 (ASCII код на 
символа А) и стойността, записана в клетката, чийто адрес е указан като аргумент на 
функцията (адрес). 

В най-долната част на модула се извеждат шестбуквените думи на шифрирания текст 
и на получения еквивалентен дешифриран текст на английски език. 

На фигура 4 е илюстрирано функционирането на модул „Декриптиране” при избрана 
матрица (Вариант 3) и при текст за декриптиране TJXWVA. 

Резултати при използване на разработеното MS Excel-базирано приложение 
В работния лист А (модул „Матрица”) е разгледана примерната матрица К от 

материала и са реализирани 5 валидни варианта и един невалиден вариант за избор на 
матрица А с размерност 2×2, с цел илюстриране на реакцията на приложението в двата 
случая (фигура 1). В работен лист А^(-1) (модул „Обратна матрица”) се определя обратната 

матрица 1A  на всяка една от петте избрани матрици в предходния модул и на примерната 
матрица К от материала (фигура 2). Резултатите са обобщени в таблица 3. 

В работните листи ENC1, ENC2, ENC3, ENC4 и ENC5 (модул „Криптиране”) се 
реализира криптирането на шестбуквени думи от английския език с използване на всяка една 
от петте избрани валидни матрици в модул „Матрица”. Избрани са 20 шестбуквени думи от 
областта на криптографията: MATRIX, CIPHER, LETTER, COLUMN, VECTOR, LENGTH, 
STRING, MODULO, RESULT, LINEAR, SECRET, CAESAR, RIVEST, SHAMIR, METHOD, 
NUMBER, SECURE, ATTACK, THEORY, AMOUNT (фигура 3). В работни листи DEC1, 
DEC2, DEC3, DEC4 и DEC5 (модул „Декриптиране”) се реализира декриптирането на 
шестбуквените шифрирани думи от английския език с използване на всяка една от петте 
избрани валидни матрици в модул „Матрица” (фигура 4). Резултатите от функционирането на 
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модул „Криптиране” и модул „Декриптиране” на разработеното приложение са обобщени в 
таблица 4. 

 
Таблица 3. Избор на матрица А и на нейната обратна матрица А-1 

 

Вариант 1 2 3 4 5 

A  








21

57
 









31

23
 









25

39
 









32

57
 









53

56
 

1A  








2123

116
 









1911

2219
 









37

2518
 









314

95
 









165

179
 

 
Таблица 4. Резултати при криптирането и декриптирането на английски текстове с 

използване на разработеното приложение 
 

№ 

Открит 

текст 

(декриптиран) 

Криптиран 

текст 

(Вариант 1) 

Криптиран 

текст 

(Вариант 2) 

Криптиран 

текст 

(Вариант 3) 

Криптиран 

текст 

(Вариант 4) 

Криптиран 

текст 

(Вариант 5) 

1 MATRIX GMKBPC KMNSSZ EIOZLI GYKLPH UKRMHJ 

2 CIPHER CSKDJM WAHKUD QAALJC CCKZJH AUVCFT 

3 LETTER TTUFJM PXRYUD HLUDJC TIURJH IBBWFT 

4 COLUMN GEVZTM ISVTKZ IMDRRI GUVETL EYKDHX 

5 VECTOR LDFOBW THSHYN TJXWVA LCFJBB QFDXNX 

6 LENGTH TTRZMH PXZFTO HLFZKF TIRSMH IBERTO 

7 STRING NEDHRZ OXPPZF LYVXFZ NPDGRS VTMNER 

8 MODULO YORRRN MCXLJB UKJDLF YORORM MCOFGZ 

9 RESULT JZSGQX HDQATQ JPOAAP JUSSQB STAYFY 

10 LINEAR NBHVHI XJVZIZ TTZVZI NUHMHZ CVUHHH 

11 SECRET QAVKTQ KEOBYJ SURSPG QWVDTN YWTNPD 

12 CAESAR OCOOHI GCWGIZ SKMEZI OEOKHZ MGKYHH 

13 RIVEST DHLDNE PPTHOX VXTJLY DGLCNP MNQFVT 

14 SHAMIR FGIYLQ QNYKGH BAKYTW FFIKLP NLIIDF 

15 METHOD AUMHJU SYTOWX QQKFFY AKMHJL OETOVF 

16 NUMBER JBLOJM BVMPUD VBHKJC JILBJH WJZPFT 
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17 SECURE QAKQJZ KEUKHD SUAYJP QWKMJU YWICST 

18 ATTACK RMDTMW MFFTAG FMPRWE RFDMMI RRKFKE 

19 THEORY MHUGFN TOOUVL KFAWRD MHUYFC TOQEOP 

20 AMOUNT IYQCEZ YKEWZS KYEGSZ IKQKEF IICMRE 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
В публикацията се описва един от прилаганите в класическата криптография шифър –

 шифърът на Хил. Представено е в детайли MS EXCEL-базирано приложение, реализиращо 
процесите на криптиране и декриптиране на английски текстове с шифър на Хил на базата на 
матрица с размерност 2×2. Дадени са условията, които трябва да удовлетворява една матрица 
с размерност 2×2, за да е възможно извършването на шифриране и дешифриране с шифър на 
Хил. Илюстрирани са процесите на криптиране и декриптиране на 6-символни думи на 
английски език, като са представени множество примери, получени чрез разработеното 
приложение. 

Материалът намира приложение в учебния процес по дисциплината „Телекому-
никационна сигурност”, включена като задължителна в учебния план на специалност 
„Телекомуникационни системи”, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, в 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, но може да се прилага и в други дисциплини, 
засягащи криптографските методи за защита на информацията. Освен това, материалът 
представя и приложението на линейната алгебра (действия с матрици, детерминанти и 
действия от теория на числата) в областта на информационните и комуникационните 
технологии, с което може да се повиши значително интереса на студентите при изучаването 
на математическите дисциплини. 

Бъдещата работа по темата предвижда модифициране на алгоритъма и на 
разработеното MS EXCEL-базирано приложение с цел реализиране на процесите на 
криптиране и декриптиране на български текстове с шифър на Хил на базата на матрица с 
размерност 2×2, където операциите следва да се изпълняват по модул 30 (броят на буквите в 
българската азбука), а не по модул 26. Освен това се предвижда и доразработване на 
алгоритъма и приложението, като се включи възможността за използване на матрици с 
размерност 3×3 и матрици с размерност 4×4, където определянето на детерминантите и на 
обратните матрици е значително по-усложнено. 
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Abstract: The paper describes MATLAB-based application implementing the processes of 
encryption and decryption of English texts with the bifid cipher using a 25-symbol alphabet. The 
processes of encryption and decryption of English words are illustrated. A set of numerous 
examples obtained by the application developed are presented in the paper. The material is used in 
the course “Telecommunication Security”, included as compulsory in the curriculum of the 
specialty “Telecommunication Systems” for the Bachelor degree in the University of Ruse but it can 
be applied in other courses involving issues of cryptographic information protection. 
 
Keywords: encryption, decryption, bifid cipher, English texts, MATLAB. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В класическата криптография двуразделният шифър е шифър, който съчетава квадрата 

на Polybius с транспониране и използва фракциониране за постигане на дифузия. Той е 
създаден от Felix Delastelle около 1901 г. [1]. 

По-долу е представено описанието на шифъра. Буквите от английската азбука, от 
която е „пропусната” буквата J, се подреждат в таблица с 5 реда и 5 стълба. Най-често 
квадратът на Polybius се създава чрез някаква ключова дума, като най-напред се нареждат 
буквите на ключовата дума, без повторение, а след тях и останалите букви на азбуката. 
Например, ключовата дума CRYPTOGRAPHY формира таблицата: 

 
 1 2 3 4 5 
1 C R Y P T 
2 O G A H B 
3 D E F I/J K 
4 L M N Q S 
5 U V W X Z 

 
Използването на ключова дума облекчава използването на двуразделния шифър, но 

намалява сигурността на шифъра. 
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За онагледяване на посочения по-горе двуразделен шифър може да се разгледа 
следният пример за шифриране и дешифриране на даден текст. 

Пример: Открит текст BIFID CIPHER, който трябва да се шифрира с помощта на 
двуразделен шифър, формиран чрез ключовата дума CRYPTOGRAPHY. 

 
B I F I D C I P H E R 
2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 1 
5 4 3 4 1 1 4 4 4 2 2 

 
Всяка буква на открития текст се записва чрез номерата на реда и колоната, в които се 

намира, подредени един под друг (номер на реда, номер на колоната). Получената поредица 
от числа се записва в един ред: 2333313123154341144422. Групират се по двойки като 
първата цифра съответства на номера на реда, а втората –  на номера на колоната и 
новополучената комбинация се замества със съответната буква, намираща се в указаните ред 
и колона: 

 
2 3 3 3 2 1 4 4 1 4 2 
3 3 1 1 3 5 3 1 4 4 2 
А F D D A T N L P Q G 

 
Методът на декриптиране е идентичен с метода на криптиране. 
 
2. MATLAB-БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРИПТИРАНЕ И ДЕКРИП-

ТИРАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ДВУРАЗДЕЛЕН ШИФЪР 
 
Въз основа на описания в [1, 2, 3, 4, 5] алгоритъм за криптиране и декриптиране на 

английски текстове с двуразделен шифър е разработено MATLAB-базирано приложение за 
нагледно илюстриране на процесите на криптиране и декриптиране с цел използване в 
учебния процес по дисциплината „Телекомуникационна сигурност” за по-лесно усвояване на 
изучавания материал от студентите, като се проследяват в детайли стъпките на всеки етап от 
криптирането и декриптирането на текстове. 

Чрез програмата MATLAB са разработени приложения (скриптове, m-файлове) за 
шифриране и за дешифриране на текстове на английски език, при използване на двуразделен 
шифър, с цел илюстриране на процесите на шифриране и дешифриране. Разработените 
скриптове могат да намират приложение в учебния процес по дисциплината 
„Телекомуникационна сигурност” за студентите от специалност „Телекомуникационни 
системи”, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или по друга дисциплина, 
засягаща въпросите за криптографските методи за защита на информацията. По тази 
причина, скриптовете първоначално извеждат в отделни графични прозорци картинки с цел 
разясняване на разглеждания материал и по-лесното му усвояване от страна на студентите. 
По-долу се описват разработените скриптове, като са приложени снимки от екрана при 
изпълнението на скриптовете с различни примери за шифриране или дешифриране на 
текстове на английски език. Разработените приложения са: 

 BC_ENC_EN_5x5.m – за шифриране на текстове на английски език чрез двуразделен 
шифър; 

 BC_DEC_EN_5x5.m – за дешифриране на текстове на английски език чрез 
двуразделен шифър. 

1. Шифриране на английски текст чрез двуразделен шифър с използване на 
MATLAB 

При стартиране на скрипта BC_ENC_EN_5x5.m, първоначално в отделен графичен 
прозорец (Figure 15) се извежда картинка (във формат .png), която илюстрира процеса на 
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шифриране/дешифриране на английски текст чрез двуразделен шифър (фигура 1). 
На фигура 1 е дадена матрица с размерност 5 х 5, която съдържа буквите от 

„стандартната” английска азбука. Под матрицата е даден откритият текст (Plain-text): “KEY”. 
Всяка буква от думата се замества с позицията си (номер на реда и номер на колоната) 
вертикално под нея, след което се вземат хоризонтално две по две, като първата цифра от 
двойките съответства на номера на реда, а втората – на номера на колоната на символа в 
шифрирания текст. Под новата комбинация е изписана буквата от шифрирания текст (Cipher-
text): “FZY”. 

Процесът на шифриране на английски текстове се основава на избора на ключова дума 
за създаване на матрицата за шифрирания текст. Изборът на ключова дума се извършва чрез 
меню (фигура 2). Менюто съдържа четиринадесет ключови думи, чрез които се съставя 
матрицата на шифрирания текст, използвана за осъществяване на криптирането. Всички 
възможни варианти на матрицата са показани на фигура 3 и съдържат ключовите думи: 
CRYPTOGRAPHY, CRYPTANALYSIS, CIPHER, ENCRYPTION, DECRYPTION, EXAMPLE, 
KEYWORD, TRANSPOSITION, SUBSTITUTION, QUESTION, ANSWER, PLAINTEXT, 
CIPHERTEXT, CRYPTOSYSTEM. Буквите, които са оцветени в син цвят, са буквите на 
ключовата дума, а след тях са попълнени и останалите букви от английската азбука. 

 

  
 

Фигура 1. Илюстрация на 
двуразделно шифриране / дешифриране 

на текстове на английски език 

 

Фигура 2. Меню, съдържащо 
четиринадесет ключови думи на 

английски език 
 
За извеждане на менюто за избор на ключова дума, скриптът BC_ENC_EN_5x5.m се 

„обръща” към подпрограма KWEN_BC_5x5, която позволява, при избора на ключова дума 
(една от четиринадесет възможни) от меню (фигура 2), да се създаде матрица с размерност 
5 х 5, съдържаща буквите от английската азбука, като първоначално се поставят буквите на 
избраната ключова дума (без повторения), след това се нареждат и останалите букви от 
английската азбука. Тъй като наличните „клетки” са само 25, а буквите в английската азбука 
са 26, е прието при създаването на квадрата, буквите “I” и “J” да се вместят в една клетка 
(отбелязани с червен цвят). Клетките на буквите на ключовата дума са маркирани със син 
цвят. Подпрограмата KWEN_BC_5x5 извежда в отделен графичен прозорец създадената 
матрица, която ще се използва при шифрирането на английските текстове, с цел по-добра 
нагледност (фигура 3). 
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Алгоритъмът за шифриране на текстове на английски език чрез двуразделен шифър, 
заложен в разработения скрипт на MATLAB, съдържа следните стъпки: 

1. Избор от меню на ключова дума, която се съхранява в променливата МА. 
2. Въвеждане от клавиатурата на текста за криптиране (открития текст) на английски 

език с възможност за празни интервали между думите, който ще се съхранява в стринговата 
променлива s. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

  
ж) з) 
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и) й) 

  
к) л) 

  
м) н) 

 

Фигура 3. Матрици с ключови думи на английски език 
3. Претърсване на стринговата променлива s за наличието на буквите “j” и “J”, и 

заменянето им с буквата “i”, организирано чрез цикъл по отношение на променливата 
i = 1:length(s), където length(s) определя дължината на стринга s. При този цикъл се прави 
проверка дали s(i) = 'j' или s(i) = 'J', и ако това условие е изпълнено, тогава се извършва 
субституцията s(i) = 'i'. 

4. Eлиминиране на празните интервали в стринга s. За съхраняване на междинните 
резултати от тази операция се използва стринговата променлива str, чиято първоначална 
стойност е празен стринг: str = [' ']. Впоследствие в нея се записва частта от стринга s, до 
мястото на първата позиция с празен интервал: str = strcat(str,s(1:k(1))). Следва натрупване на 
частите от стринга s, между позициите на първия и втория празен интервал, между 
позициите на втория и третия празен интервал и т.н. (между позициите на предпоследния и 
последния празен интервал), като се елиминират всички празни интервали в стринга. Това 
отново се организира чрез цикъл по отношение на променливата i = 1:length(k)-1, където k е 
вектор-ред, съдържащ позициите на празните интервали в стринга s: 
str = strcat(str,s((k(i)+1):(k(i+1)-1))). И накрая, трябва да се натрупат крайните символи на 
стринга s след позицията на последния празен интервал, като резултатът се съхранява отново 
в променлива s: s = strcat(str,s((k(length(k))+1):length(s))). 
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5. Преобразуване на малки букви, ако има такива, в големи, чрез инструкцията upper и 
съхраняване на резултата отново в стринговата променлива s. 

6. Криптиране на обработения текст с използване на двуразделния шифър. Определят 
се редът ra и колоната ca, в които се намира i-тият символ на стринга в матрицата MA. 
Криптирането на открития текст се извършва чрез инструкциите: ra_n = v(i); ca_n = v(i+1); 
rc = [rc ra_n]; cc = [cc ca_n]; за всяко i = 1:2:2*length(s)-1. В тези инструкции с ra_n и ca_n са 
означени съответно номерата на реда и на колоната на първия символ в шифрирания текст, а 
с rc и cc – векторите, в които се натрупват номерата на редовете и на колоните на символите в 
шифрирания текст. Шифрираните символи се вземат от указаните редове и колони съответно 
в матрицата МА. Междинните резултати се съхраняват в променливата scr, която съдържа и 
крайният резултат от шифрирането на английския текст. 

7. Извеждане на криптирания текст, съхранен в стринговата променлива scr. 
По-долу са приложени резултатите при изпълнението на скрипта BC_ENC_EN_5x5.m, 

като са избрани различни текстове за шифриране (една или повече думи, разделени с празен 
интервал) и различни ключови думи за съставяне на матрицата на шифрирания текст при 
използване на двуразделния шифър. Впоследствие получените шифрирани текстове се 
дешифрират чрез скрипта BC_DEC_EN_5x5.m, при което се получават декриптирани 
текстове, съвпадащи с използваните открити текстове. На фигура 4 е илюстриран процесът 
на шифриране на английски текстове при използването на двуразделен шифър. 

Пример 1. Шифриране на една дума 
Ключова дума: CRYPTOGRAPHY; Открит текст: Julius; 
Шифриран текст: KNXLPT. 
Резултатът от изпълнението на скрипта BC_ENC_EN_5x5.m за разглеждания пример е 

показан на фигура 4. 
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Фигура 4. Илюстрация на процеса на шифриране на английски текстове при 
използване на двуразделен шифър: шифриране на една дума (Пример 1) 

 
В прозорец 1, фигура 4, е необходимо потребителят да избере от меню (фигура 2) 

ключова дума за съставянето на матрицата за шифриране. Матрицата, съставена чрез 
ключовата дума CRYPTOGRAPHY, е показана на фигура 3 а. 

В прозорец 2, фигура 4, програмата изисква потребителят да въведе текста за 
криптиране и изчаква въвеждането на текста от клавиатурата. В примера текстът за 
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криптиране е Julius. 
След въвеждането на съобщението за криптиране, следва претърсване на цялото 

съобщение за наличие на буквите “j”/“J” и ако бъдат открити, скриптът ги трансформира в 
буквата “i”. Резултатът от тази операция може да се види в прозорец 3 на фигура 4. Текстът за 
криптиране (след заменяне на буквите "j"/"J", ако има такива, с буквата "i") е: iulius. 

За да се криптира правилно откритият текст, трябва да се премахнат празните 
интервали между отделните думи. Резултатът след премахването на интервалите е показан в 
прозорец 4, фигура 4. Тук текстът за криптиране се състои от една единствена дума и няма 
въведени празни интервали, които да се елиминират. Ако има малки букви в открития текст, 
те трябва да бъдат преобразувани в главни (големи), като резултатът е показан в прозорец 5, 
фигура 4. 

След като всичко това бъде изпълнено, може да се извърши и самото криптиране, 
което се извършва поблоково. За i-тия символ s(i) се определят координатите ra и ca, 
показано в прозорец 6, фигура 4, указващи реда и стълба на съответния символ в матрица 
МА. След представянето на всички символи на открития текст чрез номерата на редовете и 
колоните, в които са разположени в матрицата MA, получените числа се записват на един ред 
и се групират по двойки, като първата цифра съответства на номера на реда, а втората – на 
номера на колоната, където ще се намира символът в шифрирания текст. Новополучените 
номера на редове и колони се заместват със съответните букви от матрицата МА. По този 
начин се извършва криптирането на английски текстове с използване на двуразделен шифър. 
Резултатът от криптирането се извежда в прозорец 7, фигура 4. Полученият криптиран текст 
е: KNXLPT. 

Пример 2. Шифриране на повече от една дума 
Ключова дума: QUESTION; Открит текст: Applied Cryptography; 
Шифриран текст: APIFRKNLMYPIDTPWRPY. 
Избрана е ключова дума QUESTION за съставяне на матрицата. Текстът на английски 

език за криптиране, въведен от потребителя, е Applied Cryptography, който последователно се 
обработва съгласно описания алгоритъм. Получават се следните резултати: 

Текстът за криптиране (след заменяне на буквите "j"/"J", ако има такива, с буквата "i") 
е: Applied Cryptography, т.е. не се наблюдават никакви промени. 

Текстът за криптиране (след елиминиране на празните интервали, ако има такива) е: 
AppliedCryptography. 

Текстът за криптиране (след преобразуване на малки букви, ако има такива, в големи) 
е: APPLIEDCRYPTOGRAPHY. 

Криптираният текст при използване на двуразделен шифър е: 
APIFRKNLMYPIDTPWRPY. 

Пример 3. Шифриране на изречение 
Ключова дума: PLAINTEXT; 
Открит текст: Classical ciphers operate on an alphabet of letters; 
Шифриран текст: 
TIMTLPFRMBLBPPPDEBDEERVKYWCMOSTBDEWWTQOLETLS. 
В този пример вече откритият текст съдържа цяло изречение. Процесът на шифриране 

е един и същ с процеса от фигура 4. От менюто с ключови думи е избрана ключовата дума 
PLAINTEXT и е формирана нова матрица за шифриране (фигура 3 л). 

След избирането на матрицата, скриптът я извежда. Чрез тази матрица ще се извършва 
шифрирането. Потребителят трябва да въведе открития текст за криптиране, тук избраният 
текст е цяло изречение: Classical ciphers operate on an alphabet of letters. В този пример отново 
може да се види как се премахват празните интервали между отделните думи. Всички 
останали операции си остават, както в Пример 1, в който откритият текст съдържаше една 
дума. При прилагане на обработките, описани в предложения алгоритъм, се получават 
следните резултати: 

Текстът за криптиране (след заменяне на буквите "j"/"J", ако има такива, с буквата "i") 
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е: Classical ciphers operate on an alphabet of letters. 
Текстът за криптиране (след елиминиране на празните интервали, ако има такива) е: 

Classicalciphersoperateonanalphabetofletters. 
Текстът за криптиране (след преобразуване на малки букви, ако има такива, в големи) 

е: CLASSICALCIPHERSOPERATEONANALPHABETOFLETTERS. 
Криптираният текст при използване на двуразделен шифър е: 
TIMTLPFRMBLBPPPDEBDEERVKYWCMOSTBDEWWTQOLETLS. 
2. Дешифриране на английски текст чрез двуразделен шифър с използване на 

MATLAB 
При стартиране на скрипта BC_DEC_EN_5x5.m, първоначално в отделен графичен 

прозорец (Figure 15) се извежда картинка (във формат .png), която илюстрира процеса на 
шифриране/дешифриране на английски текст чрез двуразделен шифър (фигура 1). 
Принципът на действие на двуразделния шифър е пояснен в детайли в т. 1. 

Вижда се, че процесът на дешифриране на английски текстове се основава на избора 
на ключова дума за създаване на матрицата на шифрирания текст. Изборът на ключови думи 
се извършва чрез меню (фигура 2). Менюто съдържа четиринадесет ключови думи, чрез 
които се съставя матрицата на шифрирания текст, използвана за осъществяване на 
декриптирането. Всички възможни варианти на матриците са показани на фигура 3 и 
съдържат следните ключови думи: CRYPTOGRAPHY, CRYPTANALYSIS, CIPHER, 
ENCRYPTION, DECRYPTION, EXAMPLE, KEYWORD, TRANSPOSITION, SUBSTITUTION, 
QUESTION, ANSWER, PLAINTEXT, CIPHERTEXT, CRYPTOSYSTEM. Буквите, оцветени в 
син цвят, са буквите на ключовата дума, а след тях са попълнени и останалите букви от 
английската азбука. 

За извеждане на менюто за избор на ключова дума, скриптът BC_DEC_EN_5x5.m се 
„обръща” към подпрограма KWEN_BC_5x5, която позволява, при избора на ключова дума 
(една от четиринадесет възможни) от меню (фигура 2), да се създаде матрица с размерност 
5 х 5, съдържаща буквите от английската азбука, като първоначално се поставят буквите на 
избраната ключова дума (без повторения), след това се нареждат и останалите букви от 
английската азбука. Тъй като наличните „клетки” са само 25, а буквите в английската азбука 
са 26, е прието при създаването на квадрата, буквите “I” и “J” да се вместят в една клетка 
(отбелязани с червен цвят). Клетките на буквите на ключовата дума са маркирани със син 
цвят. Подпрограмата KWEN_BC_5x5 извежда в отделен графичен прозорец създадената 
матрица, която ще се използва при дешифрирането на английските текстове, с цел по-добра 
нагледност (фигура 3). 

Алгоритъмът за дешифриране на текстове на английски език чрез двуразделен шифър, 
заложен в разработения скрипт на MATLAB, съдържа следните стъпки: 

1. Избор от меню на ключова дума за съставяне на матрицата на шифрирания текст, 
която се съхранява в променливата МА. 

2. Въвеждане от клавиатурата на текста за декриптиране (шифрирания текст) на 
английски език, който ще се съхранява в стринговата променлива sd. 

3. Eлиминиране на празните интервали в стринга sd. За съхраняване на междинните 
резултати от тази операция се използва стринговата променлива strd, чиято първоначална 
стойност е празен стринг: strd = [' ']. Впоследствие в нея се записва частта от стринга sd, до 
мястото на първата позиция с празен интервал: strd = strcat(strd,sd(1:kd(1))). Следва 
натрупване на частите от стринга sd, между позициите на първия и втория празен интервал, 
между позициите на втория и третия празен интервал и т.н. (между позициите на 
предпоследния и последния празен интервал), като се елиминират всички празни интервали в 
стринга. Това отново се организира чрез цикъл по отношение на променливата 
i = 1:length(kd)-1, където kd е вектор-ред, съдържащ позициите на празните интервали в 
стринговата променлива sd: strd = strcat(strd,sd((kd(i)+1):(kd(i+1)-1))). И накрая, трябва да се 
натрупат крайните символи на стринга sd след позицията на последния празен интервал, като 
резултатът се съхранява отново в променлива sd: 
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sd = strcat(strd,sd((kd(length(kd))+1):length(sd))). 
4. Преобразуване на малките букви, ако има такива, в големи, чрез инструкцията upper 

и съхраняване на резултата отново в променливата sd. 
5. Декриптиране на обработения текст с използване на двуразделен шифър. Определя 

се редът ra и колоната ca, в които се намира i-тият символ на стринга в матрицата MA. 
Декриптирането на шифрирания текст се извършва чрез инструкциите: ra_n = v(i); 
ca_n = v(i+1); rc = [rc ra_n]; cc = [cc ca_n]; за всяко i = 1:2:2*length(s)-1. В тези инструкции с 
ra_n и ca_n са означени съответно номерата на реда и на колоната на първия символ в 
дешифрирания текст, а с rc и cc – векторите, в които се натрупват номерата на редовете и на 
колоните на символите в дешифрирания текст. Дешифрираните символи се вземат от 
указаните редове и колони съответно в матрицата МА. Междинните резултати се съхраняват в 
променливата scrd, която съдържа и крайният резултат от дешифрирането на английския 
текст. 

6. Извеждане на декриптирания текст, съхранен в стринговата променлива scrd. 
Разработеното приложение за декриптиране на английски текстове позволява на 

потребителя, ако желае, да уточни позициите на празните интервали. За целта в комадния 
прозорец се извежда меню за избор с две възможности: 

 при натискане на „1” (при избор на „1” от клавиатурата), потребителят може да 
уточни позициите на празните интервали, които ще се използват в процеса на декриптиране; 
извежда се съобщение на екрана: „Въведете вектора на позициите с празните интервали в 
текста на английски език за декриптиране: k = ” и се очаква от потребителя да въведе вектор-
ред, указващ позициите на празните интервали; 

 при натискане на „2” (при избор на „2” от клавиатурата), потребителят няма да 
въвежда вектор-ред, указващ позициите на интервалите; декриптираният текст при 
използване на двуразделен шифър в случая е съхранен в променливата strd; 

 при натискане на друг клавиш от клавиатурата, се извежда следното съобщение 
за грешка: „Неправилен избор!”. 

По-долу са приложени резултатите при изпълнението на скрипта BC_DEC_EN_5x5.m, 
като са избрани различни текстове за дешифриране (една или повече думи, разделени с 
празен интервал) и различни ключови думи за съставяне на матрицата на шифрирания текст 
при използване на двуразделния шифър. Шифрираните текстове са получени в резултат от 
изпълнението на скрипта BC_ENC_EN_5x5.m от разгледаните Пример 1... Пример 3. На 
фигура 5 е илюстриран процесът на дешифриране на английски текстове при използването на 
двуразделен шифър. 

Пример 4. Дешифриране на една дума 
Ключова дума: CRYPTOGRAPHY; Шифриран текст: KNXLPT; 
Дешифриран текст: IULIUS. 
Пример 5. Дешифриране на повече от една дума 
Ключова дума: QUESTION; Шифриран текст: APIFRKNLMYPIDTPWRPY 
Дешифриран текст: APPLIED CRYPTOGRAPHY, k = [8]. 
Пример 6. Дешифриране на изречение 
Ключова дума: PLAINTEXT; 
Шифриран текст:  
TIMTLPFRMBLBPPPDEBDEERVKYWCMOSTBDEWWTQOLETLS; 
Дешифриран текст: CLASSICAL CIPHERS OPERATE ON AN ALPHABET OF 

LETTERS. 
Резултатът от изпълнението на скрипта BC_DEC_EN_5x5.m за разглеждания пример е 

показан на фигура 5; тук текстът за дешифриране съдържа повече от една дума. В процеса на 
дешифриране, при прилагане на обработките, описани в предложения алгоритъм, се 
получават се следните резултати: 
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Фигура 5. Илюстрация на процеса на дешифриране на английски текстове при използване на 
двуразделен шифър: дешифриране на изречение (Пример 6) 

 
Текстът на английски език за декриптиране (след заменяне на буквите "j"/"J", ако има 

такива, с буквата "i") е:  
TIMTLPFRMBLBPPPDEBDEERVKYWCMOSTBDEWWTQOLETLS. 
Текстът на английски език за декриптиране (след елиминиране на празните интервали, 

ако има такива) е:  
TIMTLPFRMBLBPPPDEBDEERVKYWCMOSTBDEWWTQOLETLS. 
Текстът на английски език за декриптиране (след преобразуване на малките букви, ако 

има такива, в големи) е:  
TIMTLPFRMBLBPPPDEBDEERVKYWCMOSTBDEWWTQOLETLS. 
Декриптираният текст при използване на двуразделен шифър, опция 5x5, е:  
CLASSICALCIPHERSOPERATEONANALPHABETOFLETTERS. 
В случая липсват празните интервали между отделните думи, които в процеса на 

шифриране са били елиминирани. 
Разработеното приложение за декриптиране на английски текстове позволява на 

потребителя, ако желае, да уточни позициите на празните интервали. За целта в комадния 
прозорец се извежда меню за избор с две възможности. В случая, потребителят е избрал „1” 
и въвел вектора на позициите с празните интервали в текста за декриптиране: 
k = [10 18 26 29 32 41 44]. В резултат декриптираният текст, след вмъкване на празни 
интервали на позициите, указани във вектора k, е: CLASSICAL CIPHERS OPERATE ON AN 
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ALPHABET OF LETTERS. Скриптът за шифриране би могъл да се модифицира, като в 
отделна променлива се запазва информация за позициите на главните букви, които в процеса 
на дешифриране да се възстановяват. 

В този пример вече дешифрираният текст съдържа цяло изречение. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
В публикацията се описва един от прилаганите в класическата криптография шифър –

 двуразделен шифър. Представено е в детайли MATLAB-базирано приложение, реализиращо 
процесите на криптиране и декриптиране на английски текстове с двуразделен шифър. 
Илюстрирани са процесите на криптиране и декриптиране на думи на английски език, като са 
представени множество примери, получени чрез разработеното приложение. 

Материалът намира приложение в учебния процес по дисциплината „Телекому-
никационна сигурност”, включена като задължителна в учебния план на специалност 
„Телекомуникационни системи”, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, при 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, но може да се прилага и в други дисциплини, 
засягащи криптографските методи за защита на информацията. 

Бъдещата работа по темата предвижда модифициране на алгоритъма и на 
разработеното MATLAB-базирано приложение с цел реализиране на процесите на 
криптиране и декриптиране на български текстове с двуразделен шифър, където квадратът на 
Polybius трябва да е с размерност, позволяваща събирането на 30-те букви на българската 
азбука. 
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Abstract: The paper presents one of the classical ciphers in cryptography, the digrafid cipher. Most 
classical ciphers can be practically computed and solved by hand. They are also usually very simple 
to break with modern technologies. In classical cryptography, the digrafid cipher is a cipher which 
combines the bifid and trifid ciphers. It was invented in 1960 by the American Cryptogram 
Association (ACA). The paper presents MATLAB-based software tool implementing encryption and 
decryption of English texts using the “classical” digrafid cipher with 27 symbols. The tool will be 
used in the course “Telecommunication Security” by students of the specialty “Telecommunication 
Systems” for the Bachelor degree at the University of Ruse but it can be applied in other courses 
involving issues of cryptographic information protection. 
 
Keywords: encryption, decryption, digrafid cipher, English texts, MATLAB. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В криптографията, класическият шифър е вид шифър, използван в миналото, който 

днес вече не се използва. За разлика от съвременните криптографски алгоритми, повечето 
класически шифри могат да бъде на практика изчислени/решени на ръка. Обикновено те са 
много лесни за разбиване с модерните технологии. Терминът класически шифър включва 
простите системи, използвани от древногръцки и римски времена, сложните ренесансови 
шифри, криптографията от Втората световна война, като машината Енигма и др. За разлика 
от класическите шифри, съвременната силна криптография разчита на нови алгоритми и 
компютри, разработени от 1970 г. насам [1]. 

В материала се описва шифър DIGRAFID, който комбинира двуразделните (bifid) и 
триразделните (trifid) шифри. Той е изобретен през 1960  г. от American Cryptogram 
Association (ACA, Американската асоциация по криптограма). В „класическия” шифър 
digrafid, една „разбъркана” азбука е записана в мрежа (матрица) с размерност 3 х 9, а втора 
„разбъркана” азбука е записана в решетка (матрица) с размерност 9 х 3. Таблица от числа, с 
размерност 3 х 3, е написана от дясно на първата мрежа с „разбъркана” азбука и над а втората 
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мрежа с „разбъркана” азбука. Първата мрежа с „разбъркана” азбука има написани в 
заглавията на колоните цифрите от 1 до 9. Втората мрежата с „разбъркана” азбука има 
написани цифрите от 1 до 9 от дясната страна. Избира се фракциониране (раздробяване) 3 
или 4. 

Откритият текст (текстът за шифриране) се записва в групи от два символа. За всеки 
диграф се открива уникално трицифрено число. Цифрите се групират чрез фракциониране 
(раздробяване), като фракциониране на три се състои от три диграфа в група, и след това 
числата се четат хоризонтално по групи за определяне на диграфите на шифрирания текст 
[2]. MATLAB-базиран софтуерен инструмент за прилагане на криптиране и декриптиране на 
английски текстове с помощта на шифри digrafid и  
27-символна азбука (класическия вариант) е представен в публикацията. Целта е да се 
илюстрират процесите на криптиране и декриптиране. Софтуерният инструмент е 
предназначен за дисциплината „Телекомуникационна сигурност” за студентите от 
специалност „Телекомуникационни системи”, образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър”, при Русенски университет „Ангел Кънчев”. 

 
2. КРИПТИРАНЕ/ДЕКРИПТИРАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ТЕКСТОВЕ С 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШИФЪР DIGRAFID 
 
Шифърът DIGRAFID използва таблици, в които се „разбъркват” две азбуки. 

Откритият текст се разделя на диграфи, а диграфите се записват в групи, като броят на 
диграфите във всяка група е периодът на шифъра. Всеки диграф има уникално трицифрено 
число от таблиците и те се записват вертикално под съответния диграф [2, 3]. Трицифрените 
числа се разделят (раздробяват) и новите трицифрени числа се поставят в таблиците, за да се 
получат диграфите на шифрирания текст. Първата буква на диграфа се намира в 
хоризонталната азбука, а втората – във вертикалната азбука, а числото на „пресичане” между 
двете азбуки – между тях [2, 3]. 

Пример. В класическия digrafid шифър се използва матрица с размерност 3 × 9 и 
матрица с размерност 9 х 3. Чрез задаване на хоризонталните и вертикалните ключови думи 
без повторение, буквите на ключовите думи се попълват последователно ред по ред в 3 × 9-
матрицата и колона по колона в 9 × 3-матрицата. След тях по азбучен ред се добавят 
останалите букви от азбуката, които не са включени в състава на ключовите думи [2]. 
Матриците съдържат 27 клетки, така че символът „.” се поставя в последната клетка. Първата 
„разбъркана” азбука е написана в решетка 3 x 9 въз основа на ключовата дума HORIZONTAL, 
а втората „разбъркана” азбука е написана в решетка 9 х 3, базирана на ключовата дума 
VERTICAL. Вдясно от първата решетка на „разбъркана” азбука и над втората решетка на 
„разбъркана” азбука е записана решетка 3 x 3 с числата от 1 до 9. Първата мрежа с 
„разбъркана” азбука има написани в заглавията на колоните числата от 1 до 9. Втората мрежа 
с „разбъркана” азбука има написани отдясно числата от 1 до 9. Използва се фракциониране 
(раздробяване) 3 или 4. 
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D I G R A F I D C I P H E R

D Z E T O J R D O T P H F RШифро-текст:

Елемент 1:

Елемент 2:
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Открит текст:

Раздробяване 4
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Откритият текст (текстът за шифриране) е DIGRAFID CIPHER (без интервали) и е 

написан на групи от два символа. За всеки диграф се открива уникално трицифрено число. 
Например, за диграф DI, това трицифрено число е 345, защото първата буква на диграфа “D” 
се намира в третата колона (ca = 3) и във втория ред (ra = 2). Втората буква на диграфа “I” се 
намира в първата колона (cb = 1) и в петия ред (rb = 5). Цифрата в средата (4) се намира във 
втория ред и в първата колона в решетката 3 x 3 с числата от 1 до 9. Цифрите се групират 
чрез фракциониране (трикратното разделяне/раздробяване се състои от три диграфа в група, 
а четирикратното разделяне/раздробяване се състои от четири диграфа в група), след което 
числата се четат хоризонтално група по група, за да се определят диграфите на шифрирания 
текст по същия начин [2]. 

Първоначално в отделни графични прозорци се показват изображения, за да се обясни 
теорията. Екранни снимки на примери за криптиране/декриптиране на текстове на английски 
език са дадени в публикацията. В бъдеще алгоритъмът, представен в доклада, ще бъде 
модифициран за криптиране/декриптиране на български текстове. 

 
3. MATLAB-БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРИПТИРАНЕ И 

ДЕКРИПТИРАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ШИФЪР DIGRAFID 
 
В публикацията са описани етапът на проектирането и принципът на действие на 

софтуерен инструмент за осъществяване на процесите на криптиране и декриптиране при 
използване на шифър digrafid. Представени са архитектурата на системата и модулите за 
генериране на ключове и криптиране/декриптиране. Софтуерният инструмент е разработен в 
MATLAB и ще бъде приложим в учебния процес по дисциплината „Телекомуникационна 
сигурност”. 

Софтуерният инструмент позволява на потребителя да избира от меню тип на 
операцията (криптиране или декриптиране – фигура 1, а) и тип на фракционирането (3 или 4, 
фигура 1, б). 

Софтуерният инструмент се състои от три модула: 1) Модул 1 – Генериране на ключа; 
2) Модул 2 – Криптиране; 3) Модул 3 – Декриптиране. 

Архитектурата на системата и структурите на модулите за генериране на ключ, 
криптиране и декриптиране са представени на фигура 2. 
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Избор на типа на операцията:
криптиране или декриптиране

Модул: Потребителски заявки

Избор на типа на раздробяване:
3 или 4

a)

б)

Избор на типа на операцията:
криптиране или декриптиране

Модул: Потребителски заявки

Избор на типа на раздробяване:
3 или 4

Избор на типа на операцията:
криптиране или декриптиране

Модул: Потребителски заявки

Избор на типа на раздробяване:
3 или 4

a)

б)

a)

б)

Избор на ключова дума

Избор на образец

Модул 1: Генериране на ключ

Създаване на матрицата

Въвеждане на открития текст

Обработване на открития текст

Модул 2: Криптиране

Криптиране на открития текст

Въвеждане на шифрирания текст

Декриптиране на шифрирания текст

Модул 3: Декриптиране

Обработване на декриптирания текст

Избор на ключова дума

Избор на образец

Модул 1: Генериране на ключ

Създаване на матрицата

Избор на ключова дума

Избор на образец

Модул 1: Генериране на ключ

Създаване на матрицата

Избор на ключова дума

Избор на образец

Модул 1: Генериране на ключ

Създаване на матрицата

Въвеждане на открития текст

Обработване на открития текст

Модул 2: Криптиране

Криптиране на открития текст

Въвеждане на открития текст

Обработване на открития текст

Модул 2: Криптиране

Криптиране на открития текст

Въвеждане на открития текст

Обработване на открития текст

Модул 2: Криптиране

Криптиране на открития текст

Въвеждане на шифрирания текст

Декриптиране на шифрирания текст

Модул 3: Декриптиране

Обработване на декриптирания текст

Въвеждане на шифрирания текст

Декриптиране на шифрирания текст

Модул 3: Декриптиране

Обработване на декриптирания текст

Въвеждане на шифрирания текст

Декриптиране на шифрирания текст

Модул 3: Декриптиране

Обработване на декриптирания текст

Фигура 1. Обработване на 

потребителски заявки 

Фигура 2. Архитектура на системата 

Модул 1 – Генериране на ключа. Най-напред потребителят избира ключови думи 
или фрази за изграждане на хоризонталната и вертикалната матрици (фигура 3). Тук 
потребителят може да избира от 14 ключови думи. След това матриците се формират и в 
графични прозорци се изобразяват картинки на матриците, които ще се използват (например, 
когато ключовата дума PLAINTEXT е избрана за хоризонталната матрица и ключовата дума 
CIPHERTEXT е избрана за вертикалната матрица). 

 

 

a) Хоризонтална ключова дума 
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б) Вертикална ключова дума 

 

Фигура 3. Модул 1 „Генериране на ключа” 

Модул 2 – Криптиране. Потребителят въвежда открития текст (текста за шифриране). 
Той се съхранява в стринговата променлива s. След това откритият текст се обработва в три 
етапа: 1) премахване на интервалите в открития текст (Обработка 1); 2) преобразуване на 
малките букви в главни букви в открития текст (Обработка 2); 3) вмъкване на нов символ, ако 
е необходимо – ако броят на символите в открития текст е нечетно число, тогава в края на 
низа се вмъква символът „.” за възможността за разделяне на символите на текста на диграфи 
(Обработка 3). Процесът на криптиране се изпълнява, използвайки зависимостите в 
таблица 1. 

Модул 3 – Декриптиране. Декриптирането на съобщенията се осъществява, като се 
прилагат същите правила, използвани в процеса на криптиране. Процесът на декриптиране 
се изпълнява, като се използват зависимостите в таблица 2. 

С цел по-лесно асимилиране на преподавания материал от студентите, софтуерният 
инструмент позволява да се визуализира в графичен прозорец принципа на действие на 
шифъра DIGRAFID, прилаган в процеса на криптиране. Картинка, илюстрираща принципа 
на действие на шифъра DIGRAFID, е показана на фигура 4. 
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Фигура 4. Принцип на действие при използване на шифър digrafid 

 
Процесът на криптиране започва с избора на хоризонтални и вертикални ключови 

думи. Те се използват за създаване на матриците, необходими за осъществяване на 
криптирането. Изборът се извършва чрез меню (фигура 3), което съдържа четиринадесет 
ключови думи. Фигура 3 показва матриците на хоризонталната ключова дума PLAINTEXT 
(фигура 3 а) и вертикалната ключова дума CIPHERTEXT (фигура 3 б). Буквите в синьо са 
буквите на ключовата дума. След тях се допълват останалите букви на английската азбука. 

Алгоритъмът за криптиране на английски текстове, използвайки шифъра DIGRAFID, 
реализиран в разработения скрипт, съдържа следните стъпки: 

1. Избор на хоризонтална ключова дума и вертикална ключова дума от меню с 
ключови думи за съставяне на матриците (фигура 3). Създадените матрици се съхраняват в 
променливите MA и MB. Например, за хоризонталната ключова дума PLAINTEXT и 
вертикалната ключова дума CIPHERTEXT, променливите MA и MB се дефинират по следния 
начин: 

 

MA = ['P' 'L' 'A' 'I' 'N' 'T' 'E' 'X' 'B'  

        'C' 'D' 'F' 'G' 'H' 'J' 'K' 'M' 'O'  

        'Q' 'R' 'S' 'U' 'V' 'W' 'Y' 'Z' '.']; 

MB = ['C' 'I' 'P' 'H' 'E' 'R' 'T' 'X' 'A'  

        'B' 'D' 'F' 'G' 'J' 'K' 'L' 'M' 'N'  

        'O' 'Q' 'S' 'U' 'V' 'W' 'Y' 'Z' '.']'; 

 

2. Въвеждане на открития текст на английски език от клавиатурата с възможност за 
интервали; откритият текст се съхранява в променливата s. Това се извършва със следния ред: 
s = input(Въведете текст на английски език за криптиране: ','s');  

3. След това откритият текст се обработва в три етапа: 1) елиминиране на интервалите 
в открития текст (Обработка 1); 2) преобразуване на малките букви в главни в открития текст 
(Обработка 2); 3) вмъкване на нов символ, ако е необходимо – ако броят на символите в 
открития текст е нечетно число, в края на низа се вмъква символът „.” за възможността за 
разделяне на символите на текста на диграфи (Обработка 3). Процесът на криптиране се 
изпълнява, използвайки зависимостите в таблица 1. 

 

Обработка 1 Обработка 2 

k = []; s = upper(s); 
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for i = 1:length(s) 

    if s(i) == ' ' 

        k = [k i]; 

    end 

end 

if ~isempty(k) 

    str = [' ']; str = strcat(str,s(1:k(1))); 

    for i = 1:length(k)-1 

        str = strcat(str,s((k(i)+1):(k(i+1)-1))); 

    end 

    s = strcat(str,s((k(length(k))+1):length(s))); 

end 

Обработка 3 

if mod(length(s),2) ~= 0  

    s(length(s)+1) = '.'; 

end; 

 

 

4. Криптиране на обработения текст. Определяне на елементите на символите в 
открития текст: Елемент 1, Елемент 2 и Елемент 3. 

 

scr = ' '; e1 = [ ]; e2 = [ ]; e3 = [ ]; 

for i = 1:2:(length(s)-1) 

    [ra,ca] = find(MA == s(i)); [rb,cb] = find(MB == s(i+1)); e1 = [e1 ca]; e3 = [e3 

rb]; 

    if (ra == 1 && cb == 1) e2 = [e2 1]; 

    elseif (ra == 1 && cb == 2) e2 = [e2 2]; 

    elseif (ra == 1 && cb == 3) e2 = [e2 3]; 

    elseif (ra == 2 && cb == 1) e2 = [e2 4]; 

    elseif (ra == 2 && cb == 2) e2 = [e2 5]; 

    elseif (ra == 2 && cb == 3) e2 = [e2 6]; 

    elseif (ra == 3 && cb == 1) e2 = [e2 7]; 

    elseif (ra == 3 && cb == 2) e2 = [e2 8]; 

    else e2 = [e2 9]; 
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    end 

end 

 

Таблица 1. Зависимости, използвани при криптирането 

Случ

ай 

Преди 

трансформацията 

(преди криптиране) 

След 

трансформацията 

(след криптиране) 

Забележка 

3х3 (3х9, 9х3) 

I 















4321

4321

4321

3333

2222

1111

EEEE

EEEE

EEEE

 









4123

3412

2341

3321

3221

3211

EEEE

EEEE

EEEE

 

раздробяване 4 

(цели блокове) 

II 
















321

321

321

333

222

111

EEE

EEE

EEE

 
















333

222

111

321

321

321

EEE

EEE

EEE

 

раздробяване 4 

(частични блокове) 

раздробяване 3 

(частични блокове) 

III 
















21

21

21

33

22

11

EE

EE

EE

 
















21

12

21

32

31

21

EE

EE

EE

 

раздробяване 4 

(частични блокове) 

раздробяване 3 

(частични блокове) 

IV 
















1

1

1

3

2

1

E

E

E

 
















1

1

1

3

2

1

E

E

E

 

раздробяване 4 

(частични блокове) 

раздробяване 3 

(частични блокове) 

5. Визуализиране на криптирания текст, съхраняван в стринговата променлива scr, със 
следния ред: disp('Криптираният текст при използване на шифър DIGRAFID, опция 3x3, е: '); 
disp(scr). 

Фигура 5 илюстрира процеса на криптиране на английския текст Digrafid Ciphers, 
съдържащ малки и главни букви, и интервали, използвайки шифър DIGRAFID, 
раздробяване 4, хоризонтална ключова дума: PLAINTEXT, вертикална ключова дума: 
CIPHERTEXT. 
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MA

MB

Открит текст

Обработка 1

Обработка 2

Обработка 3

Елемент 1, Елемент 2, Елемент 3
Преди криптиране

Елемент 1, Елемент 2, Елемент 3
След криптиране

Шифриран текст

MA

MB

Открит текст

Обработка 1

Обработка 2

Обработка 3

Елемент 1, Елемент 2, Елемент 3
Преди криптиране

Елемент 1, Елемент 2, Елемент 3
След криптиране

Шифриран текст

 
 

Фигура 5. Криптиране на английски текст чрез шифър DIGRAFID, раздробяване 4 

Хоризонтална ключова дума: PLAINTEXT, Вертикална ключова дума: CIPHERTEXT, 

Открит текст: Digrafid Ciphers; Криптиран текст: DPGHLDTQPTFCQQG. 

 
Декриптирането на съобщенията се осъществява, като се прилагат обратните правила, 

използвани в процеса на криптиране. 
Алгоритъмът за декриптиране на текстове на английски език, използвайки шифър 

DIGRAFID, реализиран в скрипта на MATLAB, включва следните стъпки: 
1. Избор на хоризонтална ключова дума и вертикална ключова дума от меню с 

ключови думи за съставяне на матриците (фигура 3). 
2. Въвеждане на шифрирания текст на английски език от клавиатурата с възможност 

за интервали; шифрираният текст се съхранява в променливата s. Това се извършва със 
следния ред: s = input(Въведете текст на английски език за декриптиране: ','s');  

3. След това шифрираният текст се обработва в три етапа: 1) елиминиране на ин-
тервалите в шифрирания текст (Обработка 1); 2) преобразуване на малките букви в главни в 
шифрирания текст (Обработка 2); 3) вмъкване на нов символ, ако е необходимо – ако броят на 
символите в шифрирания текст е нечетно число, в края на низа се вмъква символът „.” за 
възможността за разделяне на символите на текста на диграфи (Обработка 3). 

4. Декриптиране на обработения текст, като се прилагат обратните правила, 
използвани в процеса на криптиране. Процесът на декриптиране се изпълнява, като се 
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използват зависимостите в таблица 2. 
 

Таблица 2. Зависимости, използвани при декриптирането 

 

Случ

ай 

Преди 

трансформацията 

(преди декриптиране) 

След 

трансформацията 

(след декриптиране) 

Забележка 

3х3 (3х9, 9х3) 

I 















4321

4321

4321

3333

2222

1111

EEEE

EEEE

EEEE

 









4443

3322

2111

3213

2132

1321

EEEE

EEEE

EEEE

 

раздробяване 4 

(цели блокове) 

II 
















321

321

321

333

222

111

EEE

EEE

EEE

 
















333

222

111

321

321

321

EEE

EEE

EEE

 

раздробяване 4 

(частични блокове) 

раздробяване 3 

(частични блокове) 

III 
















21

21

21

33

22

11

EE

EE

EE

 
















22

21

11

32

13

21

EE

EE

EE

 

раздробяване 4 

(частични блокове) 

раздробяване 3 

(частични блокове) 

IV 
















1

1

1

3

2

1

E

E

E

 
















1

1

1

3

2

1

E

E

E

 

раздробяване 4 

(частични блокове) 

раздробяване 3 

(частични блокове) 

 
5. Визуализиране на декриптирания текст, съхранен в низовата променлива sdcr. 
Някои резултати при използване на шифъра DIGRAFID с хоризонтална ключова дума 

PLAINTEXT и вертикална ключова дума CIPHERTEXT са дадени в таблица 3. 
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Таблица 3. Резултати при криптиране и декриптиране при използване на шифъра DIGRAFID 

Открит 

текст 
Криптиран текст Декриптиран текст Случай 

3x3, раздробяване 3 

Cryptography QRUPTOIVIRTY CRYPTOGRAPHY II 

Applied 

Cryptography 
AHPBSELBUOQTBBVCUUY. APPLIEDCRYPTOGRAPHY. III 

Course in 

Applied 

Cryptography 

CPWTCVIOLIBYIDCANTQQCLKAQCOA COURSEINAPPLIEDCRYPTOGRAPHY. IV 

3x3, раздробяване 4 

Digrafid 

Ciphers 
DPGHLDTQPTFCQQG. DIGRAFIDCIPHERS. I 

Questions QR.SCGANS. QUESTIONS. II 

Cryptography QRGTFRARFBTY CRYPTOGRAPHY III 

Digrafid 

Cipher 
DPGHLDTQPTICDR DIGRAFIDCIPHER IV 

 
Фигура 6 илюстрира процеса на декриптиране на шифриран текст (на английски език) 

DP GH LDT Qpti CDR, съдържащ малки и главни букви, и интервали, използвайки шифър 
DIGRAFID, раздробяване 4, хоризонтална ключова дума: PLAINTEXT, вертикална ключова 
дума: CIPHERTEXT. 

Приложението, разработено за дешифриране на английски текстове, позволява на 
потребителя, ако желае, да укаже позициите на празните интервали. В командния прозорец се 
появява меню за избор с две опции. В този случай потребителят избира първия вариант ("1") 
и въвежда вектора на позициите на интервалите на английски език за дешифриране: k = 9. 
Декриптираният текст, след вмъкване на интервалите, посочени в вектора k, е: DIGRAFID 
CIPHER. 
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MA

MB

Шифриран текст

Обработка 1

Обработка 2

Обработка 3

Елемент 1, Елемент 2, Елемент 3
Преди декриптиране

Елемент 1, Елемент 2, Елемент 3
След декриптиране

Декриптиран текст

липсва

Вмъкване на интервали в
декриптирания текст

MA

MB

Шифриран текст

Обработка 1

Обработка 2

Обработка 3

Елемент 1, Елемент 2, Елемент 3
Преди декриптиране

Елемент 1, Елемент 2, Елемент 3
След декриптиране

Декриптиран текст

липсва

Вмъкване на интервали в
декриптирания текст

 
 

Фигура 6. Декриптиране на английски текст чрез шифър DIGRAFID, раздробяване 4 

Хоризонтална ключова дума: PLAINTEXT, Вертикална ключова дума: CIPHERTEXT, 

Криптиран текст: DP GH LDT Qpti CDR; Декриптиран текст: DIGRAFID CIPHER (k = 9) 

 
 
 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
В публикацията се описва един от прилаганите в класическата криптография шифър –

 DIGRAFID. Представено е в детайли MATLAB-базирано приложение, реализиращо 
процесите на криптиране и декриптиране на английски текстове с шифър DIGRAFID, с 
раздробяване 3 и 4. Илюстрирани са процесите на криптиране и декриптиране на думи и 
изрази на английски език, като са представени множество примери, получени чрез 
разработеното приложение. 

Материалът намира приложение в учебния процес по дисциплината 
„Телекомуникационна сигурност”, включена като задължителна в учебния план на 
специалност „Телекомуникационни системи”, образователно-квалификационна степен 
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„Бакалавър”, при Русенски университет „Ангел Кънчев”, но може да се прилага и в други 
дисциплини, засягащи криптографските методи за защита на информацията. 

Бъдещата работа по темата предвижда модифициране на алгоритъма и на 
разработеното MATLAB-базирано приложение с цел реализиране на процесите на 
криптиране и декриптиране на английски и/или български текстове с шифър DIGRAFID, с 
раздробяване 3 и 4, и с произволно раздробяване. 
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ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ НА ТЕМА: 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В 
АВИАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” 18-19 МАЙ 2017 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ 

КОМЕРСИЛАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАЗРАБОТКА 

НА ТАБЛЕТНА ПЛАНШЕТНА СИСТЕМА ЗА ВОЕННАТА АВИАЦИЯ 
 
 

Борис Стойков, Диан Десков 
 

Военно формирование 52090, град Д. Митрополия, Р. България,  
Военно формирование 24900, град София, Р. България 

 
 

Abstract: An overview of the classic military pilot kneeboard has been made. The possibilities of 
using the “Commercial off-the-shelf” principle for the realization of a digital kneeboard tablet 
system have been analyzed. Based on ground and air tests, the reason for developing a kneeboard 
tablet system has been justified. The system requirements and functionality have been structured to 
provide the software development. The problems of development and in the air operation have been 
outlined.  
 
Keywords: pilot kneeboard, navigation, Commercial off-the-shelf, Situation awareness, avionics, 
kneeboard tablet application.  
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Тази публикация е първата от серия публикации, посветени на оценка на 

изискванията, разработка на софтуер и внедряване на високотехнологична планшетна 

система използвана от пилотите в полет. 

Идеята за въвеждане на въоръжение на цифрова таблетна планшетна система (ТПС) 

за първи път е предложена от президента - ген. Радев, във връзка с повишаване на “Situation 

awareness” (SA) на пилотите. SA е термин който трудно може да се опише или преведе на 

български с едно изречение. Накратко казано SA включва познаване на актуалната ситуация 

на общата картина и онези подробности от нея, които са критични за вземане на решение в 

дадения момент. Динамиката, с която се развива полета и решаваните задачи изискват 

предварителна подготовка и изчисления на земята. За да се гарантира, че пилотът разполага с 

цялата необходима му информация за полета, той носи със себе си данните, които са му 

нужни или евентуално ще са му потребни за задачата. 

Каква е класическата ситуация. Пилотите винаги са имали на коляното обикновени 

планшети, на които записват важната информация за полета [3] – фигура 1.  
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Фигура 1. Борден планшет от 1957г. 
С времето информацията нараства и планшетите съдържат паметки, особени случаи в 

полет, крокита, и много друга информация, която надхвърля 20-30 листа [1,2]. Планшетите 

се изготвят по особен начин, по подобие на речници със указатели, за да може пилотът бързо 

да намери необходимата информация. Въпреки това, многото листове и особеностите на 

полета във военната авиация (положителни, отрицателни и странични претоварвания) 

създават трудност при използването на планшетите.  

 

 

Фигура 2. Борден планшет 1986г. 
 

Фигура 3. Борден планшет последно 
поколение, използван след 2004 г. 

Развитието на бордните планшети през годините е представено на фигури 1, 2, 3. 
Идеята да се използва таблет, на който да е въведена цялата информация и чрез 

подходящо програмиране с няколко докосвания тя да е на разположение е много 

привлекателна. Освен това, поради вградения GPS приемник, таблетът става изключителен 

навигационен помощник. Не на последно място е и ролята на вградените сензори, които 

таблетите от по-висок клас притежават. С използване на сензорите, таблетът може да се 

превърне в допълнително приборно-навигационно оборудване (ПНО), което е с независимо 

захранване (изключително полезно при аварийни ситуации свързани с електрозахранването). 
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Цел на настоящата публикация е обосновка на необходимостта и изискванията към 

разработваната ТПС. 

 

2. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ И ОПИТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА 
НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТПС. 

Световния опит в сферата на придобиване на нови възможности и способности в 

областта на отбраната доказва, че използване и доразвитие на готови комерсиални решения, 

е оптимално по отношение на:  

 разходи; 
 срокове за разработка и внедряване; 
 възможности за по-чести ъпдейти на технологии и функционалност. 

Реализацията на принципа “Commercial off-the-shelf” се предшества винаги от тестове 

и опитна експлоатация на комерсиални образци.  

С тестове започна и нашата работа. За провеждане на оценките и тестовете бе 

сформиран и назначен екип. 

Инженерно-техническият състав създаде програма (последователност) за наземни 

тестове и оцени електромагнитната съвместимост на бордовата апаратура и таблет. Не бяха 

констатирани никакви взаимни влияния. Това даде възможност да се премине на етап 

изпитания във въздуха. 

Създадена бе програма за тестване и изпитване на опитна таблетна система във 

въздуха. Направен бе подбор на пилоти, които бяха обучени как да провеждат теста в полет.  

Проведените полетни тестове показаха, че таблетите имат отлична поносимост към 

претоварването и работят във всички условия на полета. Пилотите участвали в теста 

единодушно изказаха мнение, че са по-удобни за ползване от класическите планшети. 

Възможността да се регулира подсветката на таблета, го прави използваем и удобен във 

всички условя на полета – от нощем при пълен мрак до денем при най-ярко слънце. 

Батерията на таблета осигурява минимум 2 последователни полета без зареждане, при 

максимална натовареност и осветеност.  

Оставаше да се формулират изискванията и необходимата функционалност и да се 

създаде програмно осигуряване, което да задоволи удобната летателна експлоатация. 

Един пример за използване на ТПС е показан на фигура 4. 
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Фигура 4. Пример за използване на таблетна планшетна система. 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТПС. 

Изискванията ще бъдат синтезирани в няколко категории: глобални – насочени към 

интерфейса на софтуера; навигационни – насочени към навигационните възможности; 

информационни – насочени към начина на въвеждане на информацията, свързаността и 

трансфера на записвана в полет информация.  

 Глобални изисквания: 
- Основно изискване към софтуера е лесна и интуитивна работа във въздуха; 
-  Възможност за бърз достъп до подготвената за полета информация;  
- Цифровата информация да бъде подходящо визуализирана. 

 Изисквания към навигационното осигуряване: 
- Възможност да се ползват военни карти; 
- Възможност да се съхранява и експортира траекторията на всеки полет; 
- Бързо и лесно да се създава маршрут или да се зарежда предварително създаден 

такъв; 
- Визуално и с цифрова стойност и да се показва моментното отклонение от 

пътната линия в пространството. 
- Евентуална възможност за автономно изчисление на местоположението, при 

кратковременна загуба на GPS сигнал. 
 Изисквания към информационното осигуряване: 

- Възможност информацията лесно да се обменя на земята с компютър или друг 
планшет. 

- Възможност чрез компютър да се подготвя полетната информация. 
 Изисквания към системния софтуер. 

Базова операционна система (ОС) бе избрана между Android; iOs; MS Windows; 
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По критериите цена/ефективност, наличие на подходящи базови приложения с 

отворен код и за мултиплициране на натрупан опит бе избрана ОС Android, която е 

абсолютно безплатна, с перфектна документация за ползване, обучение и самообучение. 

Допълнителни удобства предоставят мощната програмна среда със добре документирани и 

развити приложни програмни интерфейси (API). 

Оказва се изгодно, разработката на софтуера да е базирана на отворения код на 

съществуваща навигационна програма. Както може да се очаква, не съществува готова 

програма отговарящи на изискванията по-горе. Един приемлив начален вариант е програмата 

с отворен код Androzic [4], предназначена за навигация с яхти.  

Необходимо е да се модифицира и развие отворения код като се променят базисните 

класове и техните наследници, за да бъде приложима за 3-мерните нужди на авиацията. 

Следва да се променят и добавят множество нови основни функционалности, които да 

реализират горепосочените изисквания.  

4. ОСНОВНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ТПС 

Дори началния работен вариант на софтуера на ТПС трябва да осигурява следните 

функционалности: 

1. Лесен начин за създаване на маршрут. Да може да се създаде маршрут дори по време 
на полет, с реализация на всички необходими изчисления свързани с него. С това се 
реализират нови възможности за пилота, тъй като преди време се изискваше часове 
пресмятания и подготовка на земята преди изпълнение на задачата.  

2. Визуално и с цифрова стойност показване на отклонение от пътната линия. Във всеки 
един момент от полета програмата да изчислява и показва колко минути и секунди, и кога ще 
се явиш над избраната точка от маршрута, както и отклоненията от него. 

3. Възможност за използване на различни видове картни подложки. Освен Google Map 
подложка, могат да бъдат заредени военни карти, осигурени от военна картографска служба.  

4. Възможност за бърз достъп до информацията за Особени случаи в полет (Emergency 
Procedures List) и Паметки (Normal Procedures List). 

5. Съхраняване на траекторията на полета. 3D траекторията да се съхранява, с 
възможност да бъде експортирана в желан формат, за да се визуализира на компютър. Освен 
за целите на обучението траекторията може да се използва за следополетен анализ. Анализът 
позволява да се визуализира полета и елементите от него.  

6. Споделяне на местоположението. Използвайки клетъчната свързаност, всяка ТПС 
предава информация за местоположението, скоростта, курса и височината си на сървър. Той 
предава информацията на други ТПС на които е стартиран софтуера. По подходящ начин тя 
се визуализира върху картните подложки. Така пилота има цифрова и визуална информация 
за местоположението на другите самолети във въздуха. 

На фигура 5 са представени интерфейсни елементи от разработвания начален работен 

вариант на софтуера, който днес пилотите тестват и използват. 
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Фигура 5. Интерфейсни елементи на начален работен вариант на софтуера на 
ТПС 

 
5. РАЗШИРЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ 

РЕАЛИЗИРАНА В ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА СОФТУЕРА НА ТПС. 
 

1. Аварийно приборно-навигационно средство осигуряващо скорост височина и курс. 
Опция е да се използва жироскопа и да се визуализира информацията от него като на 
авиохоризонт.  

2. В бъдеще чрез WEB програмиране, ще се разработи програма, която вземайки 
информация от сървъра, ще изобразява на екрана на компютър въздушната обстановка 
(местоположението на всеки един самолет) над Google Map или друга подложка. Така в 
реално време ръководителят на полетите ще може да наблюдава кой самолет какво изпълнява 
и къде се намира във въздуха, което резервира и допълва радиолокационно осигуряване. 

3. Опция за автономно изчисление на местоположението. Акселерометърът, в 
комбинация с жироскопа дават възможност при отказ или загуба на сигнал, да се стартира 
автономно изчисление на местоположението.  
 

6. ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ. 

Проведените експерименти на начален етап на разработката доказват, че да се ползват 

ТПС като заместител на планшетите е повече от добро решение. Цялата необходима полетна 

информация лесно се въвежда и е достъпна с няколко докосвания.  

Използването на вградения GPS и вградените сензори превръщат устройството в 

подходящ уред повишаващ “Situation awareness” на пилотите до много по-високо ниво. В 

хода на разработка и тестване възникнаха следните ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ: 

1. Вградените в комерсиалните таблети GPS приемници не са надеждно решение за 

случая, тъй като при еволюции с претоварване над 4G, губят сателитите и съответно 

местоположението. Възможно решение е да се вкара сигнала от бордния GPS като поток в 

таблета, или да се използват вградените датчици на таблета - жироскоп и акселерометър, за 

да се изчислява автономно за кратко местоположението при загуба на сигнал. 
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2. При формиране на информацията за въздушната обстановка чрез предаване на 

местоположението през мрежата на мобилните оператори, връзката се губи при скорости над 

550км/ч или на височина над 1500 м. Следователно, това решение е неефективно за 

реактивната авиация. Възможно решение е монтиране на мощна антена или ретранслатор на 

сигнала на борда на самолета. Възможно е и използване на устройство, което прихваща 

излъчванията на транспондерите на другите летателни апарати. Такова устройството 

осигурява в HTML формат поток с информация за всички транспондери в радиус от 150км. 

Съществуват устройства, с такива възможности, които се предлагат на пазара за леката 

авиация.  

 

7. ИЗВОДИ. 

 В цифровата епоха апаратната част се развива много бързо. Възможностите на 
техниката често са по-големи от способностите ни да ги използваме.  

 Развитие, базирано на използването на готови комерсиални технологии с реализиране 
на принципа „Commercial off-the-shelf“, дава възможност за ускорена разработка, внедряване 
и осигуряване скок в технологиите на по-консервативни области като военната авиация 

 На базата на комерсиално достъпен таблет, могат да се реализират таблетна 
планшетна система, резервиране и развитие на приборно-навигационно осигуряване, 
резервиране на радиолокационното осигуряване, а са възможни и други алтернативи които 
не са обхванати от нашето изследване. 

 Проведените наземни и полетни изпитания доказват целесъобразността от разработка 
и въвеждане на ТПС. 

 Формулираните изисквания и функционалност са първата стъпка от разработване на 
софтуер за ТПС. 

 Летателната експлоатация на наличния авиационен парк ще бъде изведена на ново, 
по-съвременно ниво с изразходване на по-малко и предимно интелектуални ресурси. 

 Развитието на собствена платформа, допълваща приборно-навигационно осигуряване 
на наличната техника дава привлекателни възможности в подготовка на съвременни 
авиационни кадри. 
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Abstract: During the period 2007-2009 in the Institute of Forage Crops (IFC) - Pleven on black 
soil without irrigation a competitive variety trial (CSR) for forage was carried out with 4 variants 
tetraploid perennial ryegrass, two Bulgarian breeding populations: 1. NBG, 2. SBG and two 
Belgian varieties - standards 3. Roy, and 4. Pandora. The aim of the study is a biochemical 
characterization of the first Bulgarian tetraploid candidate varieties perennial ryegrass by quality 
traits and methods: crude protein content (CP), (Kjeldahl method); crude fibers (CF), (Weende 
method); Water soluble carbohydrates (WSC) (Ermakov et al., 1987) and in vitro dry matter 
digestibility (IVDMD) (De Boever et al., 1986). The data are processed statistically - mean, 
minimum, maximum values, standard deviations (SD), coefficient of variation (CV,%) with evidence 
P of 0.05. Genotypes (varieties and populations) and seasonal variations (growths and years) were 
established for the quality traits of dry biomass for tetraploid perennial ryegrass. The studied 
Bulgarian candidate - tetraploid perennial ryegrass varieties in biochemical characterization are 
close to that of the Belgian varieties. The advantages of the Bulgarian tetraploids are that they form 
a larger number of growths for the study period, have a higher persistency compared to the Belgian 
varieties, are more adapted to our conditions and provide more high quality biomass feed. The 
values of the studied qualitative traits for the two Bulgarian candidate varieties are very close.  
 
Keywords: perennial ryegrass, plant breeding, biochemical characteristics, tetraploid, variety 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Пасищният райграс (Lolium perenne L.) е най-разпространената многогодишна житна 

трева в цял свят в умерените райони, заради съчетаването на висока смилаемост и 
толерантност на изпасване. Основна цел на селекцията за селскостопанското му използване е 
повишаване на общия и сезонен добив суха биомаса, дълготрайност, толерантност на суша и 
студ, листни болести и високо качество на фуража. Освен за фураж се използва широко за 
декоративни и спортно технически цели [14, 10]. Изпитаните до сега у нас чуждестранни 
сортове пасищен райграс са в повечето случаи високо продуктивни, но със слаба 
приспособимост към нашите условия за развитие, не дълготрайни и са неподходящи за пряко 
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внедряване в производството [11,13].  
Многооткосността и многогодишността на пасищния райграс са важни предпоставки за 

формирането на общата продукция вегетативна маса за целия период на използване на 
тревостоя. Той е подложен целогодишно, и по години, на влиянието на факторите на околната 
среда, с чести стресови ситуации [4]. България се намира в Средиземноморският генцентър, 
където е възникнал вида. Тук, в природните популации, има генотипове, които съчетават 
устойчивост към неблагоприятни условия на средата с висок потенциал за продуктивност и 
качество. Създаването на нови сортове се постига главно чрез хибридизация, рекурентен 
отбор, поликрос или приложение на полиплоидия [5,9,3,12,13 ]. Тетраплоидизацията се 
прилага широко при съвременните сортове в световен мащаб, а в ИФК – Плевен този метод 
се прилага в селекционните програми от 2000 г., като след дългогодишен селекционен процес 
(15-17г.) се изпитват и първите тетраплоидни сортове пасищен райграс в България [13].  

Определянето на химичния състав на фуражите е необходимо за съставяне на 
оптимални дажби за хранене на селскостопанските животни и по-добро тяхното усвояване. 
Химичният състав определя хранителната стойност на фуражите. Въпреки, че добивът е най-
важния критерий в селекционния процес, критериите свързани с качеството на фуража 
придобиват все по-голямо значение. Затова при избор на родителски форми в комбинативната 
селекция се отдава все по-голямо значение на оценка на качеството въз основа на химичния 
състав [8]. Между отделните сортове съществуват определени различия в количеството на 
протеина, сурови влакнини и другите хранителни съединения. Концентрацията на 
водоразтворими захари във тревната биомаса e положително свързана с нивата на поемане, 
смилане и използването на фуража. Водоразтворимите захари са източник на метаболитна 
енергия за усвояване на протеина [7]. Биохимичният състав на растенията може да се 
променя под влияние на много фактори, в това число от видови и сортови особености на 
културите, почвено-климатични условия, прилагане на минерални и органични торове [2].   

Целта на проучването е биохимична характеристика на първите български 
тетраплоидни кандидат сортове пасищен райграс. 

 
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
Районът на проучването Плевен, където е изведен конкурсен сортов опит (КСО) за 

фураж, съчетава климатичните особености на Централна Северна България, умерено 
континентална област. За периода 1964–2014 г., средногодишната сума на валежите е 550 mm. 
Средногодишните температури за 2007 – 2009 г. период са по-високи (13,3ºС) от тези за 
предходния 50-г. период (11,9ºС), което потвърждава тенденцията към глобално затопляне. 
През последната декада са отчетени температурни максимуми (46ºС) за юли и август, а най-
студени са януари и февруари, с температури достигащи до -15ºС и - 28ºС. Почвеният тип е 
излужен чернозем, бедно до средно хумусен, със слабо кисела до неутрална реакция. Тези 
почвено климатични условия са своеобразен провокационен фон за отбор и адаптация на 
генетични ресурси към суша и студ.  

КСО е заложен на 03 април 2007 г., отчитането на добив суха маса започва през 2007г. 
– 1 подраст, 2008 – 3 подрасти за българските варианти и 2 за белгийските сортове, 2009 г. – 3 
подрасти за българските и 2 за белгийските сортове  и общо за периода - 7 подрасти за фураж 
за българските и 5 за белгийските варианти. Големината на реколтната парцелка е 5 m2, 4 
варианта (NBG (Tetrany), SBG (Tetramis), Roy, Pandora), в 4 повторения; неполивни условия, 
торене: суперфосфат 200 kg ha -1, ежегодно пролет и есен амониева селитра –  по N a.в. 60 kg 
ha -1, сеитба – ръчна, сеитбена норма 50 kg ha -1, междуредие 12 cm, дълбочина 1,5 cm, 
валиране, при неполивни условия. Ежегодно при прибирането на биомасата от всеки подраст 
и вариант са подготвени проби за химически анализи. 

Биохимичната оценка на селекционните материали е осъществена по следните 
качествени показатели и методи: 

 съдържание на суров протеин (СП) (Kjeldahl method) 



 

281 
 

 сурови влакнини (СВ) (Weende method) 
 водоразтворими захари (ВРЗ) [1].  
 смилаемост  in vitro  на сухото вещество (СмСВ) [6]. 
Данните са обработени статистически – средни, минимални, максимални стойности, 

стандартни отклонения (SD), коефициент на вариране (CV,%) при доказаност P 0,05%. 
 
 3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  
През 2007 г. при залагане на полския експеримент е реколтиран един есенен подраст и 

са представени данните за изследваните качествени показатели (Таблица 1). Средната 
стойност по съдържание на суров протеин е висока 19,53%, като варирането е слабо CV 
7,27%.  Съдържанието на сурови влакнини е благоприятно, сравнително ниско със средна 
стойност 17,11%. По отношение на съдържанието на водоразтворими захари, варирането е 
най-силно CV 19,64 %, и се наблюдават доказани разлики в стойностите между българските 
кандидат – сортове пасищен райграс и белгийските сортове включени в КСО. Българските 
селекционни тетраплоидни популации превишават белгийските сортове по водоразтворими 
захари, както следва: NBG (8,8%); SBG (9,4%), Roy (7,0%) Pandora (6,1%). Средната стойност 
за смилаемост in vitro на сухото вещество – 71,69% е висока, почти еднаква за белгийските 
сортове, а различия се наблюдават между двата български кандидат сорта с най-висока 
стойност за SBG – 73,49%.   

Таблица 1.  Биохимична характеристика на тетраплоиден пасищен райграс 2007 г.  
Селекционен 

номер 
СП 

% с.в. 
CB 

% с.в. 
Водоразтворими 

захари, % с.в. 
Смилаемост  in vitro 
на сухо вещество, % 

с.в. 
1. NBG 18 17,91 8,8 69,96 
2. SBG 19,16 16,41 9,4 73,49 
3. Roy 19,55 17,01 7 71,91 
4. Pandora 21,42 17,1 6,1 71,41 

average 19,53 17,11 7,83 71,69 
min 18,00 16,41 6,10 69,96 
max 21,42 17,91 9,40 73,49 
SD 1,42 0,62 1,54 1,46 
CV 7,27 3,60 19,64 2,03 

P0,05 1,39 0,60 1,51 1,43 
 

През 2008 г. са реколтирани 3 подраста за българските кандидат сортове и 2 за 
белгийските и данните за биохимичната характеристика са представени в Таблица 2. 

При първи пролетен подраст по съдърждание на СП се отличава NBG 11, 69%, при 
средна стойност от четирите варианта 10,84%. Белгийските сортове са с по-ниско 
съдържание на сурови влакнини в сравнение с българските, което се дължи на това, че те са 
средно ранни по група на зрялост, а българските са раннни. Съдържанието на ВРЗ е средно 
16,08%, като Roy и Pandora превишават тази стойност. Смилаемостта in vitro на сухото 
вещество е висока в първи подраст, средно 66,23%, но се наблюдават генотипни различия, 
като ранжирането в низходящ ред е следното Roy, NBG, Pandora SBG. По отношение на 
вариабилността на признаците, сравнително най-висока е тя за ВРЗ – 13,11%. 

Във втория подраст средните стойности на проучените качествени показатели при 
българските кандидат – сортове са много са близки до тези при белгийските сортове. Този 
летен подраст се формира при високи температури, засушаване и ниска относителна 
влажност на въздуха, което води до по-ниски стойности в съдържанието на суров протеин 
средно 9,80%, по-високо съдържание на сурови влакнини средно 21,17%, за водоразтворими 
захари средно– 13,83% и най–ниски стойности за смилаемост in vitro на сухото вещество 
средно 57,30. 
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Трети подраст е формиран само за българските кандидат сортове, които са адаптирани 
при нашите условия, а белгийските изпадат в летен покой и нямат подрастване. 
Съдържанието на СП е най-високо през есенния подраст средно 16,36%, на СВ – най-ниско, 
ВРЗ – високо и смилаемостта на сухото вещество висока и близка до тази в първи подраст. 

Таблица 2. Биохимична характеристика на тетраплоиден пасищен райграс 2008 г.  
Селекционен 
номер 

СП 
% с.в. 

CB 
% с.в. 

Водоразтворими 
захари, % с.в. 

Смилаемост  in vitro 
на сухо вещество, % 

с.в. 
 I подраст 
1. NBG 11,69 19,5 14,2 67,92 
2. SBG 9,6 21,8 14,3 62,05 
3. Roy 10,45 16,6 17,9 68,18 
4. Pandora 11,63 18,62 17,9 66,78 

average 10,84 19,13 16,08 66,23 
min 9,60 16,60 14,20 62,05 
max 11,69 21,80 17,90 68,18 
SD 1,01 2,15 2,11 2,85 
CV 9,28 11,26 13,11 4,31 

P0,05 0,99 2,11 2,07 2,80 
 II подраст 
1. NBG 8,98 21,71 15,5 56,33 
2. SBG 11,03 20,56 12,1 58,88 
3. Roy 9,3 21,88 12,2 56,6 
4. Pandora 9,87 20,53 15,5 57,4 

average 9,80 21,17 13,83 57,30 
min 8,98 20,53 12,10 56,33 
max 11,03 21,88 15,50 58,88 
SD 0,90 0,73 1,93 1,15 
CV 9,21 3,43 13,99 2,00 

P0,05 0,88 0,71 1,90 1,12 
 III подраст 
1. NBG 16,1 15,12 16,2 65,8 
2. SBG 16,62 14,53 14 66,06 

average 16,36 14,83 15,10 65,93 
SD 0,37 0,42 1,56 0,18 
CV 2,25 2,81 10,30 0,28 

P0,05 0,51 0,58 2,16 0,25 
 
Трети подраст е формиран само за българските кандидат сортове, които са адаптирани 

при нашите условия, а белгийските изпадат в летен покой и нямат подрастване. 
Съдържанието на СП е най-високо през есенния подраст средно 16,36%, на СВ – най-ниско, 
ВРЗ – високо и смилаемостта на сухото вещество висока и близка до тази в първи подраст. 

През 2009 г., трета от възрастта на тревостоя отново се установяват различия в темпа 
на развитие при различните генотипове. Българските кандидат сортове формират три 
подраста, а белгийски два, като се наблюдава силно разреждане и загиване. Данните от 
биохимичната характеристика за 2009 г. са прадставени в Таблица 3. 

 
Таблица 3. Биохимична характеристика на тетраплоиден пасищен райграс 2009 г.  

Селекционен 
номер 

СП 
% с.в. 

CB 
% с.в. 

Водоразтворими 
захари, % с.в. 

Смилаемост  in vitro 
на сухо вещество, % 

с.в. 
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 I cut 
1. NBG 14,57 16,37 16,8 84,79 
2. SBG 14,8 15,65 19,8 84,66 
3. Roy 18,81 14,44 17,3 85,68 
4. Pandora 18,65 14,01 18,7 85,06 

average 16,71 15,12 18,15 85,05 
min 14,57 14,01 16,80 84,66 
max 18,81 16,37 19,80 85,68 
SD 2,34 1,09 1,36 0,45 
CV 13,99 7,18 7,51 0,53 

P0,05 2,29 1,06 1,34 0,44 
 II cut 
1. NBG 9,67 25,26 9,6 57,2 
2. SBG 10,62 25,19 9,4 56,08 
3. Roy 11,56 24,67 9,8 60,54 
4. Pandora 10,34 25,54 9 55,23 

average 10,55 25,17 9,45 57,26 
min 9,67 24,67 9,00 55,23 
max 11,56 25,54 9,80 60,54 
SD 0,78 0,36 0,34 2,33 
CV 7,43 1,44 3,61 4,07 

P0,05 0,77 0,36 0,33 2,28 

 III cut 
1. NBG 18,06 16,51 11,7 76,31 
2. SBG 17,73 16,58 9,4 71,04 
average 17,90 16,55 10,55 73,68 
SD 0,23 0,05 1,63 3,73 
CV 1,30 0,30 15,42 5,06 
P0,05 0,32 0,07 2,25 5,16 

 
При първи пролетен подраст по съдърждание на СП се отличава Roy 18,81%, при 

средна стойност от четирите варианта 16,71%. Белгийските сортове са с по-ниско 
съдържание на сурови влакнини в сравнение с българските. Съдържанието на ВРЗ е средно 
18,15%, като SBG и Pandora превишават тази стойност. Смилаемостта in vitro на сухото 
вещество е най-висока в първи подраст, средно 85,05%, но се наблюдават малки генотипни 
различия, като ранжирането в низходящ ред е следното Roy, Pandora, NBG   и SBG. По 
отношение на вариабилността на признаците, сравнително най-висока е тя за СП – 13,99%. 

Във втория подраст средните стойности на проучените качествени показатели при 
българските кандидат – сортове са много са близки до тези при белгийските сортове. Този 
летен подраст се формира при високи температури, засушаване и ниска относителна 
влажност на въздуха, което води до по-ниски стойности в съдържанието на суров протеин 
средно 10,55%, по-високо съдържание на сурови влакнини средно 25,17%, за водоразтворими 
захари средно 9,45% и най–ниски стойности за смилаемост in vitro на сухото вещество 
средно 57,26. 

Трети подраст е формиран само за българските кандидат сортове, които са адаптирани 
при нашите условия, а белгийските изпадат в летен покой и нямат подрастване. 
Съдържанието на СП е най-високо през есенния подраст средно 17,90%, на СВ – най-ниско, 
ВРЗ – високо и смилаемостта на сухото вещество висока средно 73,68%. По отношение на 
вариабилността на признаците, сравнително най-висока е тя за ВРЗ – 15,42%. 

 
 



 

284 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Установени са генотипни (сортове и популации) и сезонни различия (подрасти и 

години) по показателите за качество на сухата биомаса при тетраплоиден пасищен райграс. 
Проучените българските кандидат – сортове тетраплоиден пасищен райграс по 

биохимична характеристика се доближават да тази при белгийските сортове.   
Предимствата на българските тетраплоди са, че формират по-голям брой откоси за 

периода на проучването, имат по-голяма дълготрайност в сравнение с белгийските сортове, 
по-адаптирани са за нашите условия и осигуряват повече биомаса с високо качество на 
фуража.  

Стойностите на проучените качествени показатели при двата български кандидат – 
сорта са много близки.  
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Abstract: The purpose of this paper is to show that the basis of contemporary economy and 

the creative class which has been formed is a creative behavior. This behavior is not only the result 
of intelligence but also of right lateral thinking, which is studied by neuroscience. The development 
of behavior economics, allows for the study creative behavior, the results of which are innovations, 
creative products, marketing, entrepreneurship and others.  
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Въведение 
 

Креативността често се смята за нещо мистично. Изследването на творческите 
процеси през последните десетилетия се увеличава. Изследователи наблюдават и анализират 
творчество на учени, художници, писатели и дори на маймуните, като създават различни 
компютърни модели на творческите процеси. По своята същност творчеството е присъщо на 
хората. Компютрите не проявяват творчество, дори най-бързия и умен компютър, не е 
способен да твори, като машини те са способни да произвеждат но не и да творят. 
Компютрите разполагат с информацията, която хората им предоставят и те я обработват по 
начин който човека им задава. Човешките емоции са основа на мисленето. Ние мислим това 
което чувстваме. Според изследвания на невробиолози лишаването на човека от чувства го 
лишава и от мислене и способност за вземане дори на елементарни решения. 

Съществуват много измерения на креативността, които се проявяват в различни 
форми. Според погрешно разпространеното мнение, креативността се ограничава до 
технически изобретения, разработването на нови продукти и създаване на нови фирми. 
Креативността е непрекъсната практика, при която хората постоянно подобряват продуктите, 
процесите и технологиите. Техническата и икономическата креативност си взаимодействат с 
културната креативност, при което се появяват нови индустрии, като компютърна графика и 
анимации, цифрова музика и др. Историците и икономистите признават че съществува 
значителна разлика между homo economicus и homo creativus. Първият се старае максимално 



 

287 
 

да използва това което му дава природата, а вторият възстава срещу диктата на природата. 
Техническата креативност, както и въобще творчеството е акт на протест (Mokyr, 1990). 

 
1.Креативността и различните интелигентности 

 
Интелигентността отличава човека от останалите видове. А неговата креативност, 

която е възникнала от инстинкта за оцеляване променя хода на историята. Много изследвания 
отделят креативността от интелигентността. Според тях креативността е когнитивна 
способност, отделна от другите умствени функции и отличаваща се от групата способности 
наречени интелект. Въпреки че интелекта като способност да се обработва и усвоява голямо 
количество информация, способства за развитието на творческия потенциал, той не е едно и 
също с креативността. Според Р. Флорида1 креативността включва способността за синтез, 
като за да се създадат нови форми е необходимо да се комбинират и анализират данни, 
концепции и факти. Резултат от творческия синтез могат да бъдат разработки на технологии, 
теории, решаване на проблем или произведение на изкуството (Флорида, 2007, с. 45). 

Творчеството е синтез на идеи, за да можем да синтезираме и творим са ни 
необходими стимули, части от старото които съединяваме в нещо ново, в различни 
комбинации, отхвърляме съществуващи модели и създавайки нови. Стремим се да увеличим 
изборът без да се задоволяваме с постигнатите резултати. Този синтез на идеи изисква 
наличие на различни видове интелигентности. 

Изследването на креативното поведение е свързано с различните интелигентности. 
Според изследователя на множествената интелигентност Хауърд Гарднър отделния човек 
притежава не една, а различни интелигентности, които не могат да бъдат измервани със 
стандартни тестове. Тъй като интелигентностите са малко на брой разнообразието в 
човешките способности се основава от разликите в профилите на интелигентностите. Не 
съществуват хора с еднакъв интелектуален профил, тъй като нашият житейски опит е 
различен. Притежаването на една по-висока сред множеството интелигентности, не означава 
че човек може винаги да я приложи. (Гарднър, 2014, с. 37). 

Теорията на Хауръд Гарднър за множествената интелигентност се различава от 
психометричните измервания на интелигентността според които коефицената на 
интелигентност IQ e показател на индивидуалната интелигентност2. Като прилага биология, 
неврология, антропология и психология, Гарднър дефинира интелигентността като 
потенциал за обработване на информация, за да се решават проблеми и създават продукти, 
които са ценни за една култура. Интелигентностите винаги са във взаимодействие между 
биологичните дадености и възможностите за учене, които съществуват в дадена култура 
(Гарднър, 2014, с. 276, 277). 

Различните видове интелигентности предполагат и различни форми на креативност. 
Креативността във физиката е напълно различна от тази в литературата, политиката, 
мениджмънта и др. Креативността се определя от областта и твореца, което изключва 
обобщено понятие за креативност. Според Хауърд Гарднър, човек не може да е творец, ако не 
владее съвършено областта в която работи. Придобиването на умения в определена област е 
продължителен процес, който може да отнеме много години. Креативността зависи повече от 
характера на личността, отколкото от нейната интелигентност. Откритията се правят от 
хората които са привлечени от предизвикателствата, рискуват и не се боят от провала. 

                                                
1 Ричард Флорида е професор по бизнес и креативност в Университета в Торонто /University of Toronto's 
Rotman School of Management/ и директор на Martin Prosperity Institute. Автор е на бестселъра  „Възхода на 
креативната класа и как тя променя работата, свободното време и общността всеки ден”. 

2 Съществуват различни тестове, които измерват интелигентността, първият от тях е създаден през 1916 г., в 
момента най масово се прилага тест на Дейвид Уечслър, съдаден през 1955г. През 1965г. Уолак и Коган от 
университета в Индиана създават тест за измерване на креативността 
(виж.http://www.indiana.edu/~bobweb/r546/modules/creativity/creativity_tests.html).  
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Креативността не зависи само от отделната личност, тя е взаимодействие на три фактора: 
- личността с неговите качества и мотивация; 
- домейнът- областта в която той работи; 
- социалната среда – хората с които работи и институциите, които оценяват креативността 

(Гърднър, 2014, с. 88). 
 Повечето теоретици допускат че креативността налага идеи, поведение или продукти 
които са нови и ценни. Така конструирана креативността се тълкува да е за уникални хора. 
Наистина тя изглежда доста рядко явление сред хората. Не съществуват креативни животни, 
а и не всички хора притежават креативност, поради което тя може да се разглежда като 
мистична затова как тази способност се е развила и как се е появила в периода на развитието 
на детето. Гарднър изследва креативността през различните възрасти. Децата са креативни 
без значение от областта в която креативността им се проявява. Възрастта до десет години 
може да постави основите за креативен живот. Децата които са отчуждени от своята култура 
и са амбициозни и упорити е възможно да станат творци, докато тези които се чувстват добре 
като част от групата вероятно ще станат експерти. Повечето от младежите на възраст от 
петнадесет до двадесет и пет години стават експерти, но някои от тях не остават на нивото на 
експертността, те поемат голям риск, търсят предизвикателства и се стремят да постигнат 
нещо повече от това което е постигнато. След тридесет и пет години повечето хора стават 
удовлетворени или неудовлетворени експерти. Някои от тях надхвърлят нивото на 
експертност и търсят творческа реализация. Според проучванията на Гарднър най- 
креативните личности от всички области са с високи изисквания, амбициозни, самоуверени, 
леко невротични, авантюристични и вглъбени в себе си. 

Изследванията на Гарднър водят до създаването на модел на проявление на 
изключително креативния индивид. След десетилетието на експертност той прави радикално 
изявление с което разтърсва областта в която работи. След още едно десетилетие, той прави 
по-синтезирано твърдение с което се изчерпва перспективата да прави пробиви. Съществуват 
области в които е възможно няколко десетилетия да се правят пробиви, а в някои важните 
приноси се правят през последните десетилетия от живота (Гарднър, 2014, с. 65-67).  
 Хората живеят в общество, като основният проблем в социалната среда е това че 
прехвърлят върху другите своите емоционални нужди и моментни желания и погрешно 
схващат тяхното поведение и намерения и така възникват обърквания и конфликти. 
Отношенията ни с другите хора имат най-голямо значение за емоционалното ни състояние, 
повече от работата, парите и преодоляването на трудностите. Хората са погълнати от това 
какво са казали другите хора, какво мислят, какви са причините за тяхното поведение, 
мотивация и др. и как трябва да реагират. Необходимо е да притежаваме социални умения за 
да различаваме изражения на лица, разгадаваме мисли и чувства, да оценяваме приемливо и 
неприемливо поведение. Нашите мозъци са еволюирали като социални органи, заради 
изключителната важност на социалните ни взаимоотношения. Социалната интелигентност 
ни помага за създаване на умения с които да общуваме с другите хора. По-добрата 
социалната интелигентност не само помага за избягване на конфликти и справяне на 
взаимоотношенията с останалите хора, но оказва положителен ефект върху начина на 
мислене и увеличаване на творческия потенциал. Според Карл Алберхт социалната 
интелигентност е способността да се разбираш с останалите хора и да ги привличаш за 
съдействие. Тя е част от цялата система от отделни интелигентности, а не отделна черта на 
човека както смятат привържениците на коефициента на интелигентност. Множествената 
интелигентност в теорията на К. Албрехт включва шест основни типа интелигентности: 
абстрактна, социална, практическа, емоционална, естетическа, кинестетична. Социалната 
интелигентност намалява и смекчава конфликтите, изгражда сътрудничество и мобилизира 
хората за осъществяването на обща цел, което е необходимо за осъществяването на 
творческия процес (Албрехт, 2006, с. 15, 16).  
 Съществуването на различни интелигентности, допуска и различни видове 
креативност, което прави сложна пряката връзка между интелигентност и креативност. 
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Повечето автори изследващи креативността я смятат за умения, които могат да бъдат 
придобити, възможно е усъвършенстването на някоя съществуващите интелигентности, но 
това не води автоматично до повишаване на креативността на индивида. Креативния автор и 
практик в областта на рекламата Луис Басат прави изводът, че за да бъдеш креативен, не 
трябва да имаш по-голям мозък или да си на определена възраст. Изследвания в областта на 
неврологията показват, че хора със средни способности могат да успеят да решат проблеми 
по много оригинален начин. Психологични проучвания, като тези на Якоб Гетцелс и Филип 
Джаксън, показват че интелигентността и креативността не са свързани, както и че няма 
връзка между креативността и възрастта (Geltzels, Jackson, 1962). Децата правят много 
креативни неща,  а строежа на проекта на известния архитект Франк Лойд Райд за 
нюйоркски музей е приключил когато, той бил на 99 години (Басат, 2016, 36). 
 

2.Невробиологични основи на креативното поведение. 
2.1. Ляво и дясно мислене. 

 
През 60 те години на миналия век психологът Саруф Медник смята че открива 

същността на креативността, като прави извода че креативността е асоциативна памет. 
Медник създава тест на далечната асоциация, който е използван по-късно от немски 
психолози, които изследват как настроението влияе на креативността. Според получените 
резултати доброто настроение, интуицията, креативността и лековерието образуват клъстер. 
Противоположните чувства също образуват клъстер от тъга, бдителност, подозрение, 
аналитичен подход и повишено усилие. Хората с доброто настроение стават интуитивни и 
по-креативни, но и по-малко бдителни и правят логически грешки. Доброто настроение 
показва че нещата вървят добре, няма опасност, така че може да се намали бдителността. 
Лошото настроение показва че нещата не вървят много добре, съществува заплаха и е 
необходима бдителност (Канеман, 2012, с. 93). 

Настроенията, емоциите, чувствата са присъщи състояния на хората. Креативността 
зависи от емоционалните ни състояния и се осъществява в нашето подсъзнание. Психолозите 
твърдят че нашето подсъзнание е по-умно, по-бързо и по-силно от съзнанието. Нашите 
мозъци ни заблуждават, като защитават и възхваляват нашето его и постоянно изкривяват и 
деформират реалността. За да се опитаме да обясним произхода на креативността е 
необходимо да разберем как работи нашият мозък. Човешкия мозък се състои от две 
полукълба, всяко от които е огледално на другото. Нормално двете са свързани с група от 
клетки, които осъществяват диалога между тях. Информацията, която е достигнала до едното 
полукълбо е едновременно на разположение и на другото. Всяка половина на човешкия 
мозък има своя сила и слабост, начин на пренасяна на информация и специфични умения. 
Лявата половина на мозъка е направила човека най-успешния от всички видове. Тя 
изчислява, комуникира, измисля и изпълнява сложни планове. Тази половина е подложена на 
силен натиск в съвременността и представя лошото на западния свят: материализма, 
контрола, безчувствието. Дясната половина на мозъка е по-благородна, емоционална и близка 
до природата, начина на мислене които се свързва с Изтока. Лявата половина е аналитична, 
логична, точна, има усещането за време, докато дясната е мечтателна, преработва 
информацията по холистичен начин, като при нея се включват сензорните рецептори (Carter, 
2010, p.48-50). 

Разделянето на мозъчната дейност на две различни работни половини поражда цяла 
мини индустрия за това как да използваме дясната половина на мозъка. Съществуват 
самоучители и книги, които ни съветват как с дясната половина, да рисуваме, да свирим, 
яздим кон, да правим бизнес, наемаме персонал др. Мозъчните специалисти дори наричат 
това явление „дихотомания”. В действителност мозъкът е удивително сложен, като двете му 
половини постоянно си прехвърлят работа, което прави трудно прецизното тяхно разделяне. 
Въпреки това изследванията потвърждават че двете полукълба работят по-различен начин и 
макар че са тясно свързани, определени умения винаги се развиват в едно от двете 
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полукълба. 
Двете мозъчни полукълба (ляво и дясно) работят по различен начин, което се 

отразява и на стопанската дейност на хората. В епохата на масово производство се използва 
лявото полукълбо, докато дясното е почти ненужно. В периода на икономиката на знанието, 
дясното полукълбо е второстепенно в сравнение с лявото. В съвременната икономика 
дивергентното (дясно) мислене става равнопоставено с конвергентното (ляво) и ключ към 
постигане на успех и лично удовлетворение (Пинк, 2011, с. 58). 

Конвергентното (ляво) мислене е логическо мислене. Негов предмет е да се намерят 
единствени, логични и правилни решения на ясно изразени проблеми. Това е праволинейно 
мислене, чрез което се постигат вече известни отговори и решения. При него ясно се 
разграничават правилно и погрешно, поради което е възприето в образованието и приложната 
наука (Watson, 2010, p. 70). Дивергентното (дясно) мислене е насочено към намиране на 
множество нови решения на непознати и слабо артикулирани проблеми. Отличава се с 
оригиналност, гъвкавост, изобретателност и създаване на нови идеи и решения (Watson, 2010, 
p. 71). Когнитивни невролози са открили че откритията са свързани с огромен изблик на 
нервна дейност в дясното полукълбо на мозъка. Активирането на дясната половина на мозъка 
става все по необходимо за динамиката на съвременния свят (Jung- Beema, 2004).  

Таблица 1 .Видове мислене 
Когнитивно мислене 
(ляво полукълбо на главния 

мозък) 

Дивергентно мислене 
(дясно полукълбо на главния 

мозък) 
Обработване на вербална 

информация (способности за говорене, 
четене, писане, запомняне на факти, 
имена, дати и др. ) 

 
Аналитично мислене (логика, 

анализ, планиране) 
 
Последователно мислене 

(информацията се обработва 
последователно, на етапи) 

Способности за математиката и 
точните науки 

 

Обработка на невербална 
информация (символи и образи) 

Образно мислене (синтез, идея) 
 
Паралелна обработка на 

информацията (едновременно 
обработване на различна информация; 
проблема се разглежда цялостно, без 
прилагане на анализ) 

 
Въображение, творчески 

способности 
 

 
Понякога най- големите идеи идват от комбинация от вече съществуващи идеи, които 

никой преди това не се опитвал да съедини. Способността да се създават такива връзки е 
функция на дясното полукълбо на мозъка. Проблясъкът на проницателност е придружен от 
огромен изблик на нервна дейност в дясното полукълбо на мозъка. Когато работим по един 
проблем по методичен начин дясното полукълбо на мозъка остава спокойно, нашият 
„Еврика” център. Способността за активиране на тези десни способности сега е все по- 
необходима. Сега хората със способности и кураж трябва да експериментират и да приемат 
множеството грешки които неизбежно следват за да създадат нещо ново (Пинк, 2011, с. 142).  

Всяка епоха от стопанското развитие се характеризира с различно мислене. В 
съвременната икономика физическите усилия са отстъпили на умствените. „Развили сме се 
от икономика построена на гърбовете на хората, към такава построена върху левите 
страни на мозъците им, и най-сетне към онова което се заражда днес: икономика и 
общество, построени все повече върху дясното полукълбо на човешкия мозък” (Пинк, 2011, с. 
57). Коефициентът на интелигентност може да повлияе при изборът на професия, но след 
това ляво ориентираното мислене което се измерва с него има сравнително малко значение. 
По-голямо значение имат качества като въображение, жизнерадост и социални умения. 
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Важна методологична особеност на креативното поведение е разделението на 
интелектуалните и креативните способности. Тази психологическа особеност на индивидите 
зависи от особеностите на доминиращото мислене. Само десет процента от хората на земята 
използват балансирано двете полукълба на своя главен мозък. Останалите игнорират 
творческия потенциал на дясното полукълбо с не логично и нестандартно мислене и развиват 
само лявото полукълбо, което се характеризира с логичност и праволинейност. Лявото 
полукълбо води до осъзнаване анализ и изводи, докато на дясното до интуиция, синтез и 
прозрение. В креативният процес се използват и двете полукълба, които организират 
творчеството като процес на събиране на информация, анализ и синтез . 

 
2.2.Интуитивно мислене 

 Освен ляво и дясно мислене, според когнитивна психология съществуват две системи 
на мислене, които са фундамент и на  повенденскта икономика в изследванията на Даниел 
Канеман3 и Амос Тверски4. Човешкия мозък функционира, като различава две системи на 
мислене : автоматична и разсъдъчна. Автоматичната е бърза и е инстинктивна, и тя 
обикновено не се свързва с думата мислене. Дейността на тази система се свързва с най-
старите /от гледна точка на еволюцията на мозъка/ участъци на мозъка, които притежават и 
гущерите /това е лимбична мозъчна система включваща амигдалата, която управлява за 
човешкото поведение, първичните инстинкти, емоциите, страхът и др. Това е несъзнателното 
мислене, което е интуитивно и има връзка с натрупаният опит. Говорим майчиния си език, 
като използваме автоматичната система Идеите, които се раждат докато са разхождаме, под 
душа и други места са резултат от действието на тази система.  
 Разсъдъчната система е по-бавна, това е по-задълбочено мислене изискващо усилие. 
Използваме тази система когато пишем книги, решаваме задачи, решаваме къде да учим и др. 
Автоматичната система е нашата интуиция, а разсъдителната съзнателните ни мисли. 
Интуицията може да бъде точна, но и погрешна.Уменията, които придобиваме с учене и 
тренировки обучават автоматичната система, като накрая може да разчитаме изцяло на нея. 
Причината младите хора да са по-лоши шофьори е че автоматичната им система не е 
натрупала достатъчно опит и използват повече разсъдителната се система, която е по-бавна 
(Талер, 2014, с.32-34). 

Таблица 2 Когнитивни системи на мислене 
Автоматична система (Система 1) Разсъдъчна система (Система 2) 
Неконтролирана 
Неизискваща усилие 
Асоциативна 
Бърза 
Несъзнателна 
Основаваща се на усвоени умения 

Контролирана 
Изискваща усилие 
Дедуктивна  
Бавна 
Самоосъзната 
Следваща правилата 

 
 Интуитивното /автоматично/ мислене е в основата на нашите решения, които вземаме 
въз основата на малко количество данни. То ни позволява да използваме натрупания си опит, 
за да решаваме различните проблеми. Същностен елемент на познавателния процес е това че 
не анализираме всеки логически отговор, а се стараем да отгатнем най-вероятния. Според 
Даниел Канеман не можем да живеем вечно в съмнение и затова измисляме най-добрата 
възможна приказка и живеем така сякаш е истина. Интуитивното мислене се основа на 
оценка на вероятности, от което следва че понякога вземаните решения са грешни. 

                                                
3 Даниел Каманен (1934г- ) – израело – американски икономист. През 2002 г. получава Нобелова награда по 
икономика „ за внедряване в икономическата наука на психологически изследвания, формиране на човешките 
разсъждения и приемане на решения в условия на неопределеност. Работи заедно с Амос Тверски, и повечето 
от трудовете за които получава Нобелова награда са тяхна съвместни разработки.  
4 Амос Тверски (1937- 1996) – израелски психолог пионер на поведенската икономика.  
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В паметта се съдържат множество умения, които сме придобили през живота си, 
които автоматично произвеждат адекватни решения. За придобиването на умения е 
необходима подходяща среда с възможност за практика и бърза и недвусмислена обратна 
връзка за мислите и действията ни. Когато тези условия са налице уменията се развиват и 
повечето интуитивните избори, които правим ще са правилни. Така ще се справяме бързо с 
огромни количества информация (Канеман, 2012, с.347).  
 Когато човек придобие умения за изпълняването на дадена задача, енергията 
необходима за нейното изпълнение намалява, като в мозъка се включват по-малко зони. 
Развитието на интелигентността при изпълняването на дадена задача изисква по –малко 
усилия. За когнитивното и физическото напрежение важи „законът за най-малкото усилие”, 
според, който ако има няколко начина за изпълнение на някаква задача се избира най- лесния. 
„Мързелът  е дълбоко вкоренен в нашата природа” (Канеман, 2012, с.46). 
  

Заключение 
Очевидни са промените на работата, работното време и начина на живот. 

Поведението на хората, динамиката на социални процеси стават все по непредвидими и 
съществуващите социални теории стават все по- неспособни да ги анализират. Творчеството, 
което в миналото е било продукт на една малка група от хора, които не са били заети с 
физически труд с развитието на технологиите става възможно за все повече хора. Новата 
класа на творците получава високи доходи и има голямо значение за икономиката на района в 
които живее. Хората принадлежащи към нея имат нови ценности, които са различни от 
традиционните, като се променя работното време и място, социалните взаимоотношения на 
работа и извън нея, използването на свободното време и др. Креативното поведение и 
мислене не означава непременно да произведеш или проектираш нещо ново, а да помислиш 
и да споделиш с професионалист, който е в състояние да го направи. Това че човек не е 
дизайнер, архитект, инженер или конструктор, не означава че трябва да спре да мисли. 
Всичко в нашият живот може да се усъвършенства. Обикновения човек може да има 
креативно поведение с което да променя света около себе си, достатъчно е да мисли. 
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ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ НА ТЕМА: 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В 
АВИАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” 18-19 МАЙ 2017 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛА КАТО ПРЕДИКТОР НА 

МОТИВАЦИЯТА ЗА ТРУД И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ 

АСПЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 
 
 

Филип Филипов 
 
Abstract: This report summarizes the results from several regression analyses about motivation and job 
satisfaction. We hypothesize that there will be significant effect of the locus of control on the abovementioned 
constructs. Results show that persons may differ in generalized expectancies for internal versus external 
control of reinforcement at workplace. The report also describes and tries to explain the individual 
differences in the generalized belief in internal-external control. We assume that this variable is of major 
significance in understanding the nature of work behavior in different situations. We further infer that 
consistent individual differences exist among individuals in the degree to which they are likely to attribute 
personal control to some aspects of the work design. 
 
Keywords: locus of control, motivation, job satisfaction, incentives    
 

1. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА 
Правилното провеждане на анализите предполага боравене със специфична 

терминология. Основните конструкти, които ще използваме са: мотивация, удовлетвореност 
и локализация на контрола. Всички те са познати и широко използвани в изследователската 
литература. Въпреки това, за целите на разработката трябва да се посочат някакви 
теоретични рамки, в които ще бъдат интерпретирани резултатите. С тази идея понятията ще 
бъдат представени накратко.  

1.1 Мотивация. Постиженията на трудовата и организационна психология при 
изследване проблемите на мотивацията и по-специално на мотивацията за труд, са безспорни. 
Доказателство за това са многобройните концепции и теории за разкриване на основните 
причинни връзки на мотивираното организационно поведение и възможностите на 
ръководителите да използват установените от психологията закономерности за ефективно 
въздействие върху постъпките на служителите. В подкрепа на обективността обаче, трябва да 
бъде посочено, че все още в теориите не е формулирано точно и ясно самото категорийно 
понятие „мотивация за труд“ [3]. Затова тя се интерпретира от едни автори като мотивация за 
труд по принцип, от други — като мотивация за конкретен вид труд, от трети като мотивация 
за труд в определена организация или просто като мотивация за постигане на добри 
резултати в труда. Все пак понятието мотивация, по всеобщо признание, включва в себе си 
следните елементи: мотиви, потребности, интереси, стремежи, цели, влечения, мотивационни 
предпоставки или диспозиции, идеали. В по-общ смисъл мотивацията се определя като 
детерминираща поведението въобще. Мотивацията е движеща сила на човешкото поведение. 
Тя го активизира, насочва, регулира, организира [7]. Мотивацията е съвкупност от психични 
процеси, свързани със силата и посоката на действието, с предизвикването, насочването и 
поддържането на доброволни целенасочени поведенчески актове [10]. Мотивацията е 
невидим, вътрешен и хипотетичен конструкт, който не може да бъде наблюдаван или измерен 



 

295 
 

директно. Поради това е изключително трудно да бъде изучаван. Можем единствено да 
правим заключения за мотивите или като наблюдаваме целенасочено поведение или като 
използваме техники за психологично измерване [6]. Свързването на мотивацията с 
поведението е водещо в различни дефиниции. Според тях мотивацията е подбудата, която 
ориентира човека към избор на определена дейност, дава насоката на неговото поведение и 
поддържа нивото на неговата активност. Мотивацията е сила, която изпълнява три  функции: 
зарежда с енергия и кара хората да действат, насочва поведението към постигане на 
определени цели и поддържа усилията, влагани в осъществяването на тези цели. 
Мотивацията описва процесите, които се включват в енергизацията и определянето на 
насочеността на действията [2]. Мотивацията се отнася към процесите, които предопределят 
включването на хората в различни дейности. Характеризира се с висока степен на 
съзнателност, формира се в личността преднамерено и целенасочено. За обяснение на 
мотивацията могат да бъдат обособени две дименсии. Едната е свързана с активността на 
индивидите, какво я провокира, а втората – с насоката на тази активност. Обосновано може 
да се предположи, че чрез задълбочено изследване на предпочитаните мотиви за труд ще е 
възможно да се прогнозира вероятното бъдещо поведение на служителя в определени 
трудови ситуации [12]. Това от своя страна ще е полезно за управленските функции на 
ръководителите във всяка организация. Други автори също изказват подобно мнение, че 
ефективността на индивидуалните дейности в организацията са свързани със силата на 
мотивацията за осъществяване на конкретна трудова дейност [6]. В разработката, 
мотивацията ще се разглежда като желание за труд в изследваната организация. 

 
1.2 Удовлетвореност. Удовлетвореността от труда е най-често изследваната нагласа, 

за която се смята, че детерминира поведението на хората в труда. Състои се от чувствата и 
нагласите, които човек има към собствената си работа, като всички аспекти на определена 
длъжност допринасят за развитие на чувство на удовлетвореност или на неудовлетвореност 
[6]. Удовлетвореността от труда е обобщено афективно отношение на работника към 
свойствата на конкретната дейност и елементите в организацията [5]. Тя е желано и 
позитивно емоционално състояние, което е резултат от оценката на работата и 
преживяванията в нея [11]. Степента, в която хората харесват своята работа [16]. 
Удовлетвореността от труда се изразява в положително емоционално преживяване и е основа 
за формиране на устойчиво ценностно отношение към труда и именно поради това тя 
характеризира трудовата дейност [4]. Значимостта на удовлетвореността от труда за 
трудовото поведение, наличието на дълга изследователска традиция в тази област и 
установените закономерности във формирането на удовлетвореност дават основание да се 
смята, че нейното анализиране е от съществено значение. Удовлетвореността е преживяване 
на хармонично и комфортно психично състояние, което е свързано със сложно и динамично 
отношение към труда. Това предопределя необходимостта от периодичен анализ на 
удовлетвореността от труда. В редица изследвания се проследява връзката на 
удовлетвореността от труда с ефективността на работата, мотивацията, активността, 
адаптивността към условията на труд, както и с цялостната удовлетвореност от живота [8]. 
Възгледите за мотивацията за труд отразяват най-общо начините, по които се разбира 
удовлетвореността и се определят факторите за нейното повишаване. Мотивацията за труд и 
удовлетвореността от него са следствие от това, което служителя влага в работата и онова, 
което получава като награда от нея [6]. Удовлетвореността от труда е избирателна реакция на 
обективни условия, понеже е свързана с лични потребности, стремежи, идеали и др. На тяхна 
основа се формират сравнително устойчиви претенции и предпочитания, което показва че 
човек осмисля и оценява организационните реалности като част от заобикалящата го среда. 
Удовлетвореността от труда се проявява като важен емоционален фактор на работното място. 
Може да се приеме, че регулира трудовото поведение, тъй като отразява отношението на 
изпълнителя към изискванията и условията на средата. 

1.3 Локус на контрол. Социалните теории за ученето предлагат обяснение какво се 
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случва в психиката на индивида, след като той бъде подложен на определени стимули. 
Тяхната философия е фокусирана върху разбирането за формирането на личността в резултат 
на сложни взаимодействия със социалната среда. Постулират „социалното учене” като 
механизъм на социализацията и поставят основен акцент върху социалния контекст при 
конструиране на индивидуалното поведение в различни ситуации. Според тези теории 
индивидът постоянно се учи, придобива нови модели на поведение и по този начин се 
променя и развива. Научаването се формира чрез социалните взаимоотношения, в които 
човек участва. Джулиан Ротър обосновава своя теория за социалното учене [14]. Той счита, 
че хората взаимодействат със значимата за тях обкръжаваща среда. Реакцията на човека на 
събитията от обкръжаващата среда зависи от значението или важността, която той приписва 
на тези събития. Ротър предполага, че човешкото поведение произтича от взаимодействието 
на факторите от обкръжаващата среда и личностните характеристики. Съгласно теорията, 
личността е единна в своята основа, притежава относителна стабилност, но нейните свойства 
не се явяват установени или определени в някой конкретен период от развитието, а напротив 
те могат да се променят или модифицират дотогава, докато човек е способен да се учи. 
Въпреки че натрупването на знания придава на личността някаква стабилност, тя винаги е 
подвластна на изменения, чрез учене. Натрупаният предишен опит е изходна точка на 
действията, но той не е постоянна величина, а се изменя под влиянието на новите 
впечатления, които въздействат на възприятията във всеки момент. Личността се формира по 
пътя на научаването [9]. Теорията постулира, че човешкото поведение може да бъде обяснено 
чрез генерализираните очаквания на хората, че техните действия ги приближават към 
набелязаната цел. В този смисъл се формулира закон за поведението. Според него най-силно 
подкрепление на усилията си хората получават тогава, когато тяхното поведение ги 
придвижва по направление към желаната цел. Знаем, че мотивацията на човешките действия 
е целенасочена. Централно понятие в теорията за социалното научаване се явява личностната 
променлива локус на контрол – обобщените, генерализирани очаквания на човека, в каква 
степен резултатите от собствените му действия зависят от неговото лично поведение 
(интернален локус) и в каква степен те се контролират от външни сили (екстернален локус). 
Лицата с вътрешна локализация на контрола разчитат на себе си за успех и реализация в 
работата в по-голяма степен в сравнение с лицата с външна локализация на контрола. 
Вторите вярват, че въздействието на външните фактори е определящо както за постигане на 
благоприятен ефект, така и за отрицателен. В този случай нивото на вложени лични усилия е 
без значение. Вярата в екстерналния или интерналния контрол може да се счита за личностна 
характеристика в смисъла на индивидуалните различия. От тук не следва, че интерналите и 
екстерналите са типове личности, поради причината, че всеки има характеристиките не само 
на своята категория, но и в някаква степен на другата. Конструкта следва да се разглежда като 
континуум, имащ от единия край изражението „екстерналност”, а от другия „интерналност”. 
Локусът на контрол не е причина за дадено действие и има отношение само към 
генерализираните очаквания, научени от предишен опит конкретни реакции, основани на 
убеждението, че след реализирането на определени действия ще последва позитивно 
подкрепление (награда) [15]. Неговите ефекти са най-ясно изразени в ситуации, които 
допускат различна интерпретация, при нови и непознати условия, където човек трябва да 
разчита на аналогии с миналия си опит. Формирането на определен тип контрол се определя 
от три основни фактора: съответствие между поведение и резултат, честота на 
извършване на дадено действие и вероятност за получаване на даден резултат при 
променливи условия [1]. Веднъж формирана, локализацията на контрол има ефект върху 
много страни на човешкото поведение. Очакването, че наградите са следствие от собствените 
действия, води до развитие на личните умения и способности. Очакването, че резултатите се 
определят от външни обстоятелства налага извода, че усилията за развитие на собствените 
качества са безполезни и безсмислени. Външният контрол определя по-голяма податливост 
на влиянието на мнозинството в групата, зависимост от мнението на другите, търсене на 
социална подкрепа и одобрение [9]. Екстерналите са по-чувствителни към информацията за 
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личностните особености, отколкото към информацията за причините на получения резултат. 
Външният контрол обуславя неефективна адаптация на личността към нейната среда, свързва 
се с по-високо равнище на тревожност, несигурност, неувереност, подозрителност и 
недоверчивост в личните отношения [1]. Някои изследователи определят локусът на контрол 
като важен прогностичен фактор за житейски постижения [13].  

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ХИПОТЕЗИ, ОБЕКТ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
2.1 Цел на изследването: 
Да се проследи взаимовръзката между локализацията на контрола, мотивите за труд и 

удовлетвореността от труда. 
 
2.2 Задачи: 
1.Да се анализира влиянието на локализацията на контрол върху мотивите за труд. 
2.Да се анализира влиянието на локуса на контрол върху вида на предпочитания 

стимул. 
3.Да се анализира влиянието на локализацията на контрол върху удовлетвореността от 

различните аспекти на работата. 
 
2.3 Хипотеза: 
Предполагаме, че ще се наблюдава статистически значимо влияние на локуса на 

контрол върху мотивите за труд и удовлетвореността от труда. Ще се проявят различия 
между групи с изразена вътрешна или външна локализация. 

 
2.4 Обект на изследване: 
Обект на изследване е персонала на голяма по мащаб държавна стопанска 

организация, оперираща в сферата на услугите. Анализирани са резултатите получени от 335 
човека, от тях 184 мъже и 151 жени. 

 
2.5 Методи на изследването: 
Въпросник за определяне на мотивите за труд. Състои се от 26 твърдения разделени 

на 5 подскали, а именно: Съдържателна страна на труда, включваща твърдения като: 
работата да е престижна, работата да е сигурна, да не е еднообразна и монотонна, да е 
отговорна, да е творческа и др.; Организация на работата се състои от определенията: 
заплащането да е добро, да дава възможност за повишаване на квалификацията, да дава 
възможност за израстване, да дава възможност за постижения в бъдещето и др.; Физически 
условия на труд: да е безопасна и да отговаря на хигиенните изисквания, технически да е 
добре осигурена; Взаимоотношения на работното място: да ме уважават на работното 
място, да има добри взаимоотношения с колегите, ръководство, което да уважавам и др.; 
Отношения личност-труд-семейство: да отговаря на способностите и квалификацията ми, 
да ми бъде интересна и др. В зависимост от предпочитанието на анкетирания, отговорите се 
нанасят по възходяща 5 степенна скала тип Ликерт, където по-високите стойности 
съответстват на по-предпочитани мотиви, определени в дадената подскала. Измереният 
коефициент на надеждност за цялата методика е .851. 

Въпросник за изследване на удовлетвореността от организацията на работното 

място. Съдържа 55 твърдения с възможност за отговори по 4-степенна скала тип Ликерт. Има 

висока степен на надеждност. За целия въпросник алфа на Кронбах е .958. Чрез него се 

изследва степента на удовлетвореност от работата като цяло, от организацията на контрола, 

планирането и информирането, от системата на стимулиране и заплащане, от възможността за 

повишаване на квалификацията, от безопасността и физическите условия на работното място, 

от взаимоотношенията и стила на ръководство. Резултатите от изследването дават 
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възможност да се открият слаби места в организацията на работата, за да се вземат мерки за 

нейното подобряване. 

Въпросник за изследване личното предпочитание на служителите към различни 
видове стимули. Състои се от 19 айтъма (напр.: възможност да повиша квалификацията си; 
възможност да работя с екип по желание; възможност за избор на работно време и др.), чиято 
цел е да подтикне служителите сами да посочат конкретния стимул, който би ги мотивирал да 
извършват трудовите си задължения по-усърдно. Отговорите се нанасят по възходяща 4 
степенна Ликерт скала, където по-високите стойности определят по-силното предпочитание 
на съответния стимул. Измереният коефициент на надеждност Алфа на Кронбах за целия 
въпросник е .786. 

Въпросник за изследване локализация на контрола. Съдържа 16 айтъма (напр.: това, 
което вършиш в работата си, зависи само от теб; да намериш желаната работа е преди всичко 
късмет и т. н.), със скала за отговори от 1 до 6 като по-високите стойности означават по-
изразена външна локализация на контрола. Измереният коефициент на надеждност по Алфа 
на Кронбах за целия въпросник е .633. 

 
3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
3.1 Анализ на влиянието на локализацията на контрол върху мотивите за труд. 

Изпълнението на първата задача, започваме с определяне локализацията на контрол на 
изследваните лица. Проведен е Т-тест на Стюдънт, сравняване по двойки и са анализирани 
средните стойности и стандартните отклонения на методиката за изследване на 
локализацията на контрол диференцирана на групи по пол. Целта е да се определи вида 
локализация, екстернална или интернална, е характерна за изследваните лица. Резултатите са 
представени в Таблица 1: 
 

Таблица 1. Резултати от методиката за изследване на локализацията на контрол по пол 

 N M s.d. t p 

мъже 182 52,302 7,215 
73,975 .000 

жени 149 60,242 9,567 

 
Видно от таблицата е, че жените проявяват по-изразен външен локус на контрол, от 

мъжете. Следователно, според теорията за социалното учене на Дж. Ротър, жените служители 
в изследваната организация  имат вярата в по-голяма степен, че успехите или неудачите им се 
дължат и/или регулират от външни фактори, такива като съдба, късмет, щастлив случай, 
влиятелни хора, непредсказуеми сили на обкръжението и т. н., докато при мъжете 
генерализираното очакване е, че успехите и неуспехите се определят в по-голяма степен от 
собствените им действия и способности или вътрешно-личностни фактори.  

Същинското изпълнение на първа задача продължава с провеждане на регресионен 
анализ. Чрез него ще проверим дали локусът на контрол е предиктор, който влияе върху 
отделните подскали на методиката за определяме на мотивите за труд. Резултатите от 
проверката са показани в Таблица 2. 
 

Таблица 2. Влияние на локуса на контрол върху мотивите за труд 

Подскали на методиката за 
изследване на мотивите за труд 

Локус на контрол 

Beta ΔR² р 

Съдържателна страна на труда -.060 -.008 .576 
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Организация на работата 
 

-.122 .004 .251 

Физически условия на труд 
 

.082 -.005 .444 

Взаимоотношения на работното 
място 

-.255 .054 .015 

Отношения личност-труд-
семейство 

.324 .095 .002 

 
От този регресионен анализ се вижда, че локусът на контрол е предиктор с добри 

стойности за подскалата „Отношения личност-труд-семейство“. Коефициентът на регресия е 
умерен в границите на статистическата значимост. С повишаване на външния локус на 
контрол, се повишава и мотивиращата сила на твърденията от дадената подскала. 
Взаимоотношенията на работното място, другата статистически значима подскала, показва 
слаб отрицателен регресионен коефициент с локализацията на контрол. Резултатът се 
тълкува, че засилването на вътрешния локус прави взаимоотношенията на работното място 
по-мотивиращи.  

Чрез Т-тест се търси значимост на разликите между групите лица с изразена 
вътрешна и външна локализация на контрола. Т-тестът показва статистическата значимост на 
разликите по предпочитаните мотиви за труд. Локусът на контрол е разделен чрез средни 
стойности и стандартно отклонение на две групи: крайно ляво (вътрешен локус) и крайно 
дясно (външен локус). Тези от изследваните лица, които не попадат в създадените две групи 
отпадат от анализа. На следващата Таблица 3 е показан броя на изследваните лица с 
вътрешен  и външен локус на контрол като двете групи са сравнени по отношение на всяка от 
подскалите на методиката за изследване мотивите за труд. 

 
 
 
 
 

Таблица 3. Резултати методиката за изследване на мотивите за труд между групи с изразена вътрешна 
или външна локализация на контрола 

 

Подскали на методиката за 
изследване на мотивите за 

труд 

Локус на 
контрол  

N M s.d. t p 

Съдържателна страна на 
труда 

вътрешен 38 28.947 1.999 
.561 .576 

външен 52 28.461 5.046 

Организация на работата 
 

вътрешен 38 33.526 4.746 
1.157 .251 

външен 52 32.423 4.258 

Физически условия на труд 
вътрешен 38 8.421 1.463 

-.768 .444 
външен 52 8.615 .932 

Взаимоотношения на 
работното място 

вътрешен 38 18.710 1.333 
2.476 .015 

външен 52 17.673 2.315 

Отношения личност-труд-
семейство 

вътрешен 38 14.631 1.730 
-3.209 .002 

външен 52 18.846 7.949 
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Със статистическа значимост са разликите само по две подскали – „Взаимоотношения 

на работното място“ и „Отношения личност-труд-семейство“. За хората с вътрешна 
локализация на контрола, взаимоотношенията на работното място са по-мотивиращи в 
сравнение с хората с външна такава. Твърденията формиращи другата подскала са 
значително по мотивиращи за служителите с външна локализация на контрола като разликата 
в средните стойности е голяма. Индивидуалните различия във възприемането и 
интерпретацията на източниците на причинност (външни-вътрешни), обуславят съществени 
различия в субективното възприемане на действителността, в организацията и протичането 
на когнитивните процеси, в развитието на личните умения и използваните стратегии на 
поведение. Настоящето изследване конкретизира тези разлики с оглед и на мотивите за труд. 
 

3.2 Анализ на влиянието на локуса на контрол върху вида на предпочитания 
стимул. Методиката за изследване личното предпочитание на служителите към различни 
видове стимули е разделена на две подскали: материални и нематериални стимули. Чрез 
регресионен анализ проверяваме в каква степен локализацията на контрол е предиктор, който 
влияе върху избора на съответния вид стимул. Най-напред общо за изследваните лица. 
Резултатът е, че локализацията на контрол е предиктор, който има статистически значимо 
влияние върху избора на двата вида стимули. 

  
Таблица 4. Влияние на локуса на контрол върху  вида на предпочитания от служителите стимул 

Въпросник за изследване личното 
предпочитание на служителите към 

различни видове стимули 

Локус на контрол  

Beta ΔR² р 

Предпочитани стимули  
нематериални 

.377 .132 .000 

Предпочитани стимули  
материални 

.813 .657 .000 

 
Стойността на регресионния коефициент показва, че локусът на контрол оказва силно 

влияние върху предпочитаните материални стимули и по-слабо влияние върху 
нематериалните такива. Колкото повече се повишава външната локализация на контрола, 
толкова повече са предпочитани материалните стимули. Лицата с изразена външна 
локализация на контрола предпочитат материалното стимулиране. Коефициентът на регресия 
с нематериалните стимули е по-слаб, но също значим. Това се потвърждава и от Т-теста, 
сравняване по групи. Резултатите са илюстрирани в Таблица 5. 

 
Таблица 5. Статистическа значимост на разликите на предпочитаните  видове стимули между групи с 

изразена вътрешна или външна локализация на контрола 

 Локус на 
контрол  

N M s.d. t p 

Предпочитани стимули  
нематериални 

вътрешен 38 32.236 4.823 
-3.791 .000 

външен 51 36.333 5.198 

Предпочитани стимули  
материални 

вътрешен 38 10.921 3.199 
-13.091 .000 

външен 52 17.576 1.538 

 
Може да се говори за значими различия между групи с изразена външна и вътрешна 
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локализация на контрола относно предпочитаните стимули. Служителите с външна такава в 
по-голяма степен заявяват предпочитанието си както към материални, така и към 
нематериални стимули. На основа резултатите може да се обобщи, че интерналите и 
екстерналите имат различна субективна картина за заобикалящия ги свят, в частност 
конкретните стимули за труд. От тук очакваме да произлизат и различните лични стратегии 
за справяне със ситуациите, извършване на трудовите задължения и съответно  задоволяване 
на потребностите. Мотивационното влияние насочено към определена група лица, 
формирана по критерии локус на контрола, трябва да се различава и да води до въздействие 
върху точно определени потребности в рамките на специфичната вътрешна мотивация. По 
този начин чрез формите и начините на материално и духовно стимулиране търсим да 
провокираме такова поведение на служителя, което предполага постигането на точно 
определени резултати в трудовата дейност. На база резултатите получени от анализа на 
диференцираните групи е уместно да се обобщи, че е налице различно предпочитание към 
стимулите за работа. Локусът на контрол оказва статистически значимо влияние върху вида 
на предпочитания стимул.  
 

3.3 Анализ на влиянието на локализацията на контрол върху удовлетвореността 
от различните аспекти на работата. В Таблица 6 е показана корелацията между 
Методиката за изследване удовлетвореността от работата и локусът на контрол. От нея става 
ясно, че съществува статистически значимо влияние на локуса на контрол върху 
изследваните параметри на удовлетвореността от работата в почти всички подскали на 
използваната методика. Изключение има относно подскалите за удовлетвореността от 
възможността за повишаване на квалификацията и реализация и удовлетвореността от 
взаимоотношенията на работното място, между колеги, администрация и ръководство. 
Техните данни не са нанесени в таблицата. Други две подскали са на границата на 
статистическата значимост. Това са удовлетвореността от организацията, контрола, 
планирането и информирането, и удовлетвореността от хигиената и безопасността на 
работното място. 

 
Таблица 6. Влияние на локуса на контрол върху удовлетвореността от работата 

Подскали на методиката за 
изследване удовлетвореността от 
различните аспекти на работата 

Локус на контрол  

Beta ΔR² р 

Удовлетвореност от работата 
като цяло 

-.586 .336 .000 

Удовлетвореност от 
организацията, контрола, 

планирането и информирането 
-.257 .055 .015 

Удовлетвореност от заплащане и 
стимулиране 

-.396 .147 .000 

Удовлетвореност от 
взаимоотношенията „работа-

личност” 
.482 .224 .000 

Удовлетвореност от хигиената и 
безопасността на работното 

място 
.232 .043 .028 

Удовлетвореност от стила на 
ръководство  

-.408 .157 .000 

Удовлетвореност от работата на -.426 .172 .000 
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ръководството за развитие на 
организацията и добро качество 

 
Подскала „Удовлетвореност от работата като цяло“ - силен коефициент на регресия, 

статистически значим, отрицателен. Локализацията на контрола влияе върху 
удовлетвореността от работата, като със засилване на вътрешния контрол удовлетвореността 
се повишава. 

Подскала „Удовлетвореност от организацията, контрола, планирането и 
информирането“ – слаб отрицателен коефициент на регресия, показващ че 
удовлетвореността от параметрите на трудовата средата групирани в тази подскала се 
повишава при повишаване на вътрешната локализация. 

Подскала „Удовлетвореност от заплащане и стимулиране“ – умерен по сила 
отрицателен коефициент. Показва влияние на локуса на контрол върху удовлетвореността от 
стимулирането и заплащането във фирмата, като колкото по-вътрешна е локализацията, 
толкова повече удовлетвореността е по-висока. 

Подскала „Удовлетвореност от взаимоотношенията „работа-личност” – умерен 
регресионен коефициент, положителен, показващ влияние на локуса на контрол върху 
удовлетвореността от твърденията в тази подскала. По-изразената външна локализация на 
контрола повишава удовлетвореността. 

Подскала „Удовлетвореност от хигиената и безопасността на работното място“ – слаб 
по сила коефициент, положителен. Отбелязва ниско влияние на локуса върху подскалата. 
Лицата с по-изразена външна локализация на контрола се предполага че ще имат по-голяма 
удовлетвореност от хигиената и безопасността на работното място. 

Подскала „Удовлетвореност от стила на ръководство“ - умерен по величина 
коефициент на регресия, статистически значим, показващ влияние на локуса върху 
удовлетвореността от стила на ръководство. Отрицателен. Засилването на вътрешната 
локализация води до по-висока удовлетвореност. 

Подскала „Удовлетвореност от работата на ръководството за развитие на 
организацията и добро качество“ – отново умерен отрицателен коефициент. По-изразената 
вътрешна локализация е предпоставка за по-голяма удовлетвореност от подскалата. 

Може да се обобщи, че локализацията на контрол е предиктор за удовлетвореността от 
работата, като в конкретния случай стойността на коефициентите е близка до средната. Също 
така прави впечатление отрицателната стойност на повечето от тях. Това говори, че по-
изразената вътрешна локализация води до по-висока удовлетвореност. За да се потвърди този 
извод, ще бъде направен Т-тест сравнение по групи между лица с изразена вътрешна и 
външна локализация на контрола. В Таблица 7 са нанесени данните от сравнението. 

 
 
 
 
 
Таблица 7. Статистическа значимост на разликите на удовлетвореността от труда между групи 

служители с изразена вътрешна или външна локализация на контрола 

Подскали на методиката за 
изследване удовлетвореността 

от работата 

Локус на 
контрол  

N M s.d. t p 

Удовлетвореност от 
работата като цяло 

вътрешен 38 3.315 .525 
6.786 .000 

външен 51 2.576 .498 
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Удовлетвореност от 
организацията, контрола, 

планирането и 
информирането 

вътрешен 
 

38 30.657 4.491 
2.479 .015 

външен 52 28.019 5.289 

Удовлетвореност от 
заплащане и стимулиране 

 

вътрешен 38 11.289 4.299 
4.019 .000 

външен 51 8.313 2.664 

Удовлетвореност от 
взаимоотношенията 
“работа-личност” 

вътрешен 38 2.552 .601 
-5.166 .000 

външен 52 3.153 .500 

Удовлетвореност от 
хигиената и безопасността 

на работното място 

вътрешен 38 18.631 4.327 
-2.239 .028 

външен 52 21.153 5.872 

Удовлетвореност от стила 
на ръководство  

 

вътрешен 38 29.921 2.329 
4.197 .000 

външен 52 23.346 9.436 

Удовлетвореност от 
работата на ръководството 

за развитие на 
организацията и добро 

качество 

вътрешен 38 17.736 1.464 

4.391 .000 
външен 51 16.137 1.854 

 
Вижда се по подскали, че на отрицателните регресионни коефициенти от Таблица 6, 

при сравнението по двойки в Таблица 7, отговарят по-високи средни стойности на лицата с 
изразена вътрешна локализация на контрола. Следователно вътрешният локус на контрол е 
предиктор за по-висока удовлетвореност само в някои отношения на организацията на труда 
в изследваната организация. В обобщение, лицата с вътрешна локализация на контрол 
показват по-голяма удовлетвореност от работата. Обяснение на този резултат следва да се 
търси в някои различия, произлизащи от характеристиките на външната и вътрешната 
локализация на контрол. Както вече беше казано, външната локализация е свързана с 
убеждението, че между поведението на индивида и получените подкрепления за резултатите 
от труда не съществува пряка връзка. Успехът се разглежда като независещ от собствените 
способности и усилия. Основните причини се търсят във външните фактори като значими и 
влиятелни други хора, съдба или късмет. Вътрешният локус на контрол се отнася до 
убеждението, че причините за получаваните резултати са застъпени в самия човек, в 
неговите относително постоянни характеристики и усилия, и той е основният причинен 
субект при взаимодействието със средата. В този смисъл, вътрешната локализация на 
контрол, разглеждана в контекста на работата, е свързана с убеждението на човек, че може да 
въздейства върху решенията в работата и да влияе върху трудовите резултати. 
Удовлетвореността в трудовата дейност може да се дължи, както на чувството за личен 
принос и успех в постигане на целите, така и на чувството за свобода в направляване на 
собственото поведение. 

В резултат на проведените анализи, заложената хипотеза беше потвърдена. Съществува 
статистически значимо влияние на локализацията на контрола върху мотивите за извършване 
на дейността и удовлетвореността от характеристиките на работата. Като цяло групата на 
жените проявява изразена външна локализация на контрола. Наблюдава се ясно изразена 
диференциация в предпочитаните стимули за труд между групи с изразена вътрешна и 
външна локализация. Същата е налице и при удовлетвореността. Генерализираните 
очаквания за произхода на подкреплението могат да бъдат от значение при определяне на 
подходящи мотивационни и управленски въздействия върху персонала за постигане на 
трудовите цели. 
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Темата „Човешки фактор” в авиационната дейност става все по-актуална. 
Развитието на военната и гражданската авиация понастоящем надхвърля и най-
смелите прогнози за нейния обем, давани преди 30-40 години. Този растеж пък 
е свързан с все по-големите отговорности на летателния и инженерно-
технически състав. Основната част от тези отговорности са въплатени в 
характера и качествата на човешкия фактор. 

Човешкият фактор е симбиоза на субект- техника- ергономически 
характеристики и социални условия, в които протича авиационната работа. По 
същество това е диалектическа връзка на човека с професионалната среда, която 
може да се изрази и така- „Адаптиране на средата към човека и на човека към 
работната среда”. 

Човешкият фактор  в авиационната  дейност включва няколко основни 
елемента: 

- човешката физиология; 
- психика (вкл. възприятие, познаване, памет, социално взаимодействие, 

грешки и др.) 
- дизайн на работното място; 
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- човеко-машинният интерфейс; 
- антропометрия (научното изучаване на размерите на човешкото тяло). 
 Използването на модели за изучаване на човешкия фактор помага за 
структуриране на въпросите, свързани с неговите особености около една 
рамка. Моделът, който се използва много често е т.нар. модел SHEL 
(наименованието е образувано от първите букви на неговите компоненти): 
- Софтуер (Software) (процедурите, техническите менюали, чек-листовете 

и др.); 
- Хардуер (Hardware) (инструментите, тестовото оборудване, физическата 

структура на летателния апарат, дизайнът на контролния панел, 
позиционирането и управлението на ръчките за управление и 
инструментите); 

- Обкръжаваща среда (Environment) (физическите условия като условия в 
хангара, условия на линията и др., както и заобикалящатата работна 
среда като работни смени, структура на менджмънта, приемане на 
индустрията от обществото и др.); 

- Човекът (Liveware) (хората, които са в центъра на модела, вкл. 
инженерите и техниците от техническото обслужване (ТО), 
супервайзерите, плановиците, мениджърите и др.). 

 

 
 
Човешкият фактор тук се интерпретира като взаимодействието на човека 

(елементът L в централния квадрат) и останалите елементи на модела SHEL. В 
посочения модел акцентът е поставен на едно изключително важно условие за 
протичането на авиационната работа – безопасността, а оттук – и към 
елементите, където се констатира известна недостатъчност, като: 

- S: неразбиране на процедурите, лошо написани инструкции, недобре 
организирани чек-листове, нетествани или сложни за употреба 
компютърни програми; 

- H: недостатъчно инструменти, неподходящо оборудване, неудобен за 
обслужване дизайн на летателния апарат; 

- E: неудобна работна среда, недостатъчно пространство в хангара, 
екстремни температури, прекомерен шум, лошо осветление; 

- L: взаимоотношения с останалите, недостатъчна работна ръка, липса на 
наблюдение, липса на подкрепа от мениджърите. 

H 

L E 

L 

S 
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Човекът, намиращ се в средата на тази система, може да изпълнява широк 
спектър от задачи. Съвременните самолети притежават последните разработки 
на самотестващи се програми, но едно нещо не се е променило: техническото 
обслужване на самолета все още се извършва от хора. А  човекът има 
неизменни ограничения. Като център на  системния модел,  всички останали 
елементи трябва да бъдат проектирани или адаптирани да подпомагат неговото 
изпълнение и да се съобразяват с неговите ограничения. Ако се пренебрегне 
този аспект, човекът, в случая пилотът, авиационният техник или инженер, няма 
да покаже най-доброто от своите способности, ще допуска грешки и може да 
рискува безопасността. 

Така, благодарение на модерните дизайн и технологии, ЛА стават все по-
надеждни, но в същото време човекът остава относително непроменен, поне 
неадекватно изменен и усъвършенстват, с равни резултати от тези на 
усъвършенстването на техническата страна. Затова трябва да се признае, че 
човекът е недостатъчно надежден.  
         Един от съществените въпроси, свързан с надеждността на субекта в 
човешкия фактор в този дух е този за човешките грешки в авиационната 
професия. Статистически видяно, 70 % от всички авиокатастрофи за 
последните 50 години са в резултат на човешки грешки, главно на пилотския 
състав. Основно те са свързани с ненадеждност на ръчното управление, както и 
с недобра планировка на полетите. Останалите проценти са в резултат на МТО 
или повреди на автоматиката или електрониката. 
         Каква е същността на човешката грешка. В смисъла на едно „работно” 
определение, грешката на оператора, в частност – на авиационния оператор, е 
всяко конкретно негово действие, което излиза извън инструменталните 
граници и превишава допуска, който определя нормалното функциониране на 
работната система[2, 457-466]. Повечето грешки са по себе си непреднамерени 
действия, неадекватни за дадената ситуация. 
         Операторските грешки се разделят на умишлени и неумишлени . 
Умишлените грешки се отнасят  до случаи, когато операторът изпълнява 
неверни действия, преценявайки ги като верни или най-подходящи за случая. 
Неумишлените нямат елемент на преднамерена сигурност, те са резултат от 
неадекватни действия, породени от взаимосвързани обстоятелства. Следва да 
отбележим и това, че случаите на вредителство не се разглеждат като човешки 
грешки. 
         Както беше посочено, човешките грешки се разглеждат обосновано с  
човешката надеждност. Надеждността е антитезата на съвкупните вероятни 
грешки. Тя се определя като вероятност за успешно изпълнение на летателната 
задача. Т.е. надеждността е процентната вероятност за правилно изпълнение на 
задачата [3, 117-131]. Или това е вероятността работата или заданието да се 
изпълни от персонала на всяко необходимо ниво на работа на системата в 
процеса на необходимото зададено време. Надеждността се измерва и с това, че 
за определеното време за работа операторът няма да извърши действия, които 
могат на нанесат щети на системата. 
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         При анализа и изследванията на човешките грешки на операторите и в 
авиационната професия се използва коефициент за вероятност за допускане на 
грешки – ВЧГ. 

 
                      Брой грешки 
ВЧГ=  ----------------------------------------- 
                  Брой на възможните грешки 

          Знаменателят има пряко отношение към анализирането на действията на  
инженерно-техническия и летателния състав. Основното внимание  в случая е 
насочено към нивото на трудово поведение, което определя изпълнението на 
точната и съдържателна операция, както и към характера на всяка поведенческа 
дейност, която съдейства за правилното изпълнение на заданието и постигането 
на нужните цели. Заедно с това обаче отчитаме и факта, че  невинаги могат да 
се посочат всички възможни грешки. Съществува принципно възможност за 
ситуиране  на скрити възможности за грешка. А това по себе си създава и 
известни трудности при вярното определяне на знаменателя.  
         Изследването на човешките грешки и релацията- „Грешки-надеждност” по 
принцип е отнесена и към класификацията на самите грешки. Съществуват 
различни подходи в тази насока, но водещи се подходите на Суейн и на Норман. 
Схематичният принцип на А. Суейн  се базира на особената роля на входните 
въздействия върху системата [5].  В тази плоскост той определя следните 
видове грешки: 

-    Грешка на въвеждане на входни параметри 
- Грешки на пропуска 

- Грешки на изпълнението 

- Грешки на избора 

- Грешки в последователността 

- Грешки по време 

- Грешки по качество 

         Д.Норман предлага друга класификация [1, 1-15]. Основно внимание 
отделя на психологическите фактори. Централният проблем  за изследване е 
„сривът“ в работата. Авторът търси психическите предпоставки за това 
явление. Определя три основни вида срив: 

- Сривът като резултат от грешки при формиране на намерението. Тук са 

грешките при избор на решения и при самото решаване на задачата 

- Срив в резултат на неправилно активиране на системата. Тук се 

отнасят : забравяне на намерението, нарушаване на 

последователността на действието, пропускане на етапи, ненужно 

повторение на действия 

- Сривове, предизвикани от грешен запуск на системата. Тук се отнасят 

напр. ненавременна работа, закъснения, смесване на елементи 

ненавреме, прилагане на взаимно изключващи се елементи, проблеми 
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при запускането на системите поради неподготвени предварителни 

условия. 

         Този класификатор фактически е приложим при логически анализи. По-
трудно се прилага в реална обстановка поради недостатъчната когнитивна 
картина на психичните процеси при изпълнителите. Класифицирането на 
типовете грешки има несъмнено важно значение за изучаването им като значим 
феномен в авиационната дейност. Натрупват се важни данни от наблюдения и 
анализи, което способствува за постигане на оптимален вариант за  изучаване 
на проблемите . 

Но въпросът, защо всъщност човекът- оператор прави грешки остава 
„отворен” и предполага нови търсения. Един от подходите по посока на 
търсенето на отговор е анализът на условията за трудова дейност. Водещо 
правило при конструирането на работната среда днес е, че системата трябва да 
се проектира за човека, а не обратното. И ако традиционната психология 
изследва главно индивидуалните качества по посока на възможността за 
допускане на грешка, сега  се акцентира  и на това, доколко професионалната 
обстановка би предположила възникването на грешки. Диалектиката на 
индивидуални особености и характер на професионалната обстановка 
позволяват да се посочат основните фактори, пораждащи грешките. Те могат да 
се обособят в следните групи: 

А/ Общи 
1.неадекватно работно пространство и разположение на оборудването 
2.лоши условия на труд – осветление, шум, висока температура, вибрации 
3.лошо конструирани уреди 
4.недостатъчна професионална подготовка 
5.недобра техническа документация 
6.занижен контрол 
 
Б/ личностни 

-професионална подготовка 
-ниво на майсторство 
-умствени способности 
-мотивация 
-емоционално състояние 
-способност за възприемане 
-социални фактори 
-физическо състояние 
-пол 
-физическа сила и издържливост 
-ниво на стреса 
 

В/ Характер и сложност на професионалните задачи 
         Правилото, доказано от опита е, че колкото по-сложни са задачите, толкова 
по-чести са грешките на персонала. 
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         Факторите, оказващи влияние върху процентната възможност за допускане 
на грешка са: 

-предели на паметта-услужливата памет, дълготрайно и кратко 
запомняне 
-налични знания и постигнати навици 
-наличие на инструкции и ръководства, постоянно достъпни от 
операторите-изследване на Гутман и Суейн [4] посочва, че при наличие 
на инструкции, грешките са много по-малко 
-възможности за точна диагностика на проблемите от персонала – 
диагностика по време и диагностика по качество 
-влияние на смяната на сложността на задачите при допускането на 
грешки 

         Потенциалните възможности за допускане на различен тип грешки при 

експлоатацията на авиационната техника логично водят до създаване на 

системи за превенция на грешката. При анализиране на надеждността в 

системата, базово изискване е отчитането на характера и връзката на 

техническото оборудване , технологията на процеса и човешките възможности. 

Надеждността на системата е надеждност на елементите и. А надеждността на 

отделните елементи на системата се обединяват в съответствие с нейната 

конфигурация и последователност на взаимодействие на компонентите. 

Различните функционални изследвания се правят както по посока на 

системата на функционалните събития, така и с оглед на системата на отказите. 

Надеждността на отделните компоненти са определя на основата на 

производствените данни и прогнози, а също и чрез отчитане на количеството 

откази. 

Базов признак при оценка на надеждността на системата и превенция на 

грешките, естествено е човекът.  Базовите данни принципно са количества 

грешки, качество на работата, вероятност за грешки. 

Общите резултати от АНЧ са в това логически да се определи 

съвкупността от взаимни връзки в системата „човек-машина“, да се открият 

потенциалните грешки и да се определи относителната честота на възникване 

на откази и грешки. 

Първите опити за логическа систематизация на тази информация започват 

още в края на 50-те години на миналия век в нарочно създадената Сандийска 

лаборатория в САЩ с водеща мисия- оценка на риска при използването на 

ядрено оръжие от ВВС. От края на 60-тте години  се използват четири 

стандартни направления за изследване на човешките грешки и надеждност, с 

много по-широко приложение в авиацията от първоначалния замисъл. 

1. Описание в банка данни на грешките и тяхното използване по прост 

начин на сравнение. 
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2. Използване на методика за оценка  на коефициента на човешка 

грешка, разработена от Суейн  в Сандийската национална лаборатория 

[4]. 

3. Използване на оценка на надеждността, на основата на компютърна 

програма. 

4. Използване на оценки за работата на персонала при особени случаи в 

авиацията, на базата на експериментални данни от фирмата „Аероджет 

– дженерал корпорейшън“. 

Като резултат от историческия опит днес има сериозни достижения при 

анализа на надеждността и грешките на човека в работата. С помощта на 

количествения анализ на надеждността се оценява влиянието на грешките на 

човека при отделните елементи на задачата и са прави прогноза за общата 

вероятност за откази и неизпълнение при отделните задания. 

Сега  анализът на човешката надеждност е елемент от анализа на 

системата “човек-машина”. Този аспект е универсално средство за оценка на 

съществуващите или потенциалните проблеми на работата на човека в 

системата. Основните елементи на анализа на системата човек-машина АСЧМ 

са: 

-разбиране и описание на функциите и задачите на системата. Работа на 

техниката, действията на хората. Начин на взаимодействие на човека с 

машината и на операторите един с друг. 

-разбиране и описание на критериите за изпълнение на задачите. 

Анализът на задачите определя описанието на поведението на оператора в 

системата човек-машина, неговите перцептивни, когнитивни и моторни 

характеристики. Задачата тук  е определяне на оптималните действия на човека 

в системата. 

-оценка на характеристиките, дадени от персонала на условията на 

работа. Тук се отнасят оценките за качество на въздуха, температурата, ниво на 

шум, осветление и пр. целта е да се определят онези условия, които имат 

неблатоприятно въздействие върху дейността на оператора. 

-анализиране на задачите от гледна точка на възможностите за грешка на 

изпълнителите. Способностите и недостатъците на персонала се отнасят към 

изискването за изпълнение на задачата. Всяко несъответствие между двете 

страни увеличава вероятността от грешка. Отделно изследователите на 

човешкия фактор провиждат беседи, анкети и тестове с операторския състав за 

оценката му на сложността на задачите, начина на тяхното решаване-екипно и 

индивидуално. 

-оценка на вероятността за потенциална човешка грешка. Честота на 

грешки, възможности за поправяне преди да има последици. 
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-оценка на последиците от грешки на човека. Основно се анализира 

последицата са системата. Последиците в авиацията.. 

-даване на препоръки за подобряване на работата на системата. 

Основните препоръки и наставление са за повишаване на системната 

надеждност. 

      Анализите на надеждността на системата и на предпоставките за допускане 

на грешки в нея стават основа за изработване на стратегии за справяне с 

човешките грешки и тяхната превенция. По-често прилагани и методически 

доказани сред тях са: 

1. Смяна на човека.  

Първата крачка към намаляването на човешката грешка в този подход,  е 

изясняването на причината за нейното възникване. Обичайно се отчита 

презумпцията, че ситуацията в работата може да се подобри с промени на 

материалната конструкция, така че да се намалят техническите предпоставки за 

грешки. 

         Но при все това, ако човекът извършва недопустимо количество 

грешки, вниманието се ориентира към личните качества на оператора, нивото 

на неговата професионална подготовка, както и на определени физиологически 

проблеми. В тази насока първата стратегия насочва мениджмънта към 

преподготовка на допускащите грешки, към дейности по подобряване на 

здравословното  им състояние. Очакваното е – подобряване на работата. 

         Особените изисквания към  подбора на кадри за авиацията продължава да 

е актуален и завишен, в сравнение с други операторски професии. 

Задължителни са високите параметри на психически, физически и 

интелектуални способности на летателния и на инженерно-техническия състав. 

Тези обстоятелства, вложени в посочената стратегия, поддържат високото ниво 

на професионалното обучение за нуждите на авиацията. Затова е естествен и 

определено отпадане на състав поради здравословни проблеми или летателна 

неуспеваемост. 

1. Промяна в начина на работа 

При лошо организиран технологичен процес, грешките са често срещани 

и много вероятни. Затова подобряването на организацията на труда с отчитане 

на човешките възможности намалява вероятността от неизпълнение и грешка. В 

тази насока дейността на отговорните лица по техника на безопасността, на 

специалист-експертите по ергономия, на психолозите и пр., се насочват в 

обединена методическа система, целяща постигането на все по-малко проблеми 

и противоречия по планирането на работата и нейното осъществяване в 

професионалната среда. 
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Заедно с това при тази стратегия особено важна се оказва необходимостта 

от изследване на мнението на операторския състав. В конкретни методики се 

изследва мнението на изпълнителите, основно при оценка на ключови момента 

в работната среда. Целта е, да се определят насоки за подобрение. 

За постигане на верифициран ефект от тази стратегия се прилагат 

програмни мерки и подходи, като: 

-обучение на персонала по откриване на потенциални грешки 

-отчет на грешките, съобщаване за грешки и за рискови моменти в 

дейността на земята и в полет 

- изучаване, анализиране на рискови ситуации и грешки и набелязване на 

начини за недопускане 

- популяризиране на най-добрите предложения и прилагане в практиката 

- периодични оценки на дейността от ръководен състав и нарочни 

комисии 

Положителни резултати могат да се очакват тогава, когато участват 

всички оператори, когато ръководителите на звена мотивирано обобщават 

резултатите и когато на основа на емпиричния материал се правят полезни 

предложения. 

2. Намаляване на въздействията на грешките върху системата 

В цялостен обем грешките не могат да се отстранят изцяло, но могат да се 

сведат до приемливо ниво. Грешките винаги съществуват, важно е да се намали 

броят им и силата на влияние върху системата. 

Способи, предлагани в контекста на тази стратегия: 

-конструиране на техническите средства по начин, че да се 

самосъхраняват след човешка грешка. Отчитане тук на нивото на допустимост, 

при което могат да възникнат повреди, но не и излизане от строя на системата 

или на нейни елементи. Фактически това е многогодишен подход на държавите, 

с развита авиация и космонавтика. Стратегията отчита, че грешките на човека и 

отказите имат праг на натрупване. След него се извършва ремонт и  замяна на 

детайли. 

-дублиране на елементи от системата 

-технически контрол за състоянието на оператора в наземни условия или 

в полет.  

-усъвършенстване на техническата част на системата човек-машина, 

което довежда до авария и срив едва когато в последователен ред се извършат 

3-4 грешки. 

Вероятността от възникване на грешки в системата „Човек-машина” в 

авиационната среда е пропорционална на динамиката на развитие на тази 

област на човешка дейност. Това поддържа темата за надеждността на работа и 
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превенцията на грешката сред актуалните, а и водещите в съвременната 

гражданска и военна авиация. С оглед на очевидното обстоятелство, че 

техническата област се развива изпреварващо пред субекта на дейност, 

психофизиологическите изисквания към персонала ще продължат да се 

увеличават. Същевременно е логично и продължаването на разработване на 

стратегии и методики, насочени към повишаване на сигурността на летателната 

дейност. 
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Abstract: The current report examines some key aspects of the literacy process for children with 
special educational needs (SEN). Some main points are presented in the frame of the national 
normative documents which regulate the conditions for preparing for literacy in the context of 
inclusion in the mass-kindergarten. The main principles and tasks of the correctional development 
activity in the preparation for literacy, on which the pedagogical interaction is based, are 
examined. Some appropriate methodological approaches and literacy activities have been 
identified. The support for children at risk of occurrence of breaches in preparation for reading and 
writing can take place under the conditions of the kindergarten by a pre-school pedagogue. It can 
be outside the kindergarten in a logopedic or psychological cabinet. The task of the team is to 
determine what tools and techniques (e.g. developmental and/or correctional) are to be adopted. We 
present approaches and methods that were tested on special educational needs children of pre-
school age in the preparation for literacy. The analysis made and the conclusions point to the 
efficiency of the proposed techniques for reducing the difficulties at the stage of preparation for 
schooling. Children with difficulty in the process of literacy can be literate to a certain level. In this 
process, the individual support program plays a huge role. By implementing it, one of the main 
national priorities in the field of education in Bulgaria is decided - inclusion of children with SEN 
in the general education process in the mainstream kindergartens. 
 
Keywords: inclusive education, preparation for literacy, special educational needs 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
През последните години, системата на предучилищното образование е изправена пред 

редица предизвикателства. Едно от важните е да осигури висококачествена и навременна 
подготовка за ограмотяване на децата със специални образователни потребности (СОП) 
в условията на приобщаващата среда преди постъпването им в училище. Реализирането на 
основната цел на образователното направление Български език и литература – изграждане 
на интерес към четенето и писането преди началото на същинските процеси, придобиване 
на базисни комуникативни компетентности, както и формиране и развитие на езиковите 
и сензомоторните умения в контекста на Държавните образователни стандарти (ДОС), се 
различава съществено от целите на другите образователни направления в предучилищната 
степен. Поради ключовото значение на предучилищното образование за развитието на децата 
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през следващите образователни степени, очакваните резултати са свързани с подготовката, 
основаваща се на знанията, уменията и отношенията, които ще са им полезни при постъпване 
в началното училище. В практиката това е сложен и продължителен процес, в който участват 
не само учителите, специалистите и децата, но и техните родители, защото непосредственото 
и първоначално възпитание се извършва в семейството. 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

2.1 Постановка на проблема 
 
Работата на различните специалисти, обучаващи деца със специални образователни 

потребности, претърпя многократни изменения, допълнения и корекции. Актуален 
нормативен документ, който регламентира обучението на деца със СОП, е въведената в 
началото на учебната 2016-2017 година ,,Наредба за приобщаващо образование на децата 
със СОП“ [3]. Приобщаващото образование на деца със СОП си поставя цели и задачи за 
развитие и цялостно формиране на личността на децата чрез осигуряване на „равен 
достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете“ с цел осигуряване на 
подкрепа за следващо активно участие в обществения живот, съобразено с индивидуалните 
потребности [2]. Според Т. Вълова „ситуирането на подкрепяща педагогическа среда може да 
бъде определено като едно от съвременните предизвикателства пред образователната 
система. Те произтичат от разбирането, че децата със специфични способности следва 
успешно да се включват в културно-образователната среда в масовите образователни 
институции“ [1]. 

Ранната диагностика на затрудненията при подготовката за ограмотяване се 
определя като съществена стъпка към преодоляване на нарушенията в четенето и писането 
преди етапа на същинското ограмотяване в началното училище. Ограмотяването на деца със 
СОП е сложен процес, който е обоснован теоретично в трудовете на П. Коркинова - Стрезова, 
И. Кърпачева – Тасева, Д. Дамянов, S. Rogow, P. Westwood, Н. Аксарина, М. Лисина, А. 
Рузская, Н. Щелованов и др. В духа на приобщаващите подходи и индивидуалното обучение, 
гъвкавостта и вариативното поднасяне на езиковия материал осигуряват на практика 
възможността за пълноценно участие в образователния процес. Подходящата подкрепа на 
деца, при които съществува риск от поява на нарушения в четенето и писането поради 
различни дефицити, може да се осъществи в условията на детската градина от 
предучилищния педагог или извън детското учебно заведение в логопедичен или 
психологичен кабинет. От специалистите зависи какъв диагностичен инструментариум и 
каква технология (развиваща и/или корекционна) ще бъдат приложени. Наличието на 
затруднения в познавателната дейност и графомоторната активност изисква образователното 
пространство да се адаптира така, че педагогическото взаимодействие да се осъществява 
съобразно разнообразните потребности на конкретното дете.  

 
2.2 Подготовката за ограмотяване в условията на предучилищната институция 
 
Приобщаващото образование (лат. „includere“ – включване, фр. „inclusif“ – включващ 

в себе си, англ. „inclusion” – приобщаване), според Т. Младенов е участие на всеки човек в 
общите дела, независимо от неговия или нейния пол, увреждане, раса, етническа 
принадлежност, религия, възраст, сексуална ориентация [5]. То е модел и подход за 
организация на общото образование, под които се разбира достъпност (възможност) за 
образование на всяко дете, независимо от неговите особености и потребности.  

През последните години, понятието „интегрирано образование“ се замени с термина 
,,приобщаващо‘‘ или включващо образование. Истинското приобщаване не противопоставя, а 
сближава двете образователни системи – общата и специалната, прокарвайки проходими 
граници между тях. Това създава предпоставки за създаването на индивидуални 
образователни програми, отчитащи особеностите на децата със СОП, в случай, че се 
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диагностицира необходимост от удължаване на срока за усвояване на знанията, уменията и 
отношенията. Подкрепящата програма планира и координира целенасочените усилия на 
различни специалисти за въвличане (приобщаване) на детето със СОП във всички дейности, 
в които участват и останалите деца.  

Приобщаващото образование се стреми да развива методология, насочена към 
конкретното дете. Според концепцията на този вид образование се приема, че всички деца са 
индивиди с различни потребности за учене и използваните подходи за преподаване и 
обучение следва да са гъвкави, за да удовлетворяват различните образователни нужди. 
Процесът на приобщаване означава адаптиране към индивидуалния темп на развитие на 
децата със СОП и възможност за тяхното участие в образователния процес в масовата 
детска градина.  

Важно е да се подчертае, че приобщаването на децата със специални образователни 
потребности продължава през целия им живот и не се отнася само до определен период от 
време, свързан с предучилищната или училищната им подготовка. Това създава необходимост 
от изготвяне на подходящи програми, работещи системи и стратегии за използване на 
ресурсите на средата и партньорството на работещите в екипите. Разглеждано в широк 
аспект, приобщаването е постоянен процес на постигане на пълноправно участие на 
всички членове на обществото. 

Подготовката за ограмотяване заема съществено място в образователния процес в 
Подготвителната група на 5-годишните деца (ПГ5) и Подготвителната група на 6-годишните 
деца (ПГ6) в детската градина. Богатата и разнообразна информация, която достига до 
детето, провокира интереса и желанието му да се запознае с речта – устна и писмена. 
Педагогът в подготвителната група на детската градина е поставен пред нелеката задача да 
прилага подходящи похвати, свързани с подготовка за ограмотяване, да познава Държавните 
образователни стандарти, Програмата за подготвителна група/клас. Експертната и 
специалната подготовка на учителите е предпоставка за задоволяване на потенциалните 
възможности и потребности на децата и отговаря на очакванията на родителите и другите 
заинтересовани общности. Основните ценности и принципи, от които се ръководят 
педагозите, се основават на разбирането, че детството е изключително важен период в 
живота на всеки индивид. Други важни принципи са: признаването на неповторимата и 
уникална стойност на всяко дете, утвърждаване на семейството, като естествена среда за 
детското развитие. В този смисъл, първостепенна задача на подкрепящото образование е да 
осигури методическа и логистична помощ на семействата при отглеждането и 
възпитанието на децата със СОП чрез гарантиране на равни възможности за достъп до 
адекватни грижи и образование. Подготовката за ограмотяване има приоритетно място в 
подкрепящото педагогическо взаимодействие в предучилищната степен, защото езиковото 
развитие е в основата на обучението и социализацията. 

 
2.2. Подготовката за ограмотяване на децата със СОП в контекста на 

националните нормативни документи  
Съвременните предизвикателства за подкрепа за личностно развитие на децата са 

свързани с прехода към новата хуманистична философия и организацията на грижата за 
отговор на индивидуалните потребности на всяко дете. Концептуалните рамки са очертани в 
националната нормативна уредба. Успешното прилагане в практиката на духа, организацията 
и процедурите на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и на 
Наредбата за приобщаващото образование, осигурява непрекъснатост на грижата за децата 
и гарантира получаването на необходимата подкрепа. Освен това, разширяването на кръга на 
участниците в екипната работа, която е основен подход в приобщаващото образование, 
подпомага формирането на подкрепата като основна ценност, което допринася за 
организацията на цялостния процес. ЗПУО утвърждава, че приобщаващото образование е 
неизменна част от правото на образование. В чл. 3, ал. 2, т. 7 на документа се акцентира 
върху важността на педагогическото взаимодействие, върху основата на което, в единната 
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образователна среда, се извършва „приобщаване чрез българския език“ [2]. 
В Наредбата за приобщаващото образование са залегнали основните отправни 

точки за „възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата“ със СОП: 
- Създаване на мотивация – необходимост да се създаде интерес у детето към 

окръжаващия свят и живот; 
- Осигуряване на развитие – важно е да се осигури участие в единния процес на 

сътрудничество и съвместна дейност; 
- Изграждане на взаимодействие чрез подпомагане за приспособяване към 

външните условия [3]. 
 Наредбата регламентира, че общообразователната подготовка се осъществява в 
хода на обучението и възпитанието по различни ключови компетентности, като 
първостепенни са тези в областта на българския език – за общуване чрез вербални и 
невербални начини за комуникация. 

Утвърдените от МОН програмни системи задават основните направления, 
образователните ядра за съответната група, както и очакваните резултати по утвърдените 
ДОС. Тези резултати следва да бъдат взаимносвързани и да произтичат от достигнатото 
равнище на усвояване знанията, уменията и компетентностите, които притежават самите 
деца. Те следва да са резултат от компетенциите на специалистите. Това осигурява 
предпоставки да бъдат постигнати оптимални резултати. 

Друг ценен и актуален документ, свързан с подготовката за ограмотяване на децата със 
СОП, е Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-
2020. В нея са формулирани мерките, чрез които се преодоляват разликите в равнището на 
уменията при децата в норма и при тези със СОП. Набелязаните пътища съдействат за 
когнитивното, езиковото, социалното и емоционалното развитие, за образованието и грижите 
в ранна детска. Стратегията насочва вниманието върху създаване на подкрепяща среда за 
формиране на функционална грамотност и у децата със специални образователни 
потребности [5], като по този начин осигурява равна обща и допълнителна подкрепа за 
развиване на способностите и уменията им, за тяхното цялостно личностно развитие.  

Може да се направи изводът, че съвременната българска нормативна база определя 
параметрите на приобщаващата среда по начин, по който тя може да подкрепя 
действителните възможности и разнообразни потребности на децата. В този смисъл 
подготовката за четене и писане в масовата детска градина се извършва съобразно рамковите 
изисквания, определени в Държавния образователен стандарт за приобщаващо обучение, по 
план, съобразен с индивидуалните способности и специфични нужди на всяко дете. 

 
2.3 Основни принципи и задачи на корекционно-развиващата дейност при 

подготовката за ограмотяване  
 
Подкрепящото образование се основава върху основните дидактически принципи, 

които е важно да бъдат съблюдавани при планирането и организацията на педагогическите 
ситуации [3]. Принципите, които се прилагат в корекционно-развиващата дейност при 
подготовката за ограмотяване, съответстват на възрастта и индивидуалното развитие на всяко 
дете. Те имат свои характерни особености, произтичащи от спецификата на образователното 
направление Български език и литература. Важно приложение имат следните принципи: 

1. Принцип за развитие на мисленето, езика и комуникативните умения, като 
средства на специалното образование. Специфични проблеми в еволюцията на посочените 
средства се наблюдават у всички деца със СОП. Поради това обстоятелство, обща за тях 
образователна нужда се явява потребността от корекционна педагогическа помощ в процеса 
за развитие на мисленето, езика и комуникативните умения. 

2. Принцип за дейностния подход в обучението и възпитанието. Приложението му 
е приоритетно в условията на колективната предметно-практическа дейност под 
ръководството на педагога (децата могат да бъдат организирани по двойки или по групи). 



 

319 
 

Дейността създава естествени условия за участие в мотивирано речево общуване и в тази 
среда постоянно се мултиплицира потребността от такова общуване. 

3. Принцип на диференциран и индивидуален подход. Практиката на 
приобщаването, използваща индивидуалния подход и индивидуалните учебни планове, 
дава възможност на децата да се включат в обща дейност, в която да си сътрудничат, 
общуват и да се чувстват съпричастни. Приложението на диференцирания подход в 
условията на образователния процес в масовата детска градина се обуславя от наличието на 
вариативни типологични особености, проявяващи се в рамките на една и съща категория 
нарушения у деца със СОП. В този смисъл индивидуалният подход конкретизира 
диференциацията във връзка със създаването на благоприятни образователни условия, 
отчитайки специфичните особености на конкретното дете. 

4. Принцип за необходимостта от специално педагогическо ръководство.  
Учебно-познавателната дейност на детето със СОП се различава от учебно-

познавателната дейност на детето в норма, поради което се изисква постоянно и търпеливо 
педагогическо ръководство на процеса. За педагога предизвикателствата са по посока 
съотнасянето на индивидуалните възможности на детето с необходимостта от достигането на 
образователния стандарт [6]. 
 Планирането на урока в подкрепящата среда на предучилищната група трябва да 
включва както общообразователни задачи (защото те удовлетворяват образователните 
потребности в рамките на Държавния образователен стандарт), така и корекционно-
развиващи задачи. Към тях се отнасят тези за: 

1. Преодоляване на трудностите в развитието на вниманието, на всички негови 
видове и свойства и определяне на компенсаторните възможности. 

2. Корекция на трудностите на словесно-логическото мислене и мисловните процеси 
на анализа, синтеза, квалификацията и обобщението.  

3. Увеличаване обема на паметта и определяне на компенсаторните възможности на 
паметта (след диагностициране на основния вид памет). 

4. Развитие на фините двигателни умения и динамиката в движението на пръстите на 
ръцете.  

5. Развитие и коригиране на проблеми, свързани с речевата дейност – в това число в 
монологичната и диалогична реч, и планиране на дейности за развитие на речника. 

6. Създаване на позитивна мотивация за учене чрез похвала, насърчаване, 
подпомагане, създаване на ситуации за постигане на успех, при използване на конструктивна 
критика. 

 
2.3 Методически подходи за включване на децата със СОП в подготовката за 

ограмотяване  
Един от най-общите аспекти на мотивацията е отношението към учебните задачи. 

Дискутирани в този смисъл, може да се каже, че основните мотиви за учене при децата със 
СОП не са оформени: преобладават игровите мотиви в поведението и в отношението към 
ученето. У децата не се наблюдава отговорност във връзка с изпълнението на учебните 
задачи, както и липсва необходимост да изпълняват изискванията на педагога. Поради 
затруднения да осъществяват целенасочени, планирани поведенчески актове, познавателните 
интереси на децата със СОП имат  ситуативен, повърхностен характер. Тези интереси не 
могат да бъдат задоволени и в игровата дейност, поради нарушения във вниманието, 
концентрацията, трудности при изпълнението на правилата и др. Ето защо са необходими 
интерактивни методически подходи за включване в подготовката за ограмотяване. Особено 
приложение намират следните упражнения: 

1. Артикулационна гимнастика. 
За развитие на артикулацията, ежедневно, преди началото на ситуацията или между 

ситуациите, е целесъобразно да се провеждат две-три упражнения за езика, за езика и 
челюстта, за устните – „Покривче“, „Мотор“, „Хлоп-хлоп“, „Махало“, „Прозявка“ и др. 
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Упражненията се ръководят от логопед и може да бъдат визуализирани чрез снимки. 
2. Развитие на фините двигателни умения. 
За развитие на фините двигателни умения широко се използва работа с пластилин, 

глина, нареждане на мозайка, изрязване с ножици, гимнастика за пръстите, защриховане, 
трасиране по пунктирана линия, прекопиране през паус, театър на кукли за пръстите. 

3. Развитие на двигателно-моторната дейност чрез конструиране. 
За развитие на графичните движения и уменията за писане са полезни упражненията: 

„писане“ във въздуха, рисуване на печатни букви, моделиране на букви с пластилин или 
прежда.  

4. Развитие на произволното внимание. 
Развитието на произволното внимание се нуждае от упражнения за непрекъсната му 

активизация. Тук подходящи са игровите ситуации, изненадващите въпроси, повторението на 
кратки фрази в ролята на „войник“, „дете“, „възрастен човек“. Задаването на уточняващи 
въпроси помага за концентрацията на детето. 

5. Развитие на краткотрайната памет. 
Краткотрайната памет би могла да се развие чрез изпълнение на речеви задачи за 

назоваване на четири или пет предмети от различни групи: „плодове“, „зеленчуци“, 
„облекло“, „превозни средства“. Към тях могат да бъдат добавени нови, напр. към групата 
„плодове“ – лайм, авокадо, нектарини, фурми. По същия начин могат да се изучават нови 
групи: „насекоми“,  „музикални  инструменти“,  „млечни  продукти“ и др. Подходяща игра е 
„Зная 5 имена на .....“. В началото предметите могат да бъдат онагледявани чрез рисунки в 
книги или албуми, като постепенно се увеличава броят на елементите в редицата. По този 
начин се развива и зрителната памет. 

6. Развитие на дълготрайната памет. 
Развитието на дълготрайната слухова памет се повлиява добре при упражненията за 

заучаване наизуст на четиристишия. В този случай е важно езиковият материал да има 
емоционален заряд. Напр., децата могат да бъдат помолени да кажат, прошушнат или извикат 
четиристишието като „стар морски капитан“, като „рефер на футболен мач“. Подходяща игра 
е: „Какво има във вълшебното сандъче?“. В нея фразата се изговаря, като всеки път се добавя 
нова дума. В началото може да се използват пиктограми, които са нарисувани от самите деца. 
Необходимо условие при изпълнение на тези задачи за запомняне е да се осмисли материалът 
и да се осъзнаят съдържащите се в него факти. Това спомага избягване на механичното 
запаметяване, което е нетрайно. Важно е материалът да бъде личностно значим за детето. 
Учейки кратките стихотворения, децата усвояват образците на правилното съгласуване на 
частите на речта, овладяват граматичните норми. 

7. Развитие на диалогичната реч.  
Усъвършенстването на диалогичната реч е основна дейност, насочена към повишаване 

равнището на общото развитие на детето. Потребността да участва в диалог възниква у 
детето при наличие на близки отношения с педагога и в условията на спокойна и дружелюбна 
обстановка в групата. Много важно е да се задават въпроси, отнасящи се до възникващите 
намерения у детето да попита нещо. Децата следва да бъдат изслушвани, да им се задават 
уточняващи въпроси, да им се дават съвети, да се стимулират да правят изводи. 

8. Развитие на монологичната реч. 
Трудностите при прехода от диалогична към монологична реч са породени от 

спецификата на свързаната реч, нейната причинно-следственост и свързаност върху основата 
на общата тема. Поради това, децата със СОП бързо загубват интерес и мотивация към 
практикуване на дейността. Повод за възникване на намерението за продуциране на реплика 
или изказване в диалога са въпросите на събеседника, които служат за външна опора. В 
монологичната реч липсва такава опора и затова в началото е необходимо дейността да бъде 
подкрепена с изображения или картини, подредени последователно. В този случай 
визуализацията на историята подкрепя и допълва първоначалния мотив за разказване на 
историята. Изпълнението на такива словесни задачи е показател как детето разбира 
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свързаната реч [7].  
 
 Изводи 
1. Подготовката за четене и писане в предучилищната възраст на децата със СОП 

следва да се осъществява в подкрепящата среда на ефективното речево общуване. 
2. Речевите възможности следва да се реализират в различни, в това число – 

изкуствено създавани от учителите и специалистите, регламентирани педагогически 
ситуации на общуване в различните режимни моменти. 

3. Набелязването и изпълнението на дейностите в рамките на индивидуалната 
програма в процеса на подготовката за ограмотяване на деца със СОП води до по-
ефективното им социализиране в следващия образователен етап. 

4. В зависимост от характера на нарушенията, част от дефицитите в подготовката за 
ограмотяване могат напълно да се преодолеят в процеса на развитието, други само да се 
изгладят, а трети да се компенсират. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Процесът на приобщаване и изграждане на знанията и уменията при деца със СОП 

продължава през целия им живот. Това налага използване на подходящи методически 
подходи за включването им в подготовката за ограмотяване. В този смисъл, изграждането и 
функционирането на подкрепящо обучение за ограмотяване на деца с различни речеви нужди 
е важен компонент от подготовката им за училище.  

За да се преодолеят трудностите в процеса на подготовката за ограмотяване, в 
дейностите следва да се включват езикови, артикулационни и двигателно-моторни 
упражнения, които обезпечават постепенното овладяване на активни речеви навици. Всички 
регламентирани и нерегламентирани ситуации в различните режимни моменти в детската 
градина могат да бъдат използвани за запознаване с лексиката и с печатното слово, да 
насърчават развитието на основните мисловни операции: обобщение и конкретизация на 
значението на думата и включването й в активния речник на децата. Това е начинът да се 
изгражда и да функционира подкрепяща среда за ограмотяване на деца със специални 
образователни потребности. 
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Abstract: In the last decade the concept of development and promotion of social economy 

and social entrepreneurship are part of EU policy to tackle the social exclusion of persons in a 
vulnerable position. Also, the model of social economy is one of the key instruments for achieving 
social objectives within the framework of the sustainable and inclusive growth. Social benefits are 
measured by integration and employment of disadvantaged people, the contribution to the process 
of social inclusion of other vulnerable people, and the economic indicator is expressed by saved 
public funds for social welfare, on the one hand, and the additional funds compensating the social 
costs of long-term unemployment. What is important to happen is to create suitable conditions for 
the development of social enterprises with the widest possible range - vulnerable groups themselves 
and their problems are diverse and different, and the „answer” to their needs must be flexible in 
order to be efficient and effective; „way to solutions” is not important (the path may be different, as 
are diverse and vast opportunities for economic initiatives) that leads to the result itself, the result is 
important - better integration and sustainable tackling of social exclusion. 

The Economic and Social Council of the Republic of Bulgaria (ESC) believes that social 
enterprises in Bulgaria are still an untapped business model. Current social enterprises are mainly 
non-governmental organizations by applying the relevant legislation creating social enterprises 
whose business is focused on the realization of the social purpose and mission of the organization. 
Social enterprises in Bulgaria operate in various sectors, the most serious part are in: the delivery 
of social services; providing jobs for people with disabilities; mediation in finding employment of 
unemployed persons; provision of health services; аctivities in the field of education and others. 

In realizing these activities the leading is not the end product but the achieved social effect 
on individuals themselves expressed in obtaining the necessary support to integrate into society. In 
this sense, there are three basic models of social enterprises: 

 The most common model is the one that creates jobs and develops the 
workforce. By business jobs are created primarily for people with disabilities. Most often the 
social enterprise is the employer of people with disabilities in order to achieve the 
integration of persons with disabilities in the labor market and create conditions for a better 
life. 
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 Another popular model of a social enterprise is the one in which the 
enterprise produces goods and seeks markets, also engaging with their distribution. Most 
often social enterprises involve persons with disabilities in the form of occupational therapy 
involved in the production of certain goods. Existing social enterprises in Bulgaria within 
this model are engaged in the manufacture of certain products by persons who are 
unemployed or socially excluded. The aim is to enable them to work and improve their 
social inclusion. 

 The third existing model in Bulgaria is related to the provision of social 
services generally through payment of external customers, while social enterprise provides 
social services to its members. Payment is under contract with the state or a municipality. 
Within this model, services are provided to different users paid directly to social enterprise 
for direct service. 
Implementing the strategy „Europe 2020” in Bulgaria, a National Reform Programme is 

developed. There are four priority areas: better infrastructure; competitive youth (reducing the 
share of early school leavers, increasing the number of young graduates, encouraging young 
scientists realization of young people in Bulgaria); better business environment (higher 
employment, more investment, incl. in innovation); more trust in state institutions (protection of 
interests of citizens and businesses, social justice and security). 

It is important to note that the National development program: Bulgaria 2020 identifies a 
specific area of impact and measures related to the social economy and entrepreneurship, in 
particular in Priority 2: Reducing poverty and promoting social inclusion, Sub-priority 2.1 
Providing employment opportunities and raising wages: „promoting entrepreneurship - 
encouraging entrepreneurship, including social entrepreneurship for unemployed persons and 
persons from disadvantaged groups”. According to this document, policy of social inclusion 
requires a special approach for the most vulnerable groups in the Bulgarian society, which 
contribute to the overcoming of their social exclusion and to break the transmission of poverty 
between generations. The political decision to strengthen the status and role of social enterprises 
would provide an additional tool to achieve the national target of Bulgaria to reduce the number of 
people living in poverty with 260,000 by 2020. 

The vision and priorities to promote development of social economy are defined in National 
concept of social economy adopted in 2011. It follows the priorities of the strategy „Europe 2020” 
to promote the social economy to achieve sustainability, economic growth and quality of life (mostly 
of disadvantaged groups). To realize these commitments, the state should create an appropriate 
legal and institutional environment and coordinated sectoral policies to allow in an accelerated 
scope to put into practice successful models of social enterprises. In the concept criteria for 
identification of enterprises and organizations of the social economy are developed, which could 
serve as a basis for creating a favorable (administrative and legal) environment for the 
development of social enterprises (access to finance, social clauses in public contracts, tax breaks, 
etc.). The concept serves as a standard to support the development of social economy and 
encouraging all participants to promote the spirit of social solidarity. According to the concept 
social economy is „both part of the real economy and of civil society in which individuals and / or 
legal persons, associations of volunteers or other organized entities doing business in the public 
interest and reinvest profits to achieve social objectives”. 

In the National Strategy for the youth 2010-2020 is noted that Bulgaria should improve 
economic activity and career development of young people, promote social entrepreneurship among 
them. For this purpose it is necessary to promote public-private partnerships and social 
entrepreneurship in services for the development of young people. For the realization and active 
participation of young people in social and economic life, an appropriate and favorable 
environment is required, as well as conditions for school and university education in the field of 
social entrepreneurship. 

The priority of the National Strategy for reducing poverty and promoting social inclusion 
(2020) is to provide employment opportunities and increase income through active involvement of 
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citizens in the labor market. Among the specific measures is promoting entrepreneurship, including 
social entrepreneurship. 

The long-term strategy for employment of people with disabilities 2011-2020 aims to provide 
opportunities for people with disabilities of working age to effectively exercise their right to free 
choice of employment realization and to improve their quality of life for a free and full involvement 
in public life. 

Within the Operational Programme „Human Resources Development” 2007-2013, Area of 
Intervention 5.1 „Support of social economy” provides support to existing specialty businesses, 
cooperatives of people with disabilities and social enterprises. It also supports the creation of new 
forms of social enterprises, including sheltered workshops, creating conditions for strengthening 
community and voluntary initiatives contributing to raising the level of social capital. 

The strategy of the OP „Human Resources Development” 2014-2020 relies on the notion 
that the most critical to tackling poverty and social exclusion is the application of such social 
policies that give people access to economic opportunities and the needed knowledge and skills to 
utilize set up options - so that they managed to cope with the trap of poverty and social exclusion, 
dependence on social protection system, vulnerability to the adverse events of economic or social 
nature. The implementation of such active social policies must take into account not only national 
but also local specifics and characteristics. Here the important role of the social economy and 
social entrepreneurship in solving the problems of poverty and social exclusion. The potential of 
social enterprises lies in two of their essential characteristics. 

First, they act locally networked with multiple stakeholders and knowing well the local 
problems and they can offer solutions proven to work in a place like reach those groups at risk of 
poverty or social exclusion to which active social policies reach very rarely in comparison to purely 
passive assistance. 

Second, social economy organizations have the potential to mobilize and activate people 
themselves at risk of poverty and social exclusion and thus enable them to engage themselves in 
improving their living situation. 

These two circumstances allot an important place of support for the social economy in the 
overall strategy of OP „HRD” to promote social inclusion. 

Providing support for social enterprises through European structural and investment funds 
is fully in line with the Initiative for Social Business (COM (2011) 682 final), but also announced in 
February 2013 Social Investment Package (COM (2013) 83 final), in which the European 
Commission recommends member states to support social entrepreneurs by providing incentives for 
starting and developing businesses, expanding their knowledge and networking. 

Specific opportunities for project financing of social enterprises will provide investment 
priorities №1: „Socio-economic integration of marginalized communities such as the Roma” and 
№4: „Promoting social entrepreneurship and professional integration in social enterprises and 
promoting social solidarity economy in order to facilitate access to employment”, thematic 
objective 9: „Promoting social inclusion, fighting poverty and all forms of discrimination”. 

Indicative eligible activities are in the following areas: 
 Improving access to employment - activation of economically inactive 

persons; mediation to find a job; vocational information and counseling; psychological 
support; motivational training; providing of training; inclusion in internships, 
apprenticeships, employment including in the social economy; promoting self-employment, 
etc.; 

 Support the activities of social enterprises specialized enterprises and 
cooperatives of people with disabilities in relation to employment; 

 Social marketing and promotion of the social economy and social 
entrepreneurship; 

 Social and professional integration of representatives of vulnerable groups in 
the social economy sector; 
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 Education and training for persons who are employed in social enterprises, 
specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities; 

 Equipment and adaptation of jobs; 
 Support for activities related to creating partnerships and dissemination of 

best practices in the field of social economy; 
 Improving the capacity and human resources to effectively manage social 

enterprises specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities; 
 Provide „supported employment” for people with disabilities; 
 Public awareness campaigns on the potential of social economy. 

OP „HRD” defines the types of beneficiaries who may be: Ministry of labor and social 
policy; Agency for Social Assistance; Agency for Persons with Disabilities; social enterprises; 
employers; specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities; educational and 
training institutions and organizations; NGOs; municipalities and districts of municipalities; social 
partners; financial institutions, social service providers. 

There are other documents defining the key role of social entrepreneurship in combating 
poverty and social exclusion of various vulnerable groups. Reforms are needed and implementing 
innovative measures aimed to develop new approaches and models to tackle poverty and social 
exclusion. The social economy and entrepreneurship is one of the key instruments through which to 
complement ongoing government policy targeted to social support and smart and sustainable 
growth. 

In Bulgaria there is freedom in relation to self-determination as a social enterprise and 
choice of form by which to function. At the time, regardless of the national concept of social 
economy and its implementation plan, a systematic state policy is lacking, providing easily 
accessible and flexible incentives for their development, including all forms. Rather, private donors 
and programs develop initiatives aimed at increasing the capacity and the incentives. Entirely by 
the organizations themselves depend on whether and how to define as a social enterprise that comes 
to the question whether this means real and whether it is long-solving specific social problem and 
seeking support for it. 

The following challenges facing social enterprises in Bulgaria are identified: Lack of legal 
framework relating to the definition of social enterprises in order to properly guide policies; In 
Bulgaria there is still no legal definition of social enterprise, but has a set of characteristics (in 
National Concept for Social Economy) which are the starting point for identifying social enterprise. 

1.The majority of social enterprises in Bulgaria are aimed at providing different types of 
services (passive) while social entrepreneurship should develop towards active engagement of 
target groups in the process. 

2.Problems encountered during the operation of social enterprises: facilities, administration, 
personnel, equipment; 

3.Lack of sufficient incentives related to the supply of products of social enterprises in the 
market; 

4.Interaction with other companies, organizations, administrations; 
5.The need for training and motivation of people working in social enterprises and those 

who wish to take up a job there. 
Social entrepreneurship is one of the most innovative ways to achieve a better quality of life, 

independence and inclusion in society of persons from vulnerable groups. Need to be taken key 
legislative changes in order set in strategic and political national documents measures to become 
real mechanisms to support social entrepreneurship in Bulgaria, as well as the successful 
development of social enterprises, requires the creation of sustainable partnerships between 
business, NGOs and the public sector - partnerships in which each of these actors recognizes its 
role to achieve socially important objectives and is willing to invest resources in that. 

The study conducted an analysis on what extent is developed and adopted the concept of 
social entrepreneurship and the role of social enterprises for socio-economic development of 
Bulgaria by exploring opportunities to promote social entrepreneurship in the country through 
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government policy, NGOs, business initiative, training and counseling. 
 

Keywords: social management, social activities, social economy, social entrepreneurship. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Социалната икономика заема сериозен дял от европейската икономика. В близо 2 млн. 

социални предприятия са ангажирани над 14 млн. души, което представлява почти 6,5% от 
заетите в Европа. Като ключов компонент на европейския социален модел социалните 
предприятия са устойчиви и ефективни в условията на криза. Социалните ползи от тях се 
измерват главно с интеграцията и реинтеграцията на хората в неравностойно положение в 
обществения живот, а икономическите и финансовите резултати- със спестяването на 
значителни публични средства, отделяни за социални помощи и обезщетения [1].  

Социалната икономика и социалното предприемачество са обект на специално 
внимание от страна на Европейската комисия (ЕК), особено през последните години. Това се 
дължи на потенциала им да намират решения на проблемите на обществото, свързани със 
създаването на устойчиви работни места, улесняването на социалната и трудовата 
интеграция, предоставянето на социални услуги и подобряването на качеството на живот, 
включително и борбата срещу бедността и социалната изолация. 

Социалните предприятия и социалното предприемачество заемат централно място в 
дневния ред на ЕК, и в частност в Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020” [2]. Те са ключов елемент на Европейския социален модел и 
допринасят за изпълнение на социалнозначимите цели на стратегията. Тяхното нарастващо 
значение - особено в контекста на икономическата и финансовата криза, е предимно резултат 
от нуждата на европейците от по-етично и по-социално измерение на тяхната работа, 
потребление, спестявания и инвестиции. 

В последните години ЕК започна създаването на политическа рамка в подкрепа на 
социалната икономика и социалното предприемачество, която намери израз в редица 
политически документи, очертаващи границите и възможностите за тяхното развитие [2].  

Във всички европейски документи социалното предприятие е припознато като ключов 
компонент на гражданското общество и на Европейския социален модел. Подчертава се, че 
социалните предприятия са неразделна част от широкото гражданско общество и основен 
компонент на сектора на социалната икономика, които трябва да бъдат подкрепени 
политически и финансово в своята цялост. 

При анализирането на инициативите, насочени към социалното предприемачество, се 
смята за необходимо то да бъде разгледано в контекста на по-широкото понятие за социално 
предприятие, тъй като са необходими мерки на всеки етап от неговия жизнен цикъл [3]. 
Според изразеното становище на Европейския икономически и социален комитет подкрепата 
и насърчаването на социалните предприятия могат да допринесат за максималното 
използване на техния потенциал за растеж и капацитет за създаване на социална стойност. 
Тъй като определенията в отделните страни се различават, социалното предприятие следва да 
се опише въз основа на общи характеристики като социални цели, реинвестиране на 
печалбите, многообразие от правни форми и начини на участие на заинтересованите страни. 
Приоритети за социалните предприятия са осигуряването на по-добър достъп до капитал и 
специално пригодени финансови инструменти. Комисията и държавите-членки следва да 
насърчават създаването на специфични програми за подкрепа за развитие на социалните 
предприятия и следващото поколение социални предприемачи. 

Европейският икономически и социален съвет изразява становище, че Европейската 
комисия следва да поеме инициативата за проучване на възможността за създаване на 
общоевропейска система за измерване на социалните резултати и кодекс на поведение, както 
и да насърчи използването на съществуващите системи. Освен това следва да се проучат по-
задълбочено инициативи за създаване на по-прозрачна система за отчитане с цел повишаване 
на доверието у инвеститорите. Следва да се поемат инициативи за събиране и 
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разпространяване на статистически данни за социалните предприятия на европейско 
равнище, създаването на социални предприятия посредством разкриването на обществени 
услуги, възприемането на политики за социално включване и насърчаване на форми на 
социално предприемачество в рамките на развитието на социалната икономика. 

Правната рамка на социалните предприятия в страните членки на Европейския съюз е 
изключително разнообразна. Според установената практика и законодателствата на 
отделните страни, социалното предприятие се утвърждава като една удачна форма за 
интеграция на хора в неравностойно положение. В отделните страни се подхожда по 
различен начин по отношение регламентирането и функционирането на социалните 
предприятия [4]. Общото, което прави огромно впечатление, е голямата публична и 
обществена подкрепа, на която се радват социалните предприятия, и възможността да 
получават за финансиране на дейността си публични средства. На второ място предвидените 
данъчни облекчения за стимулиране на дейността на социалните предприятия оказват 
влияние върху устойчивостта на социалните предприятия, което им дава възможност в 
дългосрочен план да работят за задоволяване на потребностите на целевите групи, към които 
е насочена дейността им. Наред с това социалните предприятия активно използват 
възможността сами да генерират допълнителни средства чрез стопанска дейност. 

В българско законодателство липсва легална дефиниция за социално предприятие, 
както и норми, уреждащи статута, формата и дейността на социалното предприятие. Все още 
липсва и български нормативен акт- законов или подзаконов, в който да се употребява 
терминът „социално предприятие“. Въпреки липсата на законова уредба практиката в 
България показва, че съществуват организации, които развиват социално предприемачество и 
се самоопределят като социални предприятия [5].  

През последните години социалното предприемачество в България търпи силно 
развитие. И въпреки „своеобразния ръст“ на подобни инициативи, все пак е трудно да бъдат 
анализирани съществуващите практики поради липсата на достатъчна информация за 
действащите предприятия, за техните практики и на тази база да се обособяват по 
категоричен начин тенденциите или да се прогнозират бъдещите перспективи за развитие.  

Настоящият труд има за цел да се изследва условията за развитие на социалното 
предприемачество в България- правна рамка, тенденции в развитието на европейско и 
национално ниво и конкретни практики от България, като поставя акцент на възможностите 
за устойчиво развитие на селските райони в контекста на стратегически документи, 
очертаващи „рамката“ на политиките и мерките, които следва да се развиват, за да се насърчи 
социалното предприемачество в България. 

Предмет на разработката е развитието на социалното предприемачество като устойчив 
бизнес модел и инструмент за постигане на устойчиво развитие чрез възможностите, които 
то предоставя, и подходите, чрез които адресира социални и екологични проблеми, 
реинвестирайки печалбата от стопански дейности за постигане на цели, свързани със 
социална трансформация и социален маркетинг. 

Обект на разработката са селските райони, към чието устойчиво развитие може да 
допринесе развитието на социалното предприемачество, разглеждани в контекста на 
стратегическите цели на европейско и национално ниво за балансирано устойчиво 
териториално развитие, за което е необходимо изграждане на капацитет. 
Въз основа на европейските тенденции в социалната икономика и развитието на социалните 
предприятия, както и специфичните особености на страната ни, настоящото проучване си 
поставя следната основна цел: да се анализира социалното предприемачество като 
инструмент за устойчиво развитие на селските райони и да се направят предложения за 
неговото насърчаване чрез изграждане на капацитет с акцент върху предоставяне на бизнес 
консултантски услуги. 

Във връзка с нея са поставени основните задачи: 
Да се анализира състоянието и развитието на социалната икономика и Европейският 

социален модел в Европейски и национален контекст в съответствие с приноса им за 
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постигане на целите на устойчивото развитие; 
Да се анализират състоянието и възможностите за устойчиво развитие на селските 

райони и нуждите от подкрепа за развитие на социалното предприемачество; 
Да се изведат основните тенденции и предизвикателства пред образователните 

системи във връзка с постигане целите на устойчивото развитие и да се дефинира ролята на 
социалното предприемачество; 

Да се приложи компетентностния подход при определяне на длъжностните профили и 
необходимите обучения за бизнес консултанти в областта на социалното предприемачество в 
селските райони. 

Използваната методология се базира на проведени анализи, които включват преглед на 
съществуващата правна рамка за регламентиране на дейността на социалните предприятия, 
на стратегически и програмни документи, осъществени проучвания в България и т.н. 

Извън обхвата на научните търсения са въпросите, свързани с данъчните, 
трудовоправни и социалноосигурителни отношения и законова база в тази област. 

Научната новост на представената работа се заключава в комплексната оценка на 
състоянието на социалното предприемачество в България, как то може да бъде насърчено и 
използвано за развитие на селските райони чрез предлаганите инструменти за изграждане на 
капацитет в подкрепящите го структури. 

Правният ресурс в подкрепа на субектите в социалната икономика включва следните 
аспекти, представени в изследването: законодателно обезпечаване; правни модели; 
юридическо признаване; статистическо признаване; необходими законодателни промени. 

Изследването прави опит да се обобщи съществуващата информация за социалните 
предприятия и социалното предприемачество, като се откроят тенденциите и 
предизвикателствата в тяхното развитие в контекста на целите за постигане на устойчиво 
балансирано и териториално развитие.  

Разработката прави преглед на нормативна уредба, стратегически документи и анализи 
на развитие на социалното предприемачество в България. Представени са и резултати от 
проведено пилотно проучване, целящо по-скоро качествено изследване чрез изразени 
становища, получени в резултат на анкетиране на представители на различни категории 
организации, заемащи експертни и управленски длъжности, формулиране на основни изводи 
за актуалните нужди и начините за насърчаване на социалното предприемачество. 
Подготвени са въпроси с възможност за допълване и изразяване на собствени мнения и 
препоръки, за да се обхванат различни аспекти и виждания относно състоянието на 
социалното предприемачество, в частност как то се приема и подкрепя от обществото и как 
то би могло да бъде насърчено, вкл. дейности за изграждане на капацитет- консултантски, 
обучителни, информационни, мотивационни и т.н., сътрудничество и т.н. 

Изведени са препоръки към подобряване на правната и институционалната среда за 
развитие на социалните предприятия, предложени са критерии за идентификация на 
предприятия и организации от социалната икономика. Подчертано е значението на 
изграждане на капацитет за развитие на социалното предприемачество, като вниманието е 
насочено към повишаване на информираността, изграждането на мрежи, осигуряването на 
консултантски услуги и обучения за придобиване на знания, умения и компетентности, като 
акцентът е върху нужните от обучение и придобиване на квалификации от бизнес 
консултантите. 

Наличните квалификации и умения и бъдещи нужди в контекста на Европейската 
квалификационна рамка за учене през целия живот и нейното приложение в България са 
анализирани, като са откроени основните недостатъци и пропуски. Анализът на нуждите от 
бизнес подкрепа за социалните предприемачи, начините за предоставяне на консултантстки 
услуги, влияещите фактори, както и развитието на търсене, дават основа за формулиране на 
изводи относно изискванията към бизнес консултантите, предоставящи услуги на социалните 
предприемачи и начините за ефективна подкрепа. Фокусът е върху нуждата от изграждане на 
подкрепяща система за насърчаване на социалното предприемачество- регулирана, 
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организирана и координирана, за което изграждането на мрежи и капацитет са ключови 
елементи. 

Специализираните обучения в сферата на социалното предприемачество се разглеждат 
като необходимост от ориентиране към придобиване на знания, умения и компетентности в 
областта на управлението със специален акцент на социалното предприемачество, 
социалните иновации и меките умения, за което са необходими целенасочени дейности по 
планиране, организиране, изпълнение и контрол, осигуряващи постигането на желаните 
резултати от учене и качество с приложение на съвременни методи и технологии в контекста 
на концепцията за учене през целия живот. 

Насърчаването на социалната икономика в България е разгледано като ключов 
инструмент в бъдещото развитие, а социалните предприятия – като ключов елемент на 
Европейския социален модел. Анализирано е социално-икономическото положение в 
селските райони на страната, вкл. социална и техническа инфраструктура, публични услуги и 
качество на живот, социален капитал, инвестиции и достъп до финансиране. Подчертано е 
значението на развитието на социално предприемачество в два основни сектора – земеделие 
и туризъм. Основните изводи са свързани с необходимостта от изграждане на капацитет, като 
акцентът е на придобиване на умения за социално предприемачество, за което са предложени 
портфолио, концептуална рамка и модел по примера на бизнес консултантите като основна 
ключова фигура в подпомагане на социалните предприятия. 

 

2.СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ 
1.Същност, обхват и граници на социалната икономика 
Социалното предприятие е уникална форма на социално предприемачество, 

позволяваща обединяването на икономически и социални цели в едно, което позволява 
провеждане на ефективна социална политика и осигурява подкрепа за социално уязвимите 
групи на обществото в най-широк смисъл [6].  

Социалното предприемачество е добре познато понятие в повечето европейски страни 
и в САЩ. Социалните предприятия в тези държави осъществяват значим дял от дейностите в 
социалната сфера, като съчетават генерирането на приходи от извършването на стопанска 
дейност и постигането на определен социален ефект. Социалното предприемачество е 
уникално с това, че позволява обединяването на икономически и социални цели в едно, което 
позволява провеждане на ефективна социална политика и осигурява ефективна подкрепа за 
социално уязвимите групи на обществото в най-широк смисъл [4].  

Социалната икономика е сфера, към която Европейският съюз проявява траен интерес 
и инвестира в нейното постоянно развитие и усъвършенстване, за да отговори на актуалните 
социални потребности в страните от Общността. Структурните фондове на ЕС бяха 
реформирани в края на 80-те години с цел да бъдат създадени по-ефективни инструменти за 
подкрепа на балансирано регионално и социално развитие. Чрез тях се финансират 
множество дейности, засягащи социалния капитал. Чрез Европейския социален фонд се дава 
възможност Европейската комисия да тества нови идеи в специфични области, за да бъдат 
установени тенденции и акценти, които позволяват да се подобри качеството или фокуса на 
основните програми. Тези дейности обхващат такива области като социалния диалог, 
трудовата мобилност, професионалното образование, информационното общество и нови 
източници на работни места.  

Създаденият европейски социален модел се характеризира с високо ниво на услугите, 
стоките и работните места, генерирани от социалната икономика, както и с подкрепата на 
възможностите за прогнозиране и непрекъснато въвеждане на иновации. Социалната 
икономика е основана на социална парадигма, която е в съответствие с основните принципи 
на европейския социален модел. Тя играе ключова роля за запазване и укрепване на този 
модел чрез регулиране на производството и доставката на множество социални услуги от 
общ интерес [6].  

Социалната икономика активно допринася за богатството и равновесието на 
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обществото, произтича от неговото многообразие, като подобрява и укрепва европейския 
социален модел и като внася необходимия предприемачески елемент, който й позволява да 
способства за стабилен и траен растеж. Ценностите на социалната икономика се намират в 
тясна връзка с общите цели за социално приобщаване и достойни условия на труд, обучение 
и реинтеграция на пазара на труда.  

Важен фактор за развитие на социалната икономика са възможностите за социални 
иновации, като се насърчават намиращите се в затруднено положение да търсят разрешение 
на социалните си проблеми, например по отношение на съвместяване на техния 
професионален и личен живот, равенството между половете, качеството на семейния им 
живот и тяхната способност да се грижат за деца, възрастни хора и хора с увреждания.  

Друга важна характеристика на социалната икономика е високият потенциал за 
генериране и поддържане на стабилна заетост. Социалните предприятия в Европейския съюз 
обикновено са малки и средни, допринасящи за изграждане на устойчив икономически 
модел, при който отделните личности са по-важни от капитала. Като се има предвид, че 
такива предприятия са често активни на вътрешния пазар, трябва да се гарантира, че 
дейностите им са съобразени със съответните правни разпоредби. Ето защо в много 
европейски страни съществуват специални законови уредби, съобразени със спецификата на 
социалното предприемачество и неговата роля за създаване на равни условия за хората в 
неравностойно положение.  

Социалната икономика се развива посредством конкретни организационни и правни 
форми на предприемачество като кооперации, взаимноспомагателни дружества, сдружения, 
социални предприятия и организации, фондации и други съществуващи в държавите-членки 
правни образувания. Трябва да се има предвид, че в различните страни социалната 
икономика носи различни наименования, като „солидарна икономика“ и „трети сектор“, 
както и че макар да не се окачествяват като част от „социалната икономика”, съпоставими 
дейности с общи характеристики се реализират навсякъде в Европа.  

Социалната икономика налага бизнес модел, който не се отличава от общия нито по 
своя размер, нито по сферите на дейност, а посредством зачитането на общи ценности, 
каквито са върховенството на демокрацията, участие на социалните партньори, защита на 
личността и социалните цели; прилагане на принципите на солидарност и отговорност, 
съчетаване на интересите на членуващите ползватели и общия интерес; демократичен 
контрол от страна на членовете; доброволното и открито членство, автономия на 
управлението и независимост по отношение на публичните органи; влагане на излишъка от 
приходи за постигане на целите за устойчиво развитие и в услуга на нейните членове в 
съответствие с общия интерес.  

Социалната икономика расте и се развива в Европейския съюз и в момента над 11 
милиона европейци са членове на предприятия от сектора на социалната икономика (6% от 
работещата популация на Европейския съюз) [6]. Въпреки нарастващото значение на 
социалната икономика и на организациите, които са част от нея, тя остава слабо позната и 
често е обект на критики, произтичащи от прилагането на погрешни технически подходи. 
Липсата на институционална прозрачност е една от основните пречки, с които се сблъсква 
социалната икономика в Европейския съюз и по-голяма степен в някои държави-членки, 
което се дължи отчасти на особеностите на националните счетоводни системи. Ето защо 
разпознаването на социалната икономика като реален сектор с потенциал за решаване на 
обществени проблеми е важно за развитието на европейското общество.  

Социалната икономика често се характеризира със силно лично включване на 
членовете в управлението на компанията и липса на търсене на печалба, която да се 
разпределя между собствениците на капитала. Благодарение на специфичния начин на 
правене на бизнес, който съчетава икономическа активност, демократични действия и 
солидарност между членовете, този тип икономика допринася за реализация на важни цели 
на политиката на Общността в сферата на заетостта, социалната кохезия, регионално и 
местно развитие, опазване на околната среда, защита на потребителите и политика на 
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социална сигурност.  
В Европейския съюз голяма част от социалните предприятия са от типа „социални 

предприятия за работа и интеграция” (WISE), чиито цели са създаване на заетост и 
интегриране на пазара на труда на хора в неравностойно положение. Наличието на 
дълготрайна безработица на определени социални групи, ограниченията на традиционните 
политики на пазара на труда и нуждата от по-активна и иновативна интеграционна политика 
поставят въпроси за мястото на социалните предприятия и важната роля, която могат да 
играят за справяне с безработицата и насърчаване нарастването на заетостта. Във всеки 
случай социалните предприятия могат да съдействат за трудовата интеграция на 
нискоквалифицирани безработни, които са в риск от дълготрайно изключване от пазара на 
труда. Именно към този тип предприятия трябва да бъдат насочени и подкрепящите мерки от 
институциите на европейско и национално ниво.  

Действащите предприятия в социалната икономика са над 2 милиона и представляват 
10% от всички европейски предприятия. 70% от заетите в този сектор работят към 
неправителствени организации, 26%- в кооперации, и 3%- във взаимоспомагателни 
кооперации [8]. Социалните предприятия в Европа са представени в почти всички сектори на 
икономиката- банкиране, застраховане, промишленост, земеделие, занаяти, здравни и 
социални услуги и др. Все още преобладаващо социалните предприятия са в сферата на 
социалните, здравни и други услуги, образование, преработваща промишленост, 
рециклиране, каквато е като цяло и тенденцията в България.  

През последните години, обаче, все по-активно се създават предприятия в сферата на 
туризма (хотелиерство, ресторантьорство и др.) и земеделие [6]. Тези два сектора са силно 
развиващи се в европейската икономика, но все още са с недостатъчно оползотворен 
потенциал сред социалните предприятия. 

Изследване на изследователската мрежа EMES [7] в Европа показва, че земеделието е 
най-слабо развитият сектор- 1%, а хотелиерството и ресторантьорство са също с 
недостатъчно разгърнат потенциал- 5%. Другите сфери са, както следва: социални услуги- 
19% (най-силно застъпеният сектор), рециклиране- 18%, развлекателни услуги- 12%, 
консултантски услуги- 9%, градинарство- 8%, преработвателна промишленост- 6%, 
строителство- 6%, култура- 5%, образование- 3%, търговия- 2%. 

Социалното предприятие е форма на стопанско начинание, която набира все по-голяма 
популярност в Европа и е доказала своята ефективност при осъществяването на активна 
политика за социално включване на групи от обществото, считани за рискови и уязвими и 
останали по една или друга причина в изолация. Социалното предприемачество и социалната 
икономика като концепции позволяват създаването на алтернативни модели за извършване на 
стопанска дейност, които са пазарно ориентирани и в същото време позволяват 
интегрирането в тази дейност на всички „играчи“ на свободния пазар: работници и 
служители, работодатели, инвеститори, потребители и т. н. по начин, който извежда на първо 
място социалната цел и едва след това стремежът за реализиране на печалба, която да бъде 
инвестирана за постигането на тази социална цел [5]. Франция е държавата, в която се 
заражда идеята за социалното предприятие. Чрез популяризирането на концепцията за 
социалното предприятие за първи път започва да се говори за предприемачеството като 
дейност, ориентирана не само към печалба, но и към постигането на резултати, свързани с 
благоденствието на определени социални групи в неравностойно положение. Социалните 
предприятия в Европа се налагат като форма на организирана стопанска дейност, но предвид 
особеното им предназначение и цел, те изискват специално законово регулиране, както и 
подкрепа от страна на държавата и обществото като цяло.  

Във всички държави под една или друга форма в зависимост от спецификите на 
съответното законодателство нестопанските организации активно присъстват като социални 
предприятия или пък няма формална законова пречка да бъдат такива. (Когато съответното 
законодателство им дава възможност да извършват стопанска дейност и те следва да 
инвестират приходите от тази дейност за постигане на социални цели). 
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Въпреки разликите в правната уредба в отделните страни няколко белега се проявяват 
по сходен начин навсякъде и позволяват социалното предприятие да бъде определено като 
недържавно образувание, извършващо стопанска дейност за реализирането на социални 
цели. Независимо от разнообразието от правноорганизационни форми за социалното 
предприятие, основната тяхна характеристика е уникалното съчетание между 
предприемачески и социален аспект на дейността. За да бъде определено едно предприятие 
като социално, в отделните държави се дава приоритет на различни признаци, но безспорни 
са критериите: особена целева група- представители на социално уязвими групи или най-
общо групи в неравностойно положение, принципи на демократичност на управлението, 
които гарантират равноправно участие в процеса на взимане на решения, забрана или 
ограничение при разпределянето на печалба и съответно инвестирането й в социалната 
мисия на предприятието, независимост и автономност на предприятието. Много често в 
устройствения акт на социалните предприятия се изисква при прекратяване на организацията 
имуществото й да бъде прехвърлено в полза на организация с близки цели. Дейността на 
социалните предприятия е насочена към постигане на един основен ефект- включване на 
подпомаганата от тях целева група в социалноикономическия живот. 

В тази връзка много от социалните предприятия се стремят да послужат като трамплин 
за трайно безработни лица към свободния пазар на труда- чрез уменията, които те изграждат 
в трудовия процес или по време на специалните обучения, осигурени от предприятието. 
Други инициативи на социалните предприятия са предоставянето на услуги, както и 
производството на специфични продукти, предназначени за лица от уязвими групи. Честа 
практика е тези дейности да бъдат съчетани и в трудовия процес на съответното предприятие 
да участват представители на целевата група, в интерес на която се извършват съответните 
услуги или се произвежда продукцията.  

В много европейски страни за социално предприятие се считат и организации, чиято 
дейност е с регионален обхват и е насочена към възстановяване и развитие на местните 
общности. Този резултат се постига чрез извършване на дейности, които по естеството са 
непривлекателни за бизнеса- например социални услуги или извършване на типично 
стопански дейности в региони, които са непривлекателни за инвестиране, тъй като не са 
развити в икономическо отношение. Организациите с дейност в тази насока осигуряват 
инвестиции за развитие на съответната местна общност и заетост на дългосрочно безработни 
лица. 

За социални предприятия в някои страни от Европейския съюз се считат и тези, чиято 
дейност е насочена към постигането на природозащитни цели (Франция, Англия)- опазване и 
развитие на околната среда, рециклиране на продукти и др.  

Характерно за всички социални предприятия е, че винаги извършват стопанска 
дейност, което означава, че те присъстват на пазара на труда и активно участват в процеса на 
предлагане и търсене на стоки и услуги. Проблемът с финансовата устойчивост на 
социалните предприятия присъства навсякъде, тъй като производителността на подобен тип 
организации е обикновено ниска и често те не могат да бъдат конкурентни на свободния 
пазар. Социалните предприятия се финансират както с държавни субсидии под различни 
форми, така и чрез приход от собствената си стопанска дейност. Подкрепата от страна на 
държавата се проявява било то чрез специално данъчно законодателство (намаляване или 
освобождаване от дължими от тях данъци, насърчаване на дарения в полза на социалните 
предприятия) или учредени специализирани държавни фондове, било и чрез директни 
субсидии за покриване на разходи по наетите лица (трудовото възнаграждение и 
осигурителните вноски за наети лица от уязвими групи). 

В някои страни политиката е осигуряване на подкрепа от държавата в началните етапи 
от създаването на социалните предприятия, като после те трябва да си осигурят финансова 
независимост чрез реализиране на приходи от дейността си.  

В страните от Европейския съюз подходът на законодателя за регулиране на 
социалното предприемачество е различен. В повечето държави все още няма специални 
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закони, които да регламентират статута на отделен правен субект – социално предприятие. В 
общия случай практиката показва, че социалните предприятия имат формата на кооперации 
(Испания, Италия, Португалия, Гърция), търговски дружества със социални цели (Литва, 
Финландия, Англия, Белгия), кооперативно дружество в обществен интерес (Франция) [5].  

В опит да се обобщят съществуващите модели на социални предприятия в държавите-
членки на Европейския съюз се стига до извода, че няколко са основните подхода за правно 
регулиране на социалните предприятия [5]: държави, предпочели да отделят в самостоятелен 
законов акт правната рамка на социалните предприятия (Литва и Финландия); държави, в 
които липсва специален закон и изискване за точно определена организационна форма за 
социално предприятие, но са регламентирани определен вид юридически лица, които 
извършват именно социално предприемачество и в законодателството са предвидени редица 
насърчителни мерки за дейността им (Италия- социалните кооперации, Португалия- 
социалните кооперации за взаимопомощ, Гърция- социалните кооперации с ограничена 
отговорност); държави, в които за целите на социалното предприятие се създава нов вид 
юридическо лице (Англия, Франция); държави, в които няма пречка социалното 
предприемачество да се развива под различни правноорганизационни форми, стига те да 
позволяват извършването на стопанска дейност със социални цели (Германия, Швеция, 
Белгия). В страните от Централна и Източна Европа липсва (с изключение на Литва) 
специална регламентация за социалните предприятия. Редица изследвания и примери от 
практиката показват, че социалното предприемачество се извършва в рамките на нестопански 
организации, когато законодателството им позволява те да развиват стопанска дейност. 
Редица държави, като Полша например, могат да се похвалят с дългогодишни традиции в 
развитие и подкрепа за социалните предприятия.  

Според Националната концепция за социална икономика „социалната икономика е 
събирателно понятие, с което се акцентира върху прекия социален ефект от дейността на 
предприятия и/или организации, които са учредени със социална цел и целенасочено 
организират своята дейност, за да постигат такъв резултат“. 

Социалната икономика е едновременно част от реалната икономика и част от 
гражданското общество, в която физически и/или юридически лица, сдружения на 
доброволци или други организирани субекти осъществяват стопанска дейност в обществена 
полза и реинвестират печалба за постигане на социални цели [11].  

Градивните компоненти на функционалната структура на социалната икономика са:  
1/стопанска функция за собствено ресурсно обезпечаване;  
2/социална функция, реализирана чрез профила на разходите;  
3/общественополитическа функция на генериране на обществени нагласи на социална 

солидарност.  
По своята функционална структура, социалната икономика подпомага процеса на 

социално включване и е различна от корпоративния капитализъм. В рамките на социалната 
икономика се създава устойчив бизнес модел, който не се окачествява по размера и сферите 
на дейност, а посредством зачитането на общи ценности, каквито са: върховенство на 
демокрацията, ангажирано участие на структурите на гражданското общество за постигане 
на социален напредък, правата на личността; защита и прилагане на принципите на 
солидарност и отговорност, съчетаване на интересите на членуващите ползватели и общия 
интерес; демократичен контрол от страна на членовете; доброволното и открито членство, 
автономия на управлението и независимост по отношение на публичните органи; влагане на 
излишъка от приходите в услуга на членовете в съчетание с общия интерес за постигане на 
целите за устойчиво развитие.  

Развитието на социалната икономика се основава на кооперативни, частни, колективни 
социалноикономически инициативи, основани на мобилизиране и коопериране на ресурси, 
доверие и взаимопомощ. Доброволността на участието, демократичното и прозрачно 
стопанско управление и колективният избор, основан на правилото “един човек - един глас” 
при вземане на решения, са водещи принципи. Основавайки се на трудово интензивни 
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технологии и поставяйки обществената полза преди печалбата, социална икономика предлага 
по-ниски цени за социално значими продукти, увеличава жизнените шансове и води до по-
равномерно разпределение на националния доход. Тези социалноикономически инициативи 
са реализирани с участието и овластяването на уязвими групи, разполагащи с икономическа 
свобода.  

Предприятията на социалната икономика се управляват като бизнес, произвеждат 
стоки и услуги за пазарната икономика и насочват част от своите ресурси в осъществяването 
на социални и екологични цели. 

Социалната икономика включва всички видове предприятия, независимо от 
правноорганизационната им форма, създадени и действащи предимно за постигане на 
социални цели. Такива могат да бъдат кооперации, местни, самоподпомагащи се предприятия 
или групи, асоциации, взаимоспомагателни дружества, фондации, сдружения и други.  

Социалната икономика заема специфично пространство между държавата (с нейните 
защитни механизми) и пазара (с неговата икономическа ефективност и насоченост към 
печалба, основана на капитал). Колкото по-голямо е това пространство, толкова по-голяма е 
необходимостта социалната икономика да покрие потребности, които не могат да бъдат 
удовлетворени от съществуващите институционални практики. 

Социалната икономика служи и като инструмент за развитие на социални услуги; 
включване на пазара на труда на групи в неравностойно положение; за подобряване на 
функционалността на системата от социални услуги; за развитие на местните икономики, 
както и за борба с бедността и социалното изключване.  

Чрез развитие на сектора на социалната икономика се разширяват възможностите за 
повишаване на икономическия ръст и приноса към БВП, заетостта и създаване на условия и 
благоприятна среда за иновативни, социално значими предприемачески решения. 

2.Социалната икономика в национален контекст 
В съответствие с целите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж Европа 2020, която предлага визия за социална пазарна икономика на Европа за XXI 
век, в България е разработена и приета Национална концепция за социална икономика [11]. В 
контекста на посоченото в стратегията, че икономическите реалности се развиват по-бързо от 
политическите, концепцията конкретизира назрели процеси от реалната икономика, които 
следва да се обособят в самостоятелен сектор на развитие, за да станат видими както за 
правителството в контекста на политиката за повишаване жизненото равнище на хората, така 
и за широката общественост, която е съпричастна към социалното положение на 
маргинализирани групи от пазара на труда.  

Националната концепция за социална икономика представлява израз на социалната 
ангажираност на държавата за създаване и укрепване на благоприятна среда за 
осъществяване и развитие на модели и практики в областта на социалната икономика в 
Република България. Тя е израз на намерението и решимостта за утвърждаване на 
информираност, култура и ценности, свързани с предприятията и организациите в сферата на 
социалната икономика. Националната концепция е документ, който съдържа визия и 
приоритетни цели за насърчаване развитието на социалната икономика в страната. По този 
начин се представя активната позиция на държавата, формирана в резултат на съвместните 
усилия на широк кръг заинтересовани страни. В резултат от дейността по формиране на 
национална позиция по въпросите на социалната икономика чрез концепцията се очаква да 
бъдат разработени и политики, които да доведат до подобряване качеството на живот и 
благосъстоянието на уязвими групи граждани в обществото. Очаква се да бъде формиран 
устойчив сектор, който да съдейства за преодоляване на социалното изключване на групи 
хора в неравностойно положение. Очакванията са и за промени в модела на социално 
включване на широк кръг граждани в обществото, които са изпаднали в затруднено 
положение по отношение достъпа до работа, услуги и ресурси.  

Националната концепция се позовава на разбирането за социална икономика, отразено 
в документите на Европейския съюз и други международни документи. Тя е в съответствие и 
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с национални стратегически документи, които пряко или косвено са свързани със задачите, 
произтичащи от дефинираните в концепцията цели.  

Националната концепция осигурява изпреварваща визия по отношение на бъдещи 
изменения в нормативната уредба и практика на държавните органи, както и визия за 
интегриране на секторни политики. Тя е документ, за чието разработване е приложен подход, 
основаващ се на добрите национални и международни практики в тази област, 
систематизирани и анализирани в рамките на междуведомствена експертна работна група и с 
широкото участие на представители на държавни и международни институции, организации 
на социалните партньори, неправителствени организации. 

Визията на концепцията е: утвърден, развит сектор на социална икономика, чрез който 
се разширяват условията за активно включване на уязвими групи от обществото, постига се 
гъвкавост и сигурност в заетостта и се развива териториалната кохезия.  

Държавата се стреми да създаде хармонично общество чрез насърчаване развитието на 
социалната икономика в страната за постигането на устойчивост, икономически растеж и 
повишаване качеството на живот на хората и най-вече на групите в неравностойно 
положение. Утвърждаването на благоприятна среда за развитие сектора на социалната 
икономика се постига чрез адекватни политики и партньорства на международно, 
национално, регионално и местно ниво. Всички заинтересовани страни участват активно в 
този процес.  

В процеса на утвърждаване на модел на социална икономика в страната държавата 
играе активна роля за популяризиране, насърчаване и подпомагане въвеждането на успешни 
практики на социални предприятия, включително и на основата на доброволчески дейности, 
развивани в рамките на гражданското общество. За реализацията на тези свои ангажименти 
държавата следва да създава подходяща правна и институционална среда и координирани 
секторни политики за ускорено въвеждане в практиката на успешни модели на социални 
предприятия. В изпълнение на това Националната концепция предвижда държавата да 
прилага мерки за повишаване продуктивността и конкурентоспособността на социалните 
предприятия, както и да следи за коректното придобиване и спазване на марката „Продукт на 
социално предприятие”.  

Предпоставка при разработването на концепцията е постигане на общо съгласие в 
рамките на широк кръг заинтересовани страни по ключови въпроси, свързани със същността, 
обхвата, границите и възможностите на социалната икономика в страната за постигане на 
по-добри шансове за социално включване на групи в неравностойно положение; обединяване 
на ресурси за повишаване заетостта на групи от обществото с ограничен достъп до услуги и 
ресурси или извън пазара на труда; развитие на териториална и местна кохезия.  

Концепцията има следните конкретни цели: 
1.Да служи като отправна точка при въвеждане на критерии за идентификация на 

предприятия и организации от социалната икономика; 
2.Да служи като текущ „стандарт”, съдействащ за подпомагане на развитието на 

социалната икономика и за стимулиране на изпълнители и привърженици да прилагат и 
разпространяват духа на социалната солидарност; 

3.Да служи като основа за създаването на благоприятна административна и правна 
среда за развитието на предприятията на социалната икономика (достъп до финансиране, 
социални клаузи при обществени поръчки, данъчни облекчения и др.). 

Развитието и утвърждаването на устойчив сектор на социална икономика в страната 
ще бъде постигнато чрез прилагане водещите принципи на доброто управление и 
специфичните принципи, свързани с осъществяване на добри практики и модели на 
социални предприятия.  

Специфичните принципи, на чиято основа се градят добрите практики и модели на 
предприятията от социалната икономика са свързани с осигуряване единство между 
икономическата ефективност и специфичните социални цели, развиване на дейност в 
условия на обществена прозрачност и прилагане солидарни принципи на вътрешно 
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управление и взимане на решения. 
Изпълнението на Концепцията за социална икономика ще се осъществява чрез пакет 

от мерки, включени в годишни планове за изпълнение. Предвидените дейности в изпълнение 
на мерките са в съответствие с целите на Концепцията и представляват координирани 
съвместни действия на заинтересовани страни. Част от тях се изпълняват самостоятелно от 
държавните институции, а други - съвместно със заинтересовани страни от 
неправителствения сектор, социални партньори, сдружения на работодателите и други. В 
плановете за изпълнение на концепцията се посочват водещите държавни институции, 
определени в зависимост от компетенциите им. Посочват се сроковете за изпълнение на 
дейностите и източниците за тяхното финансиране. Плановете се одобряват в рамките на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което се приемат от Министерски 
съвет.  

Разработването на политики и формирането на подкрепяща среда е в пряка зависимост 
от координацията в процеса на приложение на концепцията от отговорните институции по 
прилагането на концепцията. Организацията, координацията и контролът по разработване и 
приложение на политики и мерки в областта на социалната икономика се възлага на 
Министъра на труда и социалната политика, като инициатор на разработването на 
националната концепция и поради ангажираност с приложение на концепцията. 

Постигането на целите на Концепцията за социална икономика изисква съответното 
финансово обезпечаване на мерките, включени в плановете за нейното изпълнение. 
Финансирането на част от заложените мерки ще става в рамките на програмното 
бюджетиране (държавен бюджет - в т. ч. бюджет на МТСП и общински бюджети). В 
зависимост от планираните дейности се очаква привличане на финансови средства и от други 
източници (оперативни програми на Европейския съюз, донорски програми и други), както и 
активно участие на всички заинтересовани страни. 

Приложението на концепцията се предвижда да се провежда при ежегоден отчетен 
цикъл – мониторинг и оценка на резултатите. Предвижда се изготвяне на отчети по 
изпълнението на мерките, които се представят до 31 март на годината, следваща годината на 
изпълнението. Отчетите включват информация за осъществените дейности от всички 
заинтересовани страни, отговорни за изпълнението. Резултатите от изпълнението на мерките, 
включени в плановете, се обобщават от координиращото звено в доклади, които се 
представят на Министъра на труда и социалната политика.  

Информационният обмен на различните равнища (местно, национално и европейско) е 
необходим и следва да се осъществява в рамките на стандартните процедурни изисквания. С 
цел осигуряване на по-голяма публичност и информираност е предвидено провеждане на 
информационни дни и кампании, както и обучения за популяризиране идеите на социалната 
икономика. 

За да се осигури прозрачност на приложението на концепцията резултатите от 
мониторинга следва да бъдат разпространявани, както и да бъде осигурена възможност за 
обратна връзка. Основна медия на този обмен на мнения е Интернет чрез профилиран сайт 
[12], както и включване в социалните мрежи. Важно е да бъдат използвани и другите медии 
доколкото ядрото на тази концепция е проявата и разпространението на естественото чувство 
у хората на социална солидарност.  

Във връзка с развитието и усъвършенстването на концепцията непосредствените 
задачи пред правителството са: 

да приведе в изпълнение концепцията, като институционализира нейното изпълнение; 
да утвърди критериите за достъп до участие в мерките на правителството на 

предприятията и организациите от социалната икономика; 
да предлага законодателни промени, насочени към усъвършенстване на благоприятна 

правна и административна среда за развитие на предприятията на социалната икономика, 
взимайки предвид мнението на всички заинтересовани страни; 

да насърчава мерки, които да позволят статистическо отчитане на социалната 
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икономика.  
Изводите и заключенията от статистическото отразяване на участието ще дават основа 

за текущи корекции и допълнения както към концепцията, така и към релевантни 
законодателни актове. 

На основата на конкретни законодателни актове на държави-членки на ЕС - 
Финландия, Белгия, Великобритания, Полша, в които се съдържат полезни модели на 
законодателни решения- правни модели, се открояват препоръчителни решения [11]:  

1.Необходимост от текущо усъвършенстване на нормативната уредба, като 
предпоставка от изключителна важност за дейността, стабилизирането и развитието на 
предприятията и организациите от социалната икономика.  

2.Провеждане на текущ правен анализ в аспекта на социалната икономика с оглед 
разработването на релевантни законодателни промени, както и на отделни актове, насочени 
към хармонизиране и развитие на съществуващата правна уредба. 

Националната концепция за социална икономика е основата, върху която ще се 
осъществява привличането и подпомагане развитието на дееспособни предприятия и 
сдружения от социалната икономика в помощ на успешното изпълнение на националните 
мерки за социално включване.  

С оглед съхраняването на автономността като демократична основа на възникването и 
функционирането на субектите от социалната икономика, концепцията възприема принципа 
на доброволно участие в мерките на държавата по модела на тази концепция в отговор на 
държавни стимули.  

Държавата упражнява контрол на входа и на изхода на участието в държавните мерки 
по тази концепция, за да: 

 поддържа достоверността на статистическа информация относно приложението 
на концепцията; 

 осигурява целесъобразност на приложението на държавните стимули към 
субектите на социалната икономика, които изпълняват критериите за идентификация; 

 разграничава стопанските субекти на социалната икономика от останалите и им 
предоставя равни възможности за развитие чрез създаване на специфична благоприятна 
правна и административна среда. 

Компонентите на социалната икономика в България имат история, традиции и 
перспективи. Кооперациите, които по начало са най-естествен потенциален носител на 
характеристиките на социалното предприятие, получават мащабно развитие още в 
предвоенния период в резултат на сдружените усилия на хора с незначителни материални 
възможности, но с воля и визия за самостоятелно справяне със социалните затруднения. В 
демократичният период социалната икономика се развива, без да заявява видимост в 
политическия спектър, с което остава на заден план от общественото внимание, но намира 
среда за развитие на своя потенциал, успоредно с развитието на гражданското общество.  

В България ролята на социалната икономика в общото развитие на страната е едва 
забележима, за разлика от повечето страни от ЕС. В годините на прехода значително намаля 
броя на заетите в социалната икономика, в частност в специализираните предприятия и 
кооперации за хора с увреждания [11].  

През 2002 година Каунтърпарт Интернешънъл- България започва реализацията на 
програма за създаване и подкрепа на социални предприятия с финансиране от Американската 
агенция за международно развитие (USAID). Това е първото целенасочено използване и 
въвеждане на термина „социално предприятие” в публичното пространство в България, което 
предизвиква интерес сред нестопанските организации и местните общности. В рамките на 
програмата и в периода 2002-2006 година са проведени кампании за популяризация на 
социалното предприятия, като механизъм за социално включване, заетост на групи в 
неравностойно положение и стратегическа възможност за повишаване на капацитета на 
доставчиците на социални услуги. Едновременно с това след провеждане на два конкурса за 
нестопански организации, са избрани 45 организации от 17 общности, които участват в 
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обучения и получават техническа помощ и финансиране за създаване на социални 
предприятия [13]. В резултат на програмата и с оглед на нарастващата роля на социалната 
икономика в рамките на Обединена Европа, като част от дейностите за подкрепа на 
социалните предприятия, е организирана кампания за подготовка на законодателни промени, 
които да регламентират законово социалното предприятие в съществуващата нормативна 
уредба. Въпреки усилията на нестопанските организации и изразената политическа воля на 
правителството за осигуряване на адекватна нормативна уредба, предложенията остават само 
на хартия [16].  

Във връзка с анализа на състоянието на социалното предприемачество в България 
понятието „социално предприятие“ може да бъде разгледано в два аспекта [8]: първо, като се 
проследи на какви индивидуализиращи белези отговаря и под какви правни форми може да 
възникне като субект на правото, и второ, като се изследва правната му регламентация при 
осъществяване на дейност в отделни секторни политики.  

Действащото българско законодателство, регулиращо отношенията в социалната 
сфера, не дава легална дефиниция за социално предприятие. Но определения/дефиниции 
може да бъдат открити в редица стратегически европейски и български документи.  

В съответствие с разписаното в Националната конценция за социална икономика 
определение българският законодател е избрал да не регламентира изрично социалното 
предприятие като отделна правноорганизационна форма, предначертавайки възможностите 
му за възникване, управление и прекратяване, а е оставил на волята на лицата да определят 
сами как да организират дейността си в синхрон със съществуващите правноорганизационни 
форми. Резултат е, че на практика в България социалните предприятия могат да съществуват 
като търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, стига 
да покриват другия критерий- да имат социално значими резултати за уязвими групи.  

Най-често избираната форма, която обединява лица за постигане на определени цели в 
социалната сфера, е юридическото лице с нестопанска цел. Неговият статут е уреден в Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Това, което отличава юридическите лица 
с нестопанска цел от изброените и възможни обединения още на ниво идеен замисъл, а след 
това и в самия дух на закона, са поставяните от тях цели. При самото създаване на ЮЛНЦ 
учредителите обединяват усилията си за реализирането на поставени от тях идеи и стратегии, 
които да променят определени обществени отношения в конкретна среда. От приемането на 
ЗЮЛНЦ и с извършените промени на Закона за социално подпомагане /ЗСП/ голяма част от 
ЮЛНЦ възприемат за своя мисия изпълнение на политики в социалната област, покривайки 
белезите на социалното предприятие според проекторегламента на ЕК.  

Предвидените в Закона за интеграция на хора с увреждания форми за съществуване на 
социално предприятие се явяват видове социални предприятия, регламентирани от държавата 
в специален закон, и по своята природа те се явяват класически социални предприятия.  

Социално предприемачество може да се осъществява под различни правно-
организационни форми. Често срещана и подходящи форма (от гледна точка на критериите за 
определяне на едно предприятие като социално предприятие) в българския контекст е ЮЛНЦ 
[28]. Причините, които налагат този извод са следните: 1) постигането на нестопанска 
(включително и социална) цел е водещо при тази правно-организационна форма и законово 
изискуемо; 2) ЮЛНЦ имат законово гарантирана възможност да извършват пряко стопанска 
дейност, която трябва да отговаря на строго определени критерии [28]; 3) по силата на 
законовите разпоредби приходите от стопанската дейност следва да се използват за постигане 
на нестопанските цели на ЮЛНЦ; 4) законът забранява разпределянето на печалба, 
реализирана от извършваната стопанска дейност между учредители, членове, членове на 
органите или други свързани или несвързани лица в организацията (за разлика от 
търговците). Съвкупността от тези законово гарантирани характеристики на целите и 
дейността на ЮЛНЦ, определят потенциала на ЮЛНЦ да развиват социални предприятия. 
На следващо място този потенциал бива допълнен и от предимствата пред останалите 
икономически субекти, с които разполагат ЮЛНЦ за търсене на социален ефект: 
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Съществуването им е обусловено от нуждите на хората в дадена общност, създадени са 
от тях самите и съответно хората ги разпознават като възможност за преодоляване на даден 
социален проблем; 

Връзката с общността им помага да идентифицират социални нужди и да подбират 
подходящите интервенции за тяхното задоволяване; 

Могат да генерират допълнителни ресурси и да надграждат, като съчетават публични 
ресурси с дарителски.  

Оползотворяването на този потенциал трябва да бъде свързано с преодоляването на 
някои слаби страни, често срещани при ЮЛНЦ – недостатъчните управленски умения, 
особено свързани с дейности, генериращи средства; както и дефицитите в други важни за 
икономическата сфера умения като маркетинг и продажби, управление на хора и 
счетоводство – дефицити, присъщи за МСП принципно и които са в крайна сметка 
преодолими [29]. 

Социалното предприятие би могло да бъде обособено и като търговско дружество [30]. 
Действащото законодателство за търговските дружества не предвижда ограничения относно 
целите и разпределянето на печалбата подобни на тези за ЮЛНЦ. Поради тази причина, за да 
се доближи до схващането за социално предприятие, търговското дружество или трябва да е 
учредено от ЮЛНЦ или да предвиди подобни правила във вътрешно устройствените си 
документи. Напоследък наблюдаваме интерес от страна на стартиращи предприемачи, 
особено млади хора с професии в бизнес сектори, щадящи природата, енергийните ресурси 
или с ефект върху здравето и благосъстоянието на хората. Необходимо е те да получат 
подкрепа да развият идеите си в социален бизнес с внимание към специалното ограничаване 
на частните им интереси в полза на публичните социално значими цели.  

Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са търговски 
дружества, които отговарят на допълнителни критерии относно осигуряване на заетост на 
хора с увреждания [31] и следва да бъдат вписани в специален регистър в Агенция на хора с 
увреждания. Те биват разпознавани като социално предприятие по дефиниция.  

Социалното предприятие, действащо в рамките на разгледаните по-горе правно-
организационни форми, само по себе си не изисква специална регистрация, за да бъде 
„признато” за такова. В различни закони са предвидени редица допълнителни регистрации, 
които следва да се извършат в зависимост от конкретните стоки и услуги, които ще 
предоставя социалното предприятие. Такива са например: регистрация като посредник по 
заетост пред Агенция по заетостта (АЗ) [15], регистрация на доставчици на социални услуги 
пред Агенция за социално подпомагане (АСП) [32], регистрация на лечебни заведения в 
регионалната здравна инспекция [33], регистрация на обучителни организации пред 
Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) [34]. 

Независимо от правно-организационната форма, под която е създадено социалното 
предприятия, няколко основни данъци имат отношение към неговата дейност във връзка с 
данъчното облагане. Приходът от икономическата дейност на социалните предприятия 
подлежи на облагане с годишен корпоративен данък в размер на 10% върху печалбата. В 
определени от закона случаи социални и представителни разходи на социалните предприятия 
ще подлежат на облагане с данък върху разходите, данък при източника и данък добавена 
стойност.  

Българското законодателство предвижда различни категории данъчни преференции, 
които имат отношение към дейността на социалните предприятия. Някои от тях могат да се 
ползват независимо от правно-организационната форма на социалното предприятие. Такива 
са например данъчните облекчения за дарителите на определени уязвими групи (хора с 
увреждания, включително и за технически средства за тях, социално слаби лица, деца с 
увреждания или без родители, наркозависими лица за тяхното лечение), данъчни облекчения 
за работодатели на трайно безработни лица или на хора с увреждания, възможност за 
освобождаване от облагане с ДДС на определени доставки на стоки и услуги.  

Социалните предприятия като ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза са 
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освободени от заплащане на местен данък дарение [17]. Социалните предприятия- 
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания могат да поискат 
преотстъпване на дължимия от тях годишен корпоративен данък и да го използват изцяло за 
интеграция на хората с увреждания или за поддържане и разкриване на работни места за 
трудоустроени лица в следващите две години. 

Предвидени са също така и данъчни облекчения за дарителите на социални 
предприятия, регистрирани като ЮЛНЦ в обществена полза, като лечебно заведение или като 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания. 

Националното законодателство регламентира възможността за „запазване“ на 
обществени поръчки само по отношение на специализираните предприятия и кооперации на 
хора с увреждания. Ако предмет на поръчката е някоя от посочените в нарочен списък на 
Министерски съвет или тя се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с 
увреждания, възложителят на поръчката е длъжен да запази само за специализираните 
предприятия/кооперации на хора с увреждания правото да кандидатстват за изпълнители на 
поръчката [21].  

Както бе подчертано България не е въвела легална дефиниция на социално 
предприятие, нито има ясна и изрично дефинирана регулаторна рамка. Стратегическите 
документи в сферата правят разлика между „предприятия на социалната икономика“ и 
„социални предприятия“, като намерението е първата група да обхваща по-широк кръг лица, 
част от които са и социалните предприятрия [22]. Наред с това, от 2012г. насам се събира 
статистическа информация за действащи социални предприятия в България. През 2013г. НСИ 
включва насочващи критерии към респондентите с оглед на това дали се самоопределят като 
социално предприятие или не. Като основни характеристики на социално предприятие са 
посочени: 

Постигането на социална цел; 
Осъществяване на икономическа дейност;  
Преимуществено реинвестиране на печалбата отново в дейността, отколкото 

разпределянето й между отделните съдружници, акционери, учредители/членове.  
По отношение на типовете правно-организационни форми, чрез които може да се 

развива социалното предприятие, се наблюдава непоследователност и разминавания между 
отделни стратегически документи и програми [23]. Липсва единна и общозадължителна 
рамка на характеристиките на социалните предприятия. Това затруднява съотнасянето им във 
всеки отделен случай към дадено предприятие и преценката доколко то е „социално 
предприятие“ или не. Разрешаването на този проблем би имал отношение към по-
ефективното планиране и по-ефикасното разходване на публични средства за насърчаване 
развитието на социалното предприемачество.  

Съгласно обобщените данни на Националния статистически институт (НСИ) [25] за 
2012г. 4872 предприятия са определили себе си като „социални“. 2717 от тях са регистрирани 
като търговски дружества и кооперации. Социалните предприятия като търговски 
дружества/кооперации са реализирали общо 3 597 289 лв. приходи от дейността си и 
направили 3 419 789 лв. разходи за дейността. Икономическите сфери, в които има най-много 
социални предприятия- търговски дружества и кооперации са търговия и ремонт на 
автомобили и мотоциклети (964 броя) и преработващата промишленост (395 броя). 2155 от 
самоопределилите се като социални предприятия са регистрирани като ЮЛНЦ като само 253 
от тях са реализирали печалба от стопанската си дейност.  

През 2013г. броят на самоопределилите се като социални предприятия е по-малък - 
3612. От тях 2046 са регистрирани като търговски дружества и кооперации. Сферите на 
икономическа дейност на социалните предприятия- търговски дружества/кооперации остават 
непроменени. 1381 от социалните предприятия- търговски дружества/кооперации са на 
печалба. 1566 от самоопределилите се социални предприятия са регистрирани като ЮЛНЦ 
като само 197 от тях са реализирали печалба от стопанска дейност (в размер общо на 
22 116лв.). Същите тези ЮЛНЦ са реализира приход от нестопанска дейност в размер общо 
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на 179 675лв. 
Данните от НСИ за 2012г. и 2013г. показват, че броят на предприятията, 

самоопределили се като социални предприятия намалява. Следва да се има предвид, че при 
отчитане на дейността за 2012г. НСИ за първи път включи въпрос към респондентите дали се 
самоопределят като социални предприятия, без да посочва насочващи критерии при 
самоопределянето. За целите на отчитането през 2013г., обаче бяха въведени насочващи 
критерии. На следващо място следва да се отчете, че към 2013г. са приключили схемите на 
оперативната програма, насочени към подкрепа на социални прдприятия, а проучване (По 
поръчка на ФПББ - Социалните предприятия: Случаят България, Стоян Михайлов) през 
лятото на 2014 година показва, че голяма част от финансираните предприятия вече не 
извършваха дейност. Това е ясен индикатор че наличието само на проектно финансиране не е 
добър начин за постигане на финансова устойчивост на социалните прдприятия, както и за 
необходимостта подобни програми да засилят изискванията си към жизнеспособността на 
социалните предприятия.  

Данните също така показват, че социалните предприятия, създадени под формата на 
търговски дружества и кооперации са повече като брой от ЮЛНЦ. Причините могат да се 
търсят в това че програмите за заетост и подкрепата на Агенция за хората с увреждания, 
пряко свързани с развитие на социални предприятия са преимуществено насочени към 
търговските дружества и кооперации. На следващо място липсата на достъпни за ЮЛНЦ 
програми да развият капацитета и уменията си в сферата на бизнес планиране и управление 
също дава отражение върху цифрите.  

Поради слабото развитие на своя предмет, статистиката за социалните предприятия у 
нас също не е добре развита. Най-добри данни има по отношение на специализираните 
предприятия за хора с увреждания. По данни на Агенцията за хора с увреждания и на 
Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания към края на 2012г. в 
регистъра на Агенция за хора с увлеждания фигурират 131 специализирани предприятия за 
хора с увреждания. От тях 67 са малки и средни предприятия, а 64- микропредприятия. 
Общият брой заети в тях възлиза на около 1200 души, като 30% от тях са хора с увреждания. 
Само 12% от общо 465 000 лица с увреждания в страната работят (по данни на Националното 
сдружение на работодателите на хора с увреждания) [35].  

Към август 2015г. в регистъра на Агенция за хора с увреждания има 281 вписани 
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Те осигуряват заетост на 
3 364 човека с увреждания (т. е. хора, които са се снабдили с ТЕЛК за % намалена 
работоспособност). 

Две от схемите на ОПРЧР 2007-2014 са насочени към социални предприятия: 
„Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални предприятия 
/Пилотна фаза/“ и „Нови възможности“. Били са подкрепени 77 нови предприятия в сферата 
на социалната икономика и 87 действащи такива. Към 30.09.2013г. по Програмата 3 681 лица 
са започнали работа в сферата на социалната икономика.  

Министерството на труда и социалната политика и партньорите му Национален 
статистически институт, Централен кооперативен съюз и Агенция за социално подпомагане в 
продължение на 14 месеца реализират проект „Създаване на национална база данни на 
МТСП за социалните предприятия в България“ [36]. 

Проектът включва технология за въвеждане и обработка на информацията за социални 
предприятия чрез структурирани формуляри. Данните от формулярите са преставени в 
секции „Социални предприятия“ и „Индикатори за социални предприятия“. 

Статистическо изследване на социалните предприятия в България стартира през 2013г. 
и е с годишна периодичност. Обект на изследване са всички нефинансови предприятия и 
предприятията с нестопанска цел в страната, които са развивали дейност през съответната 
отчетна година. Основен източник на информацията са годишните отчети на нефинансовите 
предприятия, съставящи и несъставящи баланс и годишният отчет на предприятията с 
нестопанска цел. 



 

342 
 

Основната цел на статистическото изследване на социалните предприятия в България е 
да идентифицира предприятията в областта на социалната икономика и да осигури 
информация по определени показатели за социалните предприятия в страната. 

По-долу са представени примерни справки от Национална база данни на МТСП за 
социалните предприятия в България- НСИ, 2012 (фиг.1.-5.). 

Базата данни предоставя още много възможности за извеждане на справки в табличен 
и графичен вид. 

Социалните предприятия в Република България осъществяват дейността си в няколко 
направления:  

 доставка на социални услуги;  
 предоставяне на работа на хора с увреждания;  
 посредничество при намиране на работа на незаети лица; 
 предоставяне на здравни услуги;  
 дейност в сферата на образованието и др.  
При реализирането на тези дейности водещото е не производството на краен продукт, 

а социалният ефект за самите лица, изразяващ се в това да получат необходимата подкрепа, 
за да се интегрират в обществото.  

Доставчици на социални услуги  
Една от най-силно изразените области на работа на българските социални 

предприятия е доставката на социални услуги. Това става възможно след проведената 
реформа в социалната сфера през 2003г. с промени в Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и 
Правилника за прилагането му. Разпоредбите на закона регламентират кръга от лица, 
способни да бъдат определени за доставчици на необходимите услуги, като не е предложен 
изчерпателен кръг от субекти, а са описани със следните белези в чл.18, ал.1, т.1- т.4 - 
държавата, общините, български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и 
юридически лица, физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, 
възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или 
на друга държава от Европейското икономическо пространство. И тук поставеният акцент е 
не върху правноорганизационната форма на социалното предприятие, а върху това дейността 
му да е в подкрепа на лицата и да води до социално включване по смисъла на чл.16, ал.1 от 
ЗСП.  

В изпълнение на националната политика в социалната сфера държавата делегира 
изпълнението на определени функции на кметовете на общините в Република България, като 
от своя страна им предоставя правото да се разпореждат със средствата за това, като самите 
средства се предвиждат и превеждат въз основа на държавния бюджет за всяка календарна 
година. Кметовете на общини си запазват правото да допълнят определените от държавата 
дейности с местни дейности, обезпечавайки ги с финансиране от съответния общински 
бюджет.  

Българското законодателство изрично предвижда възможността за т. нар. социално 
договаряне- възлагане предоставянето на социални услуги, финансирани с публични 
средства на частноправни доставчици. Това става чрез провеждането на конкурс, 
организиран със заповед на кмета на общината или в условията на договаряне при участие на 
единствен кандидат. Контролът по законосъобразността на процедурата може да се упражни 
по административен ред пред самия възложител или по съдебен ред пред Административния 
съд. В закона е предвидена възможност доставчикът на социални услуги да предоставя тези 
услуги и самостоятелно срещу уговорено възнаграждение на пазарен принцип.  

Степента за постигане на качество при предоставяната услуга се явява:  
 спазването на критерии и стандарти, определени с правилника за прилагане на 

ЗСП и наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета от 
Министерски съвет на Република България;  
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 изискуемата от закона специална регистрация пред Агенцията за социално 
подпомагане /АСП/ и Държавната агенция за закрила на детето в случаите, когато 
бенефициенти на социалните услуги са деца.  

Специализирани предприятия на хора с увреждания  
Една от предвидените нормативни възможности за развитие на социално 

предприемачество намира израз в Закона за интеграция на хора с увреждания /ЗИХУ/. Тук 
подходът на законодателя намира различно проявление, като е поставен фокус върху два 
основни критерия, по които да припознаем действащото предприятие като социално. 
Критериите са: 

 въведено е изискване от чл.28 на ЗИХУ специализираните предприятия и 
кооперациите на хора с увреждания да са регистрирани в определена правна форма;  

 кооперациите трябва да извършват дейност, свързана с произвеждането на 
стоки или извършването на услуги, като сред наетите лица следва да имаотносителен дял на 
лицата с трайни увреждания.  

Особено внимание предизвиква ограничението на закона социалното предприятие да 
възникне под формата на търговско-правен субект, учреден по реда на Търговския закон /ТЗ/ 
или Закона за кооперациите /ЗК/. Така предприятието може да съществува като акционерно 
дружество /АД/, дружество с ограничена отговорност /ООД/, командитно дружество /КД/, 
командитно дружество с акции /КДА/ и събирателно дружество/СД/, както и като кооперация. 
Практически повече използваните форми са АД и ООД с оглед на това, че се капиталови 
търговски дружества с ясно разграничение на обема на отговорността.  

 
 
 

 
Фиг.1.Брой социални предприятия по области 
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Фиг.2.Справка по основна икономическа дейност 

 

 
Фиг.3.Социални предприятия по организационна форма 

 

 
Фиг.4.Нефинансови предприятия, самоопределили се като социални според броя на заетите в тях лица 
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Фиг.5.Предприятия с нестопанска цел, самоопределили се като социални според броя на заетите лица 

 
Другата възможност за регистрацията на социално предприятие според специалния 

закон е кооперацията на хора с увреждания, уредена в ЗК. За възникването й е достатъчно 
волеизявлението на минимум седем физически лица. ЗИХУ не дава яснота дали самите 
учредители /членове/ и колко на брой от тях следва да са обвързани с членствено 
правоотношение в кооперацията.  

Второто изискване е социалното предприятие да е ангажирано с производството на 
стоки или с предоставянето на услуги, което го превръща в активен участник в икономиката. 
В допълнение към това са въведени количествени измерения на наетия персонал, както 
следва според чл.28, ал.1, т.3:  

за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица - не 
помалко от 20 на сто от списъчния брой на персонала;  

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

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

При така зададените законови разпоредби може да направим извод, че наличието на 
изискваната правноорганизационна форма и икономически критерии трябва да са налице 
кумулативно. За да се завърши фактическият състав по даването на легален статут на едно 
обединение като специализирано предприятие на хора с увреждания, е задължително то да се 
впише в Агенцията за хора с увреждания. Социалното предприятие, регистрирано по ЗИХУ, 
се ползва от по-благоприятно третиране според българското законодателство.  

Активността на социалните предприятия в областта на здравните услуги е 
сравнително ограничена, сведена предимно до упътване на някои пациенти какъв тип 
здравноосигурителни права и задължения имат, предлагане на безплатни и недетайлизирани 
медицински прегледи, безплатно разпространение на медикаменти и пособия, неизискващи 
специализирано предписание. Според основния нормативен акт в тази сфера - Закона за 
здравето /ЗЗдр./, здравните заведения са структури на националната система за 
здравеопазване, в които медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по 
опазване и укрепване здравето на гражданите. Въпреки че отговарят на част от тези белези, 
социалните предприятия, не получили статут на здравно заведение, не могат да предоставят 
здравни услуги и следва да ограничат дейността си до посоченото. Със статут на здравни 
заведения са националните центрове по проблемите на общественото здраве, Националната 
експертна лекарска комисия (НЕЛК), здравните кабинети, оптиките и аптеките. Съгласно 
чл.80 от ЗЗдр. качеството на медицинската помощ се основава на медицински стандарти, 
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утвърдени по реда на чл.6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/. Именно ЗЛЗ 
регламентира лечебните заведения като организационно обособени структури на 
функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или 
с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват диагностика, 
лечение и рехабилитация на болни лица. Тези организационно обособени единици следва да 
имат статут на юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК. Социалните предприятия в 
здравната сфера постигат желания социален ефект или като ограничат сферата си на дейност 
до позволената, без да е нужна специална регистрация по реда на ЗЛЗ, или като регистрират 
обособено дружество или кооперация в съответствие с правните изисквания. За съжаление 
българският законодател не е предвидил възможността правноорганизационната форма на 
лечебните заведения да бъде ЮЛНЦ (В сравнителен план, в много държави от Западна 
Европа е позволено ЮЛНЦ да осъществяват едновременно социални и здравни услуги, което 
им позволява да предоставят интегрирана подкрепа за своите потребители), което реално 
възпира много организации – социални предприятия, да предлагат интегрирани здравно-
социални услуги за уязвими групи лица.   

Кое прави ЮЛНЦ предпочитаната правноорганизационна форма пред търговските 
дружества?  

Цели: ЮЛНЦ имат на първо място задачата да постигнат заложените в устройствения 
им акт цели, като за това изразходват наличните си средства /търговските дружества имат за 
цел реализиране на печалба и разпределянето й между съдружниците/. Освен това 
разписаните в устройствените актове на неправителствените организации цели подлежат на 
публично проследяване от страна на заинтересованите лица, а по презумпция са и известни 
на обществеността, тъй като регистрите на ЮЛНЦ са публични. Поставените направления на 
организациите са задължително законосъобразни и непротиворечащи на добрите нрави, в 
противен случай те подлежат на прекратяване по реда на специална норма- чл.13, ал.1, б. „Б“ 
от ЗЮЛНЦ. Изпълнението на тези цели подлежи на отчет пред органите на самите ЮЛНЦ и 
на ежегоден контрол от страна на държавата, в случай че ЮЛНЦ се е самоопределило в 
обществена полза/извършва общественополезна дейност/.  

Стопанска дейност: ЮЛНЦ имат правото да извършват стопанска дейност при 
определени условия по подобие на търговските дружества и кооперациите, стига стопанската 
им дейност да отговаря едновременно на няколко условия, а именно:  

Да е свързана с предмета на основната дейност на ЮЛНЦ;  
Да е допълнителна спрямо основната дейност;  
Да е определена изрично в устава/устройствения акт на ЮЛНЦ;  
Приходите от нея да се използват за постигане на определените в устава/ 

устройствения акт цели.  
В редица случаи при превишаване обема на стопанската дейност ЮЛНЦ практически 

обособява работата на социалното си предприятие в търговско дружество. Характерно при 
отделянето на социалното предприятие в самостоятелен субект на правото/регламентирано от 
Търговския закон търговско дружество/ е това, че негов едноличен собственик на капитала е 
самото ЮЛНЦ. Съставът на органите на управление на търговското дружество се определя от 
ЮЛНЦ, което осъществява контрол над работата на отговорните лица и определя 
правомощията им. По този начин фокусът от работата на социалното предприятие остава в 
ЮЛНЦ, а съществуването на търговското дружество се оправдава единствено с 
необходимостта от структурно обособяване на мениджърския екип, отговорен за това.  

Посочените задължителни характеристики на стопанската дейност, която може да се 
извършва от ЮЛНЦ, я прави много тясно свързана с нестопанските, идеалните цели на 
организациите – на практика тя е само средство за постигането им. В този смисъл, когато 
тази стопанска дейност се извършва от ЮЛНЦ и тази организация има за цел да подкрепя 
уязвими групи, par excellence се изпълват критериите за социално предприятие. ЮЛНЦ не 
разпределя печалба от извършената стопанска дейност, а получената печалба може да бъде 
използвана единствено за постигане на нестопанските цели. Именно съчетанието на тези 
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характеристики прави много често в практиката ЮЛНЦ предпочитана форма за подкрепа от 
страна на държавата с цел насърчаване на социалната икономика.  

Данъчни стимули за ЮЛНЦ- социални предприятия: За разлика от търговските 
дружества и кооперациите осъществяването на едно социално предприятие под формата на 
ЮЛНЦ според българското данъчно законодателство има редица преимущества и го прави 
по-подходящата форма по следната причина- държавата има възможността да подпомага 
вписаните в Централния регистър на ЮЛНЦ при Министерството на правосъдието 
организации в обществена полза чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други 
финансови и икономически облекчения, предвидени в съответните специални данъчни 
закони. Ето и конкретните измерения:  

По Закона за корпоративното подоходно облагане, юридическите лица – дарителите на 
ЮЛНЦ в обществена полза, вписани в Централния регистър, могат да намалят финансовия 
си резултат до 10 % с разходите си за дарения;  

По Закона за данъците върху доходите на физическите лица годишният облагаем 
доход на физическите лица може да бъде намален до 5 % с дарения, направени в полза на 
ЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза и вписани в Централния 
регистър;  По Закона за местните данъци и такси ЮЛНЦ с общественополезна дейност, 
регистрирани в Централния регистър, са освободени от данък върху даренията за получените 
и предоставените дарения.  

По неофициални данни на базата на принципите на социалното предприемачество 
вече работят над 85 неправителствени организации на местно ниво. В повечето случаи те 
продават услуги, което предполага висок икономически риск, и не реализират печалби.  

Типологичните характеристики на този тип предприемачество в България не се 
отличават в голяма степен от тези на подобните предприятия в останалата част на Европа:  

Първо- Има ясно изразен социален ефект - при осъществяване на основната дейност 
на предприятието съществува баланс между стремежа към реализиране на печалба и прякото 
подпомагане на социалния статус на определени групи лица.  

Второ- Има ясно определена целева група – основно лица от социално уязвими групи 
– онези, които се нуждаят от помощ за изравняване на техния жизнен или социален статус с 
този на останалите членове на обществото.  

Трето- Има специфично предназначение на стопанската дейност - насочена е към 
подобряване на жизненото равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и други 
форми на пряка подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на съответната целева 
група.  

Важна особеност на всички социални предприятия е особената симбиоза, която носят 
a priori- между финансовата жизнеспособност и способността да оказват социално 
въздействие. Така те постигат едновременно реализирането на икономически, финансови и 
социални цели, с което придобиват още по-голяма ценност и стойност за обществото.  

Какви типове социални предприятия съществуват?  
Макар да няма събрана обща информация за съществуващите социални предприятия, 

както и обобщен анализ за типа предприятия и основните сфери на дейност, в края на 2005г. 
е създадена Асоциация на социалните предприятия в България, чиито членове в своето 
развитие отработват практиките и стратегическите насоки по отношение на заетостта сред 
хората в неравностойно положение.  

Социалните предприятия биват различни типове в зависимост от основните им 
характеристики:  

Първо- в зависимост от сферата, в която работят, те са:  
 Социални предприятия като доставчик на социални и здравни услуги;  
 Социални предприятия като тренинг и обучителни организации;  
 Социални предприятия като работодател на лица от маргинализирани 

групи или хора с увреждания;  
 Социални предприятия, занимаващи се с производство и търговия.  
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Второ- в зависимост от целевите групи- социалните предприятия биват ориентирани 
към:  

 Социално слаби лица;  
 Лица с физически или психични увреждания;  
 Деца и семейства в риск;  
 Младежи, които не са интегрирани в обществото (като сираци);  
 Етнически малцинства;  
 Жени- жертви на насилие; 
 Възрастни хора.  

Трето- в зависимост от целите си социалното предприятие може да има за цел:  
 Икономическо развитие- чрез създаване на заетост и създаване на 

благосъстояние на целевите групи;  
 Трудова интеграция на социално слаби или хора с увреждания, на 

маргинализирани групи; 
 Бизнес ориентираност и предприемачество; 
 Социална защита.  

Под каква форма съществуват социалните предприятия в България?  
Както вече беше споменато, най-често социалните предприятия в България към 

настоящия момент са свързани с дейността на неправителствените организации (НПО):  
Неправителствени организации, предоставящи услуги на представители на своите 

членове или на целевите групи, към които са насочили усилията си- услугите могат да бъдат 
образователни, консултантски услуги за хора от уязвими социални групи, социални или 
здравни услуги, социално подпомагане, елементарни медицински услуги и т. н.  

В практиката съществуват и неправителствени организации, които изпълняват 
стопанска дейност- те използват печалбата от тази стопанска дейност за финансиране на 
дейности в изпълнение на социалната мисия на организацията.  

Друг тип организации, които влизат в кръга на социалните предприятия, са НПО, 
осигуряващи заетост на хора от рискови социални групи, обикновено хора с увреждания.  

През последните години, особено насърчавани и от финансирането, осигурявано от 
ЕС и донорските организации, са неправителствените организации, които създават заетост и 
развитие на работната сила. В приложения списък могат да бъдат видени редица НПО, чиято 
основна задача е именно такава - да създават нови работни места за определени социални 
групи, които са целеви за нея. Често този модел е свързан с така наречената „защитаваща 
заетост”, където социалното предприятие е работодател на хора с увреждания- типичен 
пример за това са различните съюзи и обединения на хора с увреждания- на слепите, на 
глухите и т . н.  

Друг често разпространен модел на неправителствена организация- социално 
предприятие, е този на организациите, които играят ролята на посредници между целевата 
група- най-често хора с увреждания, и пазара. Тези организации създават работни навици, 
работна среда и възможности на хора с увреждания да се трудят, като след това посредничат 
за продажбата на произведеното- било чрез базари, чрез специални търговски обекти и т. н. 
Печалбата се използва за закупуване на нови материали и развиване на допълнителни услуги. 
Предоставянето на социални услуги е третият модел на съществуване на социално 
предприятие в рамките на НПО- предоставят се платени социални услуги към външни 
клиенти и в същото време е доставчик на социални услуги за своите членове, като това се 
субсидира от общината или държавата след сключване на договор.  

През последните години се полагат целенасочени законодателни и административни 
усилия за създаване на възможности за все по-широко навлизане на търговските дружества в 
сферата на социалното предприемачество. И тук формите са доста разнообразни:  

Самостоятелни търговски дружества- дружества, регистрирани по Търговския закон, 
които обаче се стремят освен постигането на максимална печалба да осигуряват заетост, да 
предоставят услуги на маргинализирани групи или хора с увреждания.  
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Друг тип търговски дружества са тези, които неправителствените организации 
създават в изпълнение на своите функции. Те може да предоставят социални услуги, да 
наемат хора с увреждания или да предоставят друг тип услуги, но приходите от тяхната 
дейност да бъдат инвестирани в социални услуги за конкретни целеви групи.  

Специфичен тип търговски дружества са тези, които са собственост на съюзите на 
хора с физически или ментални увреждания- те в голяма степен се припокриват като 
специфики с търговските дружества на НПО, но са насочени към една конкретна целева 
група и обслужват преимуществено нейните интереси.  

Социални кооперации: Както беше посочено, социални кооперации съществуват в 
много страни в Европа. И в България съществуват подобен тип социални предприятия, като 
„социално ориентираните” кооперации са също и бизнес ориентирани- тяхната цел е печалба, 
като в същото време имат и социална насоченост. На практика те имат най-дълга история на 
съществуване в България, но рядко са класифицирани като социално предприятие. Въпреки 
това притежават всички специфики на този тип предприятия:  

 Осигуряват заетост на хора с увреждания;  
 Често целят трудовото приспособяване на своите членове и създаване на 

устойчива заетост;  
 Постигат професионална и финансова подкрепа за стартиране на 

собствен бизнес; 
 Предоставят подкрепа чрез доставяне на социални услуги;  
 Осигуряват доставка на специализирани услуги за хора с физически или 

психически увреждания, или с финансови затруднения.  
Една особена проява на социалното предприятие е социалната отговорност на 

бизнеса. Трудно може да се говори за припокриване на тези две понятия- социално 
предприятие и социално отговорен бизнес, но все пак в проявленията на тази отговорност 
може да бъдат открити характеристики, които го доближават до социалното 
предприемачество.  

Трайна ангажираност за провеждане на политика на бизнес етика и принос за 
икономическото развитие и повишаване качеството на живот на служителите и на техните 
семейства;  

Социално отговорен начин на управление на бизнеса;  
Поемане на конкретни ангажименти от предприятията към обществото;  
Участие на бизнеса в разрешаването на социални проблеми;  
Съществуване на проекти със социална насоченост, които облагодетелстват общности, 

общини, държавни или общински институции, болници, училища или граждански 
организации. 

Кои са пазарните ниши за развитие на социално предприемачество в България? 
Както вече беше споменато, както в Европа, така и в България социалните 

предприятия са преди всичко малки и средни. По смисъла на сега действащия Закон за 
малките и средните предприятия търговските дружества се делят на:  

Микропредприятия - с численост на персонала до 10 души и годишен оборот не 
повече от 3 900 000лв. и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000лв;  

Малки предприятия - със средносписъчна численост на персонала по-малка от 50 
души, годишен оборот 19 500 000лв. и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 
000лв.; 

Средни предприятия - със средносписъчна численост на персонала по-малка от 250 
души, годишен оборот до 97 500 000лв. или стойност на дълготрайните материални активи 
до 84 000 000лв.;  

Големи предприятия - със средносписъчна численост на персонала над 250 души, 
годишен оборот над 15 000 000лв. или стойност на дълготрайните материални активи над 
8 000 000лв.  

В България само в много редки случаи – при предприятията на хората с увреждания 
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могат да бъдат класифицирани като големи, поради това че в тях работят над 250 души.  
Основните сфери на действие на социалните предприятия са основно в:  

 социалната сфера- предоставянето на социални и здравни грижи, 
социална защита, консултиране на социално уязвими и маргинализирани групи;  

 образователни услуги;  
 в сферата на комуналните дейности- озеленяване, почистване;  
 в развлекателната дейност; 
 напоследък и в туризма.  

Кои са основните дейности, които извършват социалните предприятия в България и 
как се финансират те? 

Социални предприятия, доставчици на социални услуги: Съгласно Закона за 
социалното подпомагане „социални услуги“ са тези дейности, предоставяни като услуги, 
които са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за водене на пълноценен живот. Като 
съществена част на понятието „социална услуга“ е посочена социалната интеграция на 
потребителя, която следва да съпътства непрекъснато процеса на предоставяне на услугата. В 
тази връзка предоставянето на платени социални услуги води до акумулиране на приходи от 
стопанска дейност и в този смисъл представлява вид социално предприятие. Засилващата се 
през последните години тенденция на делегаране на предоставянето на социални услуги от 
страна на държавата и най-вече от страна на общините засилва тази част от социалните 
предприятия, независимо дали става дума за търговско дружество или неправителствена 
организация.  

Основно условие е доставчиците на социални услуги да са вписани в регистъра към 
Агенцията за социално подпомагане. Те може:  

Да кандидатстват за финансови средства за извършване на социални услуги от 
републиканския бюджет и от общинските бюджети;  

Да финансират дейностите си от приходи от такси за социални услуги, заплащани от 
техните ползватели;  

Да кандидатстват за средства от фонд „Социално подпомагане“ (сега Фонд „Социална 
закрила“) или от други държавни фондове, които финансират социални услуги;  

Да кандидатстват с проекти за финансирани по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“  

Да се финансират от друга стопанска дейност на търговското дружество, ако става 
дума за такова;  

Социални предприятия, предоставящи здравни услуги: Тъй като се касае за 
немедицински здравни заведения, този тип социални предприятия предоставят основни 
здравни услуги, които изискват специализация? - измерване на кръвно налягане, оказване на 
помощ от медицински сестри, рехабилитатори, консултиране за приема на лекарства, 
превързочни дейности, профилактични прегледи и консултации, анонимно безплатно 
консултиране и тестване за СПИН и други. На практика тези услуги са част от социалните 
услуги, предоставяни от предприятието- независимо дали става дума за домашен социален 
патронаж или за социални услуги за зависими, ромски групи, млади жени и т. н. Финансират 
се основно чрез такси за предоставяните услуги, като част от социалните услуги, чрез целево 
проектно финансиране, отново като част от останалите услуги, чрез финансиране от страна 
на общинските бюджети.  

Социални предприятия, организиращи обучения и предоставящи образователни 
услуги- това е другa сфера, в която социалните предприятия развиват активна дейност. 
Законът дава право както на нестопански организации, така и на търговски дружества или 
кооперации да бъдат регистрирани по предвидения специален ред като училища и центрове 
за професионално обучение. Те могат да издават валидни дипломи за придобита 
образователна или професионална степен, ако самите предприятия имат съответната 
регистрация и акредитация. Социалният аспект на този тип дейност се състои в наемането на 
представители на социално уязвими групи и хора със специални потребности като обучители 
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или да бъдат организирани специализирани обучения за тях. Финансират се чрез таксите за 
обучение, събирани от обучаващите се лица, на проектен принцип, чрез целеви субсидии, 
отпускани от държавата или общините.  

Социални предприятия в сферата на производството- последната тенденция през 
годините е насочването към организиране на различни производства- основно малки или 
средни предприятия, които произвеждат продукти предимно в сферата на леката и 
хранително-вкусовата промишленост, земеделието. В развитите технологично държави 
особено перспективни са производствата в сферата на съвременните технологии, но в 
България този тип дейност е слабо развита. Финансират се основно чрез реализация на 
създадената продукция, чрез проектно финансиране.  

Извън описаните по-горе механизми за финансиране- чрез цените на предоставяните 
услуги, чрез финансиране от държавния или общинските бюджети, социалните предприятия 
в България може да използват и други възможности за финансиране:  

Кредитиране- все още трудно достъпна за социалните предприятия. Въпреки 
затягането на кредитния пазар у нас в резултат на кризата част от търговските банки 
разработват специални кредитни продукти за малките и средните предприятия, включително 
за земеделските стопани.  

Друг достъпен механизъм за частично финансиране са приходите от частни дарения- 
реализирани чрез благотворителните кампании и каузи.  

Най-сериозен механизъм си остава осигуряването на приходи от проектна дейност, в 
която НПО са изключително силни и активни. В България непосредствено след промените и 
досега основните източници на финансиране на дейността на НПО продължават да бъдат 
чуждестранни. Навлизането на европейските структурни фондове в България по един 
неочакван начин даде ново измерение на партньорството между НПО и държавата- в лицето 
на МТСП и неговите агенции и общините. Повечето от средствата по европейските програми 
се разпределят от тези структури и това наложи полагането на допълнителни усилия за 
създаване на работещи ефективни отношения между държавния, общинския и нестопанския 
сектор.  

И все пак, макар и огромни за нашите мащаби, структурните фондове трудно могат да 
заместят ролята на държавата и общините като източници за финансиране на дейността на 
социалните предприятия.  

3.Условия и рамка за развитие на социалната икономика - социалното предприятие 
през погледа на водещите стратегически и програмни документи за социално включване 

Социалното предприемачество е идентифицирано на ниво Европейски съюз като 
ключов инструмент за сближаване на регионите и преодоляване на проблемите бедност и 
социална изолация. Като част от политиката за насърчаване на социалната икономика и 
социалните иновации, социалното предприемачество допринася за постигане на 
стратегическите цели, заложени в Европа 2020 [37].  

Нормативно задължително определение за социално предприятие на ниво ЕС не е 
въведено. Въпреки това, в последните години се забелязва, че водещите стратегически и 
нормативни документи дефинират по еднакъв начин ключовите елементи в определението 
[22]: 

Социалните предприятия си поставят нестопански (социално значими) цели: 
Социалните предприятия се създават за постигане на социални цели (преодоляване на 
социална несправедливост или социални неравенства по отношение на уязвими групи от 
хора, или постигане на обществено значими цели в сферата на екологията и устойчивото 
развитие) и подчиняват икономическата си дейност на това, в противовес на целите, свързани 
с реализиране на печалба в полза на отделни лица. Социалните предприятия си поставят за 
пряка, водеща цел да създаде социални ползи в интерес на обществото или на неговите 
членове. 

Дейността, която извършват е икономическа/стопанска по своя характер: Дейността на 
социалните предприятия се изразява в предоставянето на стоки или услуги в условията на 
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конкурентен пазар и по предприемачески начин. Много често икономическата дейност 
обхваща доставката на услуги, които са от общ интерес (например социални, здравни, 
образователни и други подобни) и нерядко по своята същност са социална иновация. 
Възможно е стоките/услугите да не са сами по себе си пряко предназначени за нуждите на 
уязвими групи, но резултатът или приходите да са в пряка полза или пряко да подкрепят 
уязвимите групи или да решава обществено значим проблем. 

Реинвестиране на печалбата от икономическата дейност: Цялата или поне по-голямата 
част от реализираната печалба от дейността на предприятието се реинвестира отново в 
самата дейност (с цел нейното разширяване или се изгражда фонд, чрез който също да се 
постига социалната цел и който не може да се разпределя между отделните собственици на 
социалното предприятие нито по време на съществуването му, нито по повод неговото 
прекратяване), а не се разпределя сред частни акционери или собственици [38]. 

Институционална независимост и вътрешно самоуправление: Социалните 
предприятия са институционално независими от органите на държавна власт на централно и 
местно ниво (т.е. държавни институции и общини нямат възможността да въздействат във 
вътрешното вземане на решения в социалните предприятия нито по силата на закон, нито по 
силата на учредителните му документи). Вътрешното управление на социалните предприятия 
включва механизми за участие в процеса на вземане на решения на представители на 
уязвимите групи (като негови служители, потребители, членове), за които то съществува или 
в основата на механизма на управление е залегнал принципът за социална справедливост. 
Вътрешните механизми за управление се основават на принципите на представителност и 
прозрачност. 

В последните години има ясна европейска политика за насърчаване на социалното 
предприемачество като основен инструмент за справяне с предизвикателствата пред 
уязвимите групи или решаване на обществено значими проблеми, включително като се 
заменят (или изместват) традиционните форми за социална подкрепа (социални услуги и 
плащания). Все повече средства от бюджета на ЕС се отделят за конкретни мерки за подкрепа 
на социалното предприемачество. Програмата за заетост и социални иновации предвижда 
бюджет от EUR 919 469 000 в периода 2014-2020, като една от целите на която е подкрепа 
развитието на социалните предприятия в ЕС [39]. Тази програма действа наред с останалите 
инструменти на ЕС за предоставяне на финансиране в тази област (Европейски социален 
фонд, фондове за подкрепа на социални предприятия и т.н.). В повечето страни членки се 
избра подходът на изрична регулация, като чрез това развиват конкретна насърчителна 
политика.  

Анализирайки европейските документи могат да бъдат идентифицирани две 
взаимосвързани насоки на общоевропейската политиката спрямо социалните предприятия: 

1)нарастваща нормативна регулация с оглед стандартизиране на разбирането какво е 
социално предприятие [40] и  

2)планиране и заделяне на финансов ресурс, насочен към създаване и устойчиво 
развитие на социалните предприятия. 

По този начин се гарантира от една страна създаването на ясна основа, критерии и 
ограничено поле за прилагане на подкрепящи мерки от всякакъв характер- финансов и 
нефинансов, а от друга страна, това не води до натрупване на регулация и нормативно бреме 
без последваща подкрепа [22]. 

В изпълнение на Европа 2020, всяка една държава-членка приема собствена стратегия 
за реформи, която набелязва ключови национални цели и действия за тяхното постигане в 
рамките на общите европейски такива. Съгласно Националната програма за реформи [41], 
част от основните области на структурните реформи касаят модернизиране на услугите за 
достъп до пазара на труда, до социална подкрепа, здравна грижа и образование. Предвижда 
се въвеждането на активни мерки за заетост, включително и на лица от уязвимите групи, чрез 
механизми за осигуряване на устойчива заетост, стимули за работодателите за откриване на 
нови работни места, програми за квалификация, преквалификация и придобиване на ключови 
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умения и т.н.  
Все пак, на национално ниво политиката за развитие на социалната икономика и 

социалните предприятия остава встрани от общите усилия за постигането на целите, 
заложени в Националната стратегия за реформи. Макар че Националната концепция за 
социална икономика е подготвена като стратегически документ с „изпреварваща визия по 
отношение на бъдещи изменения в нормативната уредба и практика на държавните органи, 
както и визия за интегриране на секторни политики“, все още относимите секторни политики 
не са ясно и последователно обвързани с нея. Това пречи за създаване на благоприятна 
правна и финансова среда за развитие на социалните предприятия.  

За периода 2014-2020 са планирани средства в рамките на две оперативни програми 
[42], които ще се използват за насърчаване на „социалното предприемачество“, но остава 
неясна хипотезата доколко на практика те ще поощрят устойчиви модели и инициативи без 
добри регулаторни условия за развитие и без да се изясни всъщност какви организации ще 
подкрепят. Налага се да бъде даден отговор, най-малко по отношение на това: 

Какво определяме като социално предприятие? 
Кои са ключовите стимулиращи фактори за развитие на социалните предприятия в 

българския контекст?  
Какво искаме да се постигне с тяхната подкрепа- каква е добавената социална 

стойност? 
По какъв начини ще се осигури устойчивостта на тяхната дейност? 
Прегледът на водещите стратегически и програмни документи, които имат значение за 

развитие на подкрепяща среда за функционирането на социалните предприятия в България, 
позволява да бъдат открити редица мерки и перспективи за програми, които могат да 
послужат за „пътна карта“ на една успешна политика, която да създаде реални и устойчиви 
условия за насърчаване на социалното предприемачество в България [10].  

Безспорно ключовият документ, който очертава не само рамките на общоевропейското 
програмно развитие, но и на българското, е документът „Европа 2020”. Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж акцентира именно върху развитието на повече 
работни места и подобряване на жизненото равнище, включително чрез повече усилия в 
приобщаване на уязвими групи към пазара на труда.  

Част от концепцията за приобщаващ растеж е интервенцията в борбата с бедността и 
социалното изключване чрез развитие на пазара на труда. В нея са определени 3 приоритета, 
5 цели и 7 инициативи. Социалната икономика е част от духа на цялата стратегия, като това е 
най-ясно заявено в Приоритет 3: „приобщаващ растеж, чрез който ще се стимулира 
икономиката с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално 
сближаване”. Поставени са 5 цели за ЕС за постигане до 2020г., които са: трудова заетост 
(работа за 75% от хората на възраст между 20 и 64 години), НИРД, климатични промени и 
енергия, образование (намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до 
под 10%; поне 40% от 30-34-годишните със завършено висше образование), бедност и 
социално изключване (поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и 
социално изключване хора).  

Европейската стратегия по заетостта води началото си от 1997г., когато страните от ЕС 
предприемат действия за установяване на набор от общи цели за политиката по заетостта. 
Нейната основна цел е създаването на повече и по-добри работни места в целия ЕС. 

Тя вече е част от стратегията за растеж „Европа 2020“ и се прилага чрез европейския 
семестър, който е ежегоден процес за насърчаване на тясна координация на политиките 
между държавите от ЕС и институциите на ЕС. 

В съответствие със Стратегията „Европа 2020“ Европейската стратегия за заетост [43] 
се стреми към създаване на повече и по-добри работни места в целия Европейски съюз (ЕС). 
В тази насока чрез стратегията се насърчават мерки за постигане на три основни цели до 
2020г.: 75 % заетост сред хората на възраст между 20 и 64 години; дял на преждевременно 
напусналите училище под 10% и завършване на висше образование от поне 40% от хората на 
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възраст между 30 и 34 години; поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и 
социално изключване хора.  

По-конкретно, прилагането на европейската стратегия по заетостта, подкрепяно от 
Комитета по заетостта, включва следните четири етапа от европейския семестър. 

Насоки за заетостта- включват общите приоритети и цели за политиките по заетостта. 
Те се предлагат от Комисията, одобряват се от националните правителства и се приемат от 
Съвета на ЕС. 

Съвместен доклад за заетостта- основава се на а)оценката на положението със 
заетостта в Европа, б)изпълнението на насоките за заетостта и в) оценка на набор от 
показатели за заетостта и социални показатели. Той се публикува от Комисията и се приема 
от Съвета на ЕС. 

Национални програми за реформи (НПР)- изготвят се от националните правителства, а 
Комисията извършва анализ дали са в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“. 

Въз основа на оценката на НПР Комисията публикува поредица от доклади, в които 
прави анализ на икономическите политики на държавите от ЕС, и издава специфични за 
всяка страна препоръки. 

Действията, посочени във водещата инициатива на Европа 2020 „Програма за нови 
умения и работни места“ [44], са от съществено значение за постигането на тези цели. Всяка 
година националните правителства (чрез Комитета по заетостта) и европейските институции 
изготвят „пакет от мерки в областта на заетостта“.  

В програмата е представен набор от конкретни действия за: 
 подкрепа на реформите за подобряване на гъвкавостта и сигурността на 

пазара на труда ('flexicurity'), 
 развиване на подходящи умения у хората за работните места днес и в 

бъдеще, 
 подобряване на качеството на работните места и гарантиране на по-

добри условия на труд, 
 подобряване на условията за създаване на работни места. 

Тази програма е инструмент, който се управлява директно от Европейската комисия и 
има за цел да подкрепи заетостта и социалните политики в рамките на Европейския съюз. 
Програмата е част от приетия законодателен пакет на Европейската комисия за кохезионна 
политика за периода 2014-2020г. Тя обединява три съществуващи програми: Прогрес 
(Програма за заетост и социална солидарност), EURESS (Европейските услуги по заетост) и 
Progress Microfinance (Програма за микрофинансиране), като увеличава техния обхват.  

Със започналата през 2008г. инициатива „Нови умения за нови работни места“ [45] е 
определена програмата на Комисията за по-добро усъвършенстване на уменията и за по-
добро предвиждане на потребностите на трудовия пазар и осигуряване на съответстващи на 
тях умения. Инициативата се изпълнява в момента и ще бъде продължена в бъдеще. 

Въпреки сходството в названията водещата инициатива „Програма за нови умения и 
работни места“ е с много по-широк обхват и включва гъвкавост и сигурност, качество на 
работните места, условия на труд и създаване на работни места. Развитието на умения е една 
от четирите основни области на тази инициатива. 

Инициативата „Нови умения за нови работни места“ има за цел: 
 по-добро предвиждане на бъдещите потребности от умения 
 постигане на по-голямо съответствие между уменията и нуждите на 

пазара на труда 
 изграждане на по-тясна връзка между сферите на образованието и труда 

Практически мерки 
Прогнози от Европейския център за развитие на професионалното 

обучение(CEDEFOP); 
Анализ на възникващите тенденции на секторно равнище и създаване на секторни 

съвети по въпросите на уменията; 
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Европейска рамка за ключовите умения за учене през целия живот- в нея са посочени 
осемте ключови умения, които всеки трябва да притежава, за да се справя успешно в 
общество на знанието; 

Съвместни изследвания с Международната организация на труда (МОТ) и 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); 

Разработваната в момента класификация на уменията, компетентностите, 
квалификациите и професиите в Европа (European Skills/Competences, qualifications and 
Occupations- ESCO) ще описва най-подходящите умения, компетентности и квалификации за 
отделните професии; 

Европейска квалификационна рамка- определяне на квалификациите въз основа на 
учебните резултати, така че всеки да може да разбере какво означават на практика; 

Финансиране от ЕС- чрез Европейския социален фонд и Erasmus+; 
Форум на университетите и бизнеса- насърчаване на диалога между бизнеса и 

образователните институции. 
Стратегическите цели в подкрепа на отговора на Комисията на безработицата и 

ниските нива на участие на трудовия пазар в ЕС с авангардни и новаторски политически идеи 
са: даване на „нов импулс на съчетанието от гъвкавост и сигурност“, като се ангажират 
всички заинтересовани лица в засилването на елементите на това съчетание и като се 
подсилят механизмите за контрол на националните споразумения в областта на съчетанието 
от гъвкавост и сигурност; самостоятелна заетост.  

Социалното предприятие е дефинирано като предприятие, което цели оказване на 
благотворно социално влияние, а не реализиране на печалба. Функцията му е да доставя 
стоки и услуги на пазара, като използва реализираната печалба за социални цели [37].  

Социалните предприятия може да бъдат:  
 такива, за които социалните цели или общественият интерес са 

причината за търговската им дейност, която често е под формата на социална 
иновация;  

 чиито печалби основно се реинвестират за осъществяването на тези 
социални цели;  

 и чиято организация или система на собственост отразява мисията, 
опираща се на демократични или миротворчески принципи, или на идеята за социална 
справедливост.  
Социалните предприятия също така може да бъдат:  

 предприятия, които предоставят социални услуги и/или стоки и услуги, 
предназначени за уязвими потребители (достъп до жилище или до грижи, помощ за 
възрастни хора или инвалиди, приобщаване на рискови групи, грижи за деца, достъп 
до работа, образование, справяне със зависимост и др.);  

 предприятия, чийто начин на производство на стоки или предоставяне на 
услуги има за цел укрепване на социалния ред (социална и професионална интеграция 
чрез достъп до работа на лица в неравностойно положение, особено поради ниска 
квалификация или социални или професионални проблеми, които са причина за 
изолация или маргинализация), но чиято дейност може да обхваща стоки или услуги, 
различни от социалните.  
Изрично е изведено, че социалните предприятия ще играят важна роля при постигане 

на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегия „Европа 2020”), като акцент се 
поставя върху човека и социалното сближаване. Социалната и екологична отговорност на 
социалните предприятия е свързана с корпоративната социална отговорност (КСО).  

В съобщението Комисията предлага План за действие в подкрепа на социалното 
предприемачество е Европа, който да бъде част от общата подкрепа на социалната иновация. 
Предложени са и 11 ключови мерки – подобряване на достъпа до финансиране; подобряване 
на видимостта на социалното предприемачество; подобряване на правната среда.  

Регламент (ЕС) №346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 
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година относно европейски фондове за социално предприемачество [40] цели да окаже 
подкрепа на пазара на социалните предприятия чрез по-ефективно набиране на средства от 
инвестиционни фондове, които са ориентирани към тези предприятия. В него се подчертава, 
че е необходимо да се установи обща рамка от правила, регламентиращи използването на 
обозначението „Европейски фонд за социално предприемачество“ (EuSEF) по отношение на 
допустими фондове за социално предприемачество, по-специално във връзка със състава на 
портфейла на фондовете, които действат с това обозначение, допустимите за тях 
инвестиционни цели, инвестиционните инструменти, които те могат да използват, и 
категориите инвеститори, които имат право да инвестират в такива фондове съгласно 
еднообразни правила в Съюза. 

С регламента следва да се установят еднообразни правила относно естеството на 
допустимите фондове за социално предприемачество, по-специално относно предприятията, 
допустими да бъдат обект на инвестиция от допустим фонд за социално предприемачество, 
както и относно приемливите инвестиционни инструменти. Това е необходимо, за да могат 
ясно да бъдат разграничени допустимите фондове за социално предприемачество и 
алтернативни инвестиционни фондове, които преследват други, не така специфични, 
инвестиционни стратегии, например изкупувания, които настоящият регламент не се стреми 
да насърчава. 

За да се гарантира необходимата прозрачност и сигурност, следва да се предвидят и 
еднообразни критерии за определяне на онези социални предприятия, които са допустими да 
бъдат част от портфейл. Социално предприятие следва да бъде определено като оператор в 
социалната икономика, чиято основна цел е постигането на социално въздействие, а не 
генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. То действа на пазара чрез 
предоставяне на стоки и услуги за пазара и използва печалбите главно за постигането на 
социални цели. То се управлява по отговорен и прозрачен начин, и по-специално чрез 
участието на служителите, клиентите и заинтересованите страни, засегнати от неговата 
търговска дейност. 

Тъй като главната цел на социалните предприятия е постигането на положително 
социално въздействие, а не на максимална печалба, настоящият регламент следва да се 
прилага единствено за насърчаване на подпомагането на предприятията, допустими да бъдат 
част от портфейл, чиято основна цел е постигането на измеримо и положително социално 
въздействие. Измеримото и положително социално въздействие би могло да включва 
предоставянето на услуги на имигранти, които в противен случай биха били изключени, или 
чрез повторно интегриране на маргинализирани групи в пазара на труда чрез предоставяне на 
заетост, подпомагане или обучение. Тези предприятия използват своите печалби за постигане 
на своята основна социална цел и се управляват според изискванията за отчетност и 
прозрачност. В случаите, когато, по изключение, дадено предприятие, допустимо да бъде 
част от портфейл, желае да разпределя печалба сред акционери и собственици, то следва да 
има предварително определени процедури и правила относно начина на разпределение на 
печалбите сред акционерите и собствениците. В тези правила следва да се уточни, че 
разпределянето на печалба не оказва отрицателно въздействие върху основната социална цел 
на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл. 

Социалните предприятия обхващат широка гама от предприятия с различни правни 
форми, които предоставят социални услуги или стоки на уязвими, маргинализирани лица, 
лица в неравностойно положение или в изолация. Тези услуги включват достъп до жилища, 
здравеопазване, помощ за възрастни хора или лица с увреждания, грижа за деца, достъп до 
заетост и обучение, както и управление на зависимостите. В социалните предприятия също 
така се включват предприятия, които използват метод на производство на стоки или услуги, в 
който е заложена социалната им цел, но чиято дейност може да бъде извън сферата на 
предоставянето на социални стоки или услуги. Тази дейност включва социална и 
професионална интеграция чрез средствата на достъп до заетост за хора в неравностойно 
положение, по-специално поради недостатъчна квалификация или социални или 
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професионални проблеми, водещи до изключване и маргинализация. Тези дейности могат да 
засягат също така опазването на околната среда с въздействие върху обществото, като 
например борба срещу замърсяването, рециклиране и възобновяема енергия. 

В съответствие с целта за точно определяне на предприятията за колективно 
инвестиране, които да бъдат обхванати от настоящия регламент, и с цел гарантиране на 
акцент върху предоставянето на капитал за социалните предприятия за допустими фондове 
за социално предприемачество се считат онези фондове, които възнамеряват да инвестират 
най-малко 70 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен 
капитал в такива предприятия. На допустимите фондове за социално предприемачество не 
следва да се позволява да инвестират повече от 30 % от съвкупните си капиталови вноски и 
записания и непоискан акционерен капитал в активи, различни от допустимите инвестиции. 
Това означава, че докато 30 % следва да бъде максималната пределна стойност за 
инвестиции, които не са допустими, по всяко време, 70 % следва да бъдат заделени за 
допустими инвестиции през жизнения цикъл на допустимите фондове за социално 
предприемачество. Горепосочените пределни стойности следва да бъдат изчислявани въз 
основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в 
парични средства и парични еквиваленти. Настоящият регламент следва да определи 
подробностите, необходими за изчисляването на посочените пределни стойности на 
инвестициите. 

Целта на регламента е да насърчи растежа на социалните предприятия в Съюза. 
Инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, които са установени в 
трети държави, могат да осигурят повече капитал за допустимите фондове за социално 
предприемачество и по този начин да са от полза за социалните предприятия в Съюза. Обаче 
при никакви обстоятелства настоящият регламент не следва да е от полза за инвестиции, 
направени в допустими да бъдат част от портфейл предприятия в трети държави, 
характеризиращи се с липсата на съответни споразумения за сътрудничество с компетентните 
органи на държавата членка по произход на управителя на допустимия фонд за социално 
предприемачество и с всяка друга държава членка, в която дялове или акции на допустими 
фондове за социално предприемачество предстои да бъдат пуснати на пазара, или с липсата 
на ефективен обмен на информация по данъчни въпроси. 

Документът изрично посочва, че фокусът и растежът на този сектор са от важно 
значение за постигане на целите на Стратегията „Европа 2020“.  

В Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Регламент (ЕС) №345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент 
(ЕС) №346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество [29] се 
подчертава, че източникът и наличието на финансиране за МСП са важни фактори, които са в 
основата на тяхното развитие, растеж и успех. За да се насърчи развитието на нови области 
на растеж и преминаването към водена от иновации икономика, е необходимо да бъдат 
утвърдени нови начини за финансиране в подкрепа на стартиращи предприятия, иновативни 
МСП и социални предприятия. Тъй като банките обикновено не са в достатъчно силна 
позиция да осигурят тези видове финансиране, достъпът до рисков капитал и капитал за 
социално предприемачество е ключов фактор за финансирането на растежа на този сегмент 
от икономиката на ЕС. Празнината в това финансиране се посочва многократно като пречка, 
която трябва да се преодолее, за да се насърчи икономическият растеж на ЕС. 

Националната програма за реформи е документ, разработен и приет от Министерски 
съвет (МС) в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“, и е българската концепция за развитие 
на целите и инициативите на Стратегията в България в краткосрочен и средносрочен план. 
Посочени са четири приоритетни области:  

 по-добра инфраструктура;  
 конкурентноспособна младеж (намаляване на дела на рано напусналите 

училище, увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, 
стимулиране на младите учени, реализация на младите хора в България);  
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 по-добра бизнес среда (по-висока заетост, повече инвестиции, вкл. в 
НИРД иновации); 

 по-голямо доверие в държавните институции (защита на интересите на 
гражданите и бизнеса, социална справедливост и сигурност).  
Целите на Националната програма са пряко свързани със социалната икономика и 

подобряването на състоянието на уязвими групи в обществото. Мерките за развитие на 
социалната икономика, както и създаването на нови и подкрепа на съществуващи 
предприятия в сферата на социалната икономика имат отношение към развитието на 
социалното предприемачество в България.  

Националната концепция за социална икономика на Република България представя 
визията и определя приоритетните цели за насърчаване развитието на социалната икономика 
в страната. Концепцията служи като стандарт, който да съдейства за подпомагане развитието 
на социалната икономика и да стимулира всички участници в оборота да разпространяват и 
прилагат духа на социалната солидарност. Документът следва приоритетите на Стратегия 
„Европа 2020“ и идеите, които тя представя за социална икономика.  

Социалното предприятие е дефинирано като основната икономическа единица на 
социалната икономика, която стои между частния и публичния сектори. Неговите две 
отличителни характеристики са едновременното съчетание на социални цели и 
предприемачески потенциал на частния сектор.  

Част от социалната икономика са всички видове предприятия, които имат социални 
цели, например: кооперации, местни самоподпомагащи се предприятия или групи, 
асоциации, взаимоспомагателни дружества, фондации, сдружения и др. В концепцията 
изрично са посочени като социални предприятия и регистрираните по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) неправителствени организации (НПО), 
които развиват стопанска дейност с изразен социален ефект по отношение на уязвими групи- 
като това включва подобряване на жизненото им равнище, трудова заетост, услуги или други 
форми на подкрепа, целящи активното им социално включване.  

Услугите, предоставяни от социалните предприятия, са: насърчаване възможностите 
за заетост и кариерно развитие за хора без работа, с увреждания и други, както и съдействие 
при намирането/завръщането на работа; насърчаване възможностите за самостоятелна 
заетост, предприемачество, стартиране на самостоятелен бизнес.  

Важно е да се подчертае, че социалният предприемач създава социално благо чрез 
дейност, която обединява икономически и социални цели, а не само благотворителност; 
такива цели са осигуряване на подкрепа за уязвими групи в обществото. Той трябва да 
използва оптимално наличните ресурси и иновативни подходи за развитие на социалната 
икономика. Осигуряването на заетост на уязвимите групи ще доведе до преодоляване на 
социалната изолация и намаляване риска от бедност и социално изключване.  

От друга страна, се подчертава, че социалната икономика не е цялостно решение на 
проблемите, защото има големи различия между регионите. Ако държавата засили 
активността на политиките за подкрепа и насърчаване на социалните предприятия, тогава ще 
има много ползи. Това, което социалните предприятия трябва да направят, е да докажат 
своята гъвкавост и новаторство, за да могат да бъдат равностоен партньор на държавата.  

Стратегията по заетостта на Република България [46] е разработена в съответствие с 
Националната програма за реформи. Стратегията по заетостта цели повишаване на заетостта, 
производителността на труда и социално включване чрез подобряване на функционирането 
на пазара на труда, увеличаване на инвестиции в човешки ресурси, подкрепа за устойчивото 
макроикономическо развитие. Стратегията следва приоритета на Стратегията „Европа 2020” 
за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономическия растеж. Политиката 
по заетостта трябва да бъде разработена и реализирана с помощта на организации и 
институции, като е необходимо активно сътрудничество с граждански организации и НПО. 
Целта е до 2020г. да бъде подобрено инвестирането в човешкия капитал, както и да бъде 
осигурена по-висока трудова заетост и широк кръг от трудоспособни лица да бъдат 
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интегрирани на пазара. Важно е да бъдат предоставени качествени и ефективни социални 
услуги, базирани в общността и в семейна или близка до семейната среда, които са с 
потенциал за заетост. Изрично упоменато е, че се цели развитие на социалното 
предприемачество и създаване на социални предприятия - предприятия, които целят оказване 
на благотворен социален ефект спрямо лица от уязвимите групи за подобряване на техния 
жизнен стандарт, осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и/или други форми на 
пряка подкрепа. Социалните предприятия предоставят социални услуги, предназначени за 
уязвими потребители, като достъп до жилище или до грижи, помощ за възрастни хора или 
инвалиди, приобщаване на рискови групи, грижи за деца, достъп до работа, образование, 
справяне със зависимости и др.  

Националната стратегия за младежта 2010-2020г. [48] има за цел да създаде подходяща 
и благоприятна среда и условия за училищно и университетско образование, както и 
реализация и активно участие на младите хора в обществения и икономически живот. 
Стратегическа цел е подобрена икономическа активност и кариерно развитие на младите 
хора. Част от тази цел е и популяризирането на социалното предприемачество сред младите 
хора. За постигане на целта е необходимо насърчаване и подпомагане на публично-частни 
партньорства и социално предприемачество в предоставянето на услуги за развитие на 
младите хора. Младите хора трябва не само да бъдат подкрепени от социалното 
предприемачество, но и да разберат повече за неговия ефект и значение. 

За реализацията и активното участие на младите хора в обществения и икономическия 
живот е нужна както подходяща и благоприятна среда, така и условия за училищно и 
университетско образование в областта на социалното предприемачество. 

Приоритет на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване 2020г. [49] е да се осигурят възможности за заетост и повишаване на 
доходите чрез активно включване на гражданите на пазара на труда. Конкретните мерки, 
които трябва да бъдат постигнати, включват: повишаване на пригодността за заетост на 
безработни лица чрез предоставяне на обучение за придобиване на квалификация; 
осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда; осигуряване на услуги, 
необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи с акцент 
върху социалните умения и подобряване на индивидуалната социална работа с тези лица; 
насърчаване на предприемачеството, включително и социалното предприемачество; 
осигуряване на условия за намаляване броя на работещите бедни.  

Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020г. [50] цели да 
осигури на хората с увреждания в трудоспособна възраст ефективно да упражняват правото 
си на свободен избор на трудова реализация, както и да подобри качеството им на живот за 
свободно и пълноценно включване в обществения живот на България. Трябва да бъдат 
създадени условия за интеграция на хората с увреждания в икономическия и социалния 
живот. Това ще бъде постигнато, като на хората с увреждания им се предостави възможността 
за достъп до подходящи форми на професионална подготовка и трудова реализация. Сред 
планираните мерки е разработване на гъвкава система за стимулиране на 
предприемачеството. Макар и социалното предприемачество да не е споменато в текста на 
стратегията, то би било от съществено значение за постигането на нейните целите.  

Според Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 [51] 
социални предприятия се тези, за които социалните цели или обществения интерес е причина 
за търговската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират за осъществяването на 
тези социални цели. Различни изследвания показват, че на европейско ниво в социалната 
икономика функционират над 2 млн. предприятия, в които са ангажирани над 11 млн.души, а 
ролята на социалното предприемачество за борба с бедността и социалното изключване, 
както и повишаване на заетостта и жизнения стандарт, продължава да се увеличава. 
Констатира се също, че социалните предприятия са много устойчиви в условията на криза, а 
понякога са и по-ефективни в чисто икономически план. 

Многократно в различни актове Икономическият и социален съвет на Република 
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България (ИСС) [52] е изтъквал, че социалното предприемачество има съществена роля за 
социалното сближаване и създаването на растеж и работни места. ИСС приветства 
инициативата на Европейската комисия (Съобщение от Комисията до Европейския 
парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на 
регионите; Акт за единния пазар II - Заедно за нов растеж. Брюксел, 3.10.2012г.) „да 
разработи методология за измерване на социалноикономическите ползи от социалните 
предприятия“. Измерването на положителния, социален ефект от дейността на социалните 
предприятия е необходима предпоставка за насочване на инвестиции в социалните 
предприятия [53]. ИСС счита, че държавата следва да създаде подходяща правна и 
институционална среда и координирани секторни политики, които да позволят в ускорен 
план да бъдат въведени в практиката успешни модели на социални предприятия. 

Българското национално законодателство предлага комплексна нормативна база за 
развитие на дейности, които имат своето съотнасяне към характеристиките на социалната 
икономика. 

Съгласно чл.316, ал.1 от Кодекса на труда [19] министрите, ръководителите на другите 
ведомства и общинските съвети са длъжни да създават специализирани държавни 
(общински) предприятия, а работодателите с повече от 300 работници и служители- цехове и 
други звена за работа на лица с трайно намалена работоспособност. 

Общинските съвети могат да създават общински предприятия: 
чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, регистрирани по 

Търговския закон; 
чрез общински предприятия, създадени по реда на Закон за общинската собственост 

[30]. 
В действащото ни законодателство терминът „предприятие“ не е еднозначно 

определен. Отделните закони дават свои автономни дефиниции, предназначени единствено за 
целите на собственото им регулиране.  

В Търговския закон търговското „предприятие“ е определено като съвкупност от 
права, задължения и фактически отношения на един търговец.  

Според Закона за защита на конкуренцията и „предприятие“ е всяко физическо, 
юридическо лице или неперсонифицирано образувание, което извършва стопанска дейност, 
независимо от правната и организационната си форма. 

Според Закона за малките и средните предприятия „предприятие" е всяко физическо 
лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, 
независимо от собствеността, правната и организационната си форма. 

В данъчното законодателство понятието се определя възможно най-широко с цел 
гарантиране на фискалните интереси на държавата. За целите на данъчното облагане Законът 
за корпоративното подоходно облагане борави с понятието „място на стопанска дейност“, 
дефинирано в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а именно (в обобщение): 
определено помещение, база или трайно извършване на търговски сделки в страната. 

Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица „предприятие“ е 
предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, както и търговското представителство 
по Закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание 
чл.8 от Кодекса за социално осигуряване. 

Законът за счетоводството дефинира предприятията като: търговците по смисъла на 
Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, 
неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, 
осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска 
дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от 
чуждестранно лице от държава-членка на Европейския съюз, или от друга държава- страна 
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията 
на свободно предоставяне на услуги. 

Следователно действащото законодателство определя най-общо понятието 
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„предприятие“ като обособяване на различни ресурси- човешки, материални, финансови, 
нефинансови и други с цел осъществяване на разнообразна по рода си стопанска дейност [4]. 

В нормативната уредба липсва определение за „стопанска дейност“. В правната теория 
понятието се дефинира по различни начини. От една страна то се свързва с извършването на 
дейност, насочена към придобиване на печалба, което е същността на стопанската цел. От 
друга страна стопанската дейност се характеризира като синоним на търговска дейност, която 
е определена в Търговския закон. Изработеното в практиката разбиране за стопанската 
дейност е, че това е всяка законна дейност, извършвана от правните субекти, насочена към 
реализиране на печалба.  

По действащата правна уредба за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) 
съществуват две правни възможности за извършване на стопанска дейност- от самото ЮЛНЦ 
или от отделен правен субект, учреден от ЮЛНЦ, което предопределя и организационната 
форма на социалното предприятие.  

Когато социалното предприятие е интегрална част от самото ЮЛНЦ, това означава, че 
стопанската дейност се извършва от името и за сметка на самото ЮЛНЦ, което е страна по 
търговските сделки и което получава ползите и търпи загубите от тази дейност. Не би било 
точно обаче да се каже, че ЮЛНЦ е самото социално предприятие, защото по дефиниция 
социално предприятие представлява определен вид стопанска дейност. Ако ЮЛНЦ 
функционира единствено като социално предприятие, това би означавало, че то извършва 
само стопанска дейност, която би представлявала негова основна дейност и като такава би 
била незаконосъобразна. По-точно би могло да се говори за социалното предприятие на 
ЮЛНЦ, защото въпреки факта, че стопанската дейност е неразделна част от общата дейност 
на ЮЛНЦ, тя може да има и относителна независимост. Социалното предприятие може да 
бъде обособено в отдел или друга вътрешна структура на ЮЛНЦ. То може да е отделено в 
различен офис или в производствен или стопански обект като цех, магазин, ателие и други. 
Възможно е социалното предприятие да се управлява от екип или от едно лице, различно от 
лицата, отговорни за управлението на самото ЮЛНЦ [4].  

Втората възможност е стопанската дейност да бъде институционално изнесена вън от 
ЮЛНЦ и обособена в отделен стопански субект, учреден от или юридически свързан с 
организацията. В този случай социалното предприятие на ЮЛНЦ е този субект- най-често 
търговско дружество. При тази форма на стопанска дейност нестопанската организация 
(НСО) може да влияе само косвено в качеството му на едноличен собственик на капитала или 
съдружник, но юридически тя се извършва от името и за сметка на търговския субект.  

ЗЮЛНЦ за първи път въведе легално правото на ЮЛНЦ да извършват самостоятелно 
стопанска дейност. Допустимостта на тази възможност се извежда от това, че водещи при 
създаването на нестопанските организации са именно целите, а не средствата за тяхното 
постигане, които в своята съвкупност образуват предмета на дейност. Така дейността на 
ЮЛНЦ може да има както нестопански, така и стопански характер, стига тя по своята 
природа да представлява средство за постигане на основните нестопански цели на 
организацията. 

Според закона стопанската дейност на ЮЛНЦ на първо място следва да се подчинява 
на условията и реда, определени със съответните нормативни актове, регулиращи отделните 
видове стопанска дейност. Към общите законови изисквания за стопанската дейност, валидни 
за всички правни субекти, ЗЮЛНЦ поставя допълнителни критерии по същността си 
ограничителни, чрез анализа на които може да се изясни понятието за стопанска дейност на 
ЮЛНЦ.  

В стопанската дейност на ЮЛНЦ не се включват дейностите, считани за традиционно 
нестопански и свързани с приходи, които организацията получава от дарения, от различни 
форми на безвъзмездно финансиране, инвестиции във финансови инструменти или ценни 
книги, тъй като те не се придобиват чрез пряко, активно участие в стопанския оборот. 
Натрупването на такива приходи е по-скоро резултат от пасивното участие на организацията, 
тъй като тя се възползва от резултатите, получени от стопанската инициатива на други 
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участници на пазара. 
Законът определя следните критерии за стопанска дейност, извършвана от ЮЛНЦ [4]: 
Допълнителност: Индивидуализирането на този критерий се свързва пряко с 

нестопанската дейност, която е основната дейност на ЮЛНЦ. Тази дейност представлява 
съвкупността от средства за постигане на нестопанските цели, които не са насочени към 
реализирането на доход или печалба, т.е. дейности, чиито резултати имат нематериален 
принос за реализирането на целите. С критерия за допълнителност законът изисква 
стопанската дейност на ЮЛНЦ да не е основна, т.е. да не е единствената дейност, с която 
организацията е ангажирана. Ако целите, които техните учредители са искали да постигат 
със създаването им, са били реализирането на печалба, то те е следвало да създадат търговски 
субект. Изискването за допълнителност означава принципно, че по-голямата част от 
съществуващите ресурси на организацията следва да бъдат мобилизирани и насочени повече 
към постигане на мисията, задачите, целите и приоритетите на организацията отколкото към 
извършване на сделки, предоставянето на платени услуги и други подобни, целящи 
генериране на приходи и печалба. 

Свързаност с предмета на основната дейност: Различните правни системи използват 
различни критерии за преценка при решаване на въпроса за законната стопанска дейност на 
ЮЛНЦ. Един от тях е т. нар. „тест основна цел“ и се свързва със законовото изискване за 
допълнителност на стопанската дейност. Друг критерий е т. нар. „тест предназначение на 
приходите“, при който се разрешава хипотетично неограничена стопанска дейност, ако 
организацията ползва печалбата от стопанска дейност за нестопанските цели, за които е 
създадена. В някои правни системи определен вид стопански дейности, които са пряка 
последица от целите на организацията, биват уреждани отделно и се наричат „свързани 
стопански дейности“. У нас законът предоставя възможност на ЮЛНЦ да извършват само 
свързана стопанска дейност, т. е. такава, която е „пряко свързана с предмета на основната 
дейност“. Тук определяща е връзката, която стопанската дейност има с целите на 
организациите. В този смисъл свързана дейност означава, че по своя характер тя следва да 
представлява средство за постигане на целите. Основният елемент при дефинирането на 
свързаността на стопанска дейност е това, че тя подкрепя осъществяването на целите на 
организацията не само чрез придобиването на печалба, която се инвестирана за тяхното 
постигане, но че самото й извършване също допринася за постигане на устройствените цели 
на ЮЛНЦ, т. е. стопанската дейност има помощен, спомагателен характер по отношение на 
целите на организацията. 

Регламентираност на предмета на стопанската дейност в устройствения акт на ЮЛНЦ: 
Законът поставя изискването в устава или в учредителния акт на ЮЛНЦ да бъде изрично 
регламентиран предметът на допълнителната стопанска дейност на организацията. Безспорно 
е това, че изискването за вписване на предмета на стопанската дейност в устройствения акт 
на ЮЛНЦ е изискване за законност на тази дейност и ако липсва подобна регламентация 
ЮЛНЦ, няма да може да я извършва, или ако я извършва, това би противоречало на закона. 

Използване на приходите за постигане на определените в устройствения акт цели: 
ЗЮЛНЦ прилагайки теста за предназначение на приходите наред с изискването за свързаност 
задължава организациите, които извършват стопанска дейност да инвестират приходите от 
нея единствено за постигане на своите нестопански цели. Този критерий е в пряка връзка и с 
последния критерий за законност на стопанската дейност, а именно забраната за 
разпределяне на печалба. Наличието на тази забрана е критерият, който най-ярко отграничава 
стопанската дейност на ЮЛНЦ от всеки друг вид стопанска или търговска дейност. Поначало 
лицата обединяват своите усилия в извършването на стопанска дейност, като целеният от тях 
резултат е приходите и печалбата от тази дейност да бъдат разпределени между тях като 
форма на лична облага. При ЮЛНЦ е точно обратното: независимо от вида на организацията 
и ползата, в която тя осъществява дейността си, при никакви обстоятелства печалбата от 
стопанска дейност не може да бъде разпределена между учредителите, членовете, членовете 
на органите или други свързани лица в организацията. Единствената възможност, която 
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законът предоставя, е печалбата да остане в организацията и да бъде използвана от нея 
изцяло за постигане на нейните цели. Така, освен че разграничава ЮЛНЦ от всички 
стопански субекти, забраната за разпределяне на печалба представлява и гаранция за другия 
критерий за законност на стопанската дейност- целевото използване на приходите. 

Забрана за разпределяне на печалба.  
Най-често ЮЛНЦ започва да извършва стопанска дейност чрез друг субект, 

юридически свързан с него, когато осъществяваната от него стопанска дейност по своя обем 
или характер може да наруши някое от изискванията по ЗЮЛНЦ, например това, че 
дейността трябва да бъде допълнителна или свързана с предмета на основната дейност на 
организацията. В други случаи учредяването на стопански субект от ЮЛНЦ, който да 
извършва стопанска дейност, може да е свързано с решение на самата организация, която 
иска да запази своя чисто нестопански характер. Допълнителен аргумент в полза на подобно 
решение е и нуждата от обособяването на мениджмънта и ресурсите на стопанската дейност, 
привличане на кредитни ресурси, изчистване на потенциални данъчни проблеми и други. На 
следващо място изборът на тази форма на стопанска дейност на ЮЛНЦ може да се налага от 
наличието на законовото изискване, определен вид дейност да бъде извършвана само от 
търговец. Извършването на тази дейност не лишава ЮЛНЦ от възможността то да 
осъществява паралелно и собствена стопанска дейност. 

В резултат на горната дискусия се извежда следното определение: Стопанска дейност 
на ЮЛНЦ е всяка дейност, насочена към реализиране на печалба, която се извършва 
допълнително от едно ЮЛНЦ, регламентирана е в неговия устройствен акт и е свързана с 
предмета на основната му нестопанска дейност. Приходите от тази дейност могат да бъдат 
използвани единствено за постигане на определените в устройствения му акт цели без 
възможност за разпределяне на печалба [4]. 

Социалното предприятие представлява специфичен вид стопанска дейност на ЮЛНЦ. 
Стопанската дейност на ЮЛНЦ може да бъде всякаква по характер, стига да отговаря на 
особените критерии по ЗЮЛНЦ. Нещо повече- поради едно от основните изисквания към 
тази дейност- да бъде пряко свързана с предмета на основната дейност на организацията, 
стопанската дейност на ЮЛНЦ винаги има социален ефект. Връзката между стопанската 
дейност и предмета на основна дейност означава, че стопанската дейност трябва да 
допринася за постигане на нестопанските цели, които по дефиниция включват преследването 
на определен положителен резултат в обществената, нематериалната сфера- гражданското 
общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, 
физическата култура, спорта и други. От тази гледна точка всяка стопанска дейност на 
ЮЛНЦ има социален ефект, иначе бе била противозаконна. Но само тази стопанска дейност, 
която има изразен социален ефект, обхващащ определени целеви групи- лица в 
неравностойно положение, би могла да бъде наречена социално предприятие. Следователно 
отличителните белези на социалното предприятие като специфичен вид стопанска дейност на 
ЮЛНЦ са следните: изразен социален ефект; особена целева група; специфично 
предназначение на стопанската дейност. 

Изразеният социален ефект означава, че при извършването на стопанската дейност е 
налице баланс между стремежа към реализиране на печалба и прякото подпомагане на 
социалния статус на определени лица, т.е. извършването на дейност с цел генерирането на 
приходи е обусловено от това кой е облагодетелстван от дейността и резултатите от нея. Този 
ефект може да се проявява на различни етапи: 

 при самото извършване на дейността, когато лицата се явяват 
облагодетелствани заради факта, че намират трудова заетост;  

 при ползване на резултатите от дейността, когато тези лица получават 
стоки или услуги на привилегировани цени или безплатно; 

 като бенефициенти на приходите от тази дейност, когато те са дарени на 
тези лица или са използвани по начин, подпомагащ тяхното жизнено равнище. На 
следващо място социалният ефект трябва да се простира върху определени категории 
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субекти- лица от социално уязвими групи. Обобщено стопанската дейност трябва да 
подпомага онези лица, които се нуждаят от помощ за изравняване на техния жизнен 
или социален статус с този на останалите членове на обществото.  
На последно място стопанската дейност трябва да има особено предназначение- да е 

насочена към подобряване на жизненото равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на 
услуги и други форми на пряка подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на 
горната целева група. Това означава, че еднократното предоставяне на финансова или 
нефинансова помощ на едно лице от социално уязвима група или предоставянето на 
еднократна услуга не могат да бъдат определени като дейност на социално предприятие.  

На базата на всичко казано дотук и на съществуващата практика може да бъде 
изведено следното определение за социално предприятие – юридическо лице с нестопанска 
цел: Стопанска дейност, развивана от юридическо лице с нестопанска цел, имаща изразен 
социален ефект спрямо лица от уязвими групи за подобряване на жизненото им равнище, 
осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и/или други форми на пряка подкрепа с цел 
преодоляване на тяхната социална изолация [4]. 

Социалното предприятие и социално отговорният бизнес 
Социалната ангажираност на бизнеса се определя по различни начини в различните 

части на света, но обобщено съвременните разбирания за това що е социално отговорен 
бизнес са следните [4]: 

трайната ангажираност на бизнеса да провежда етична политика и да допринася за 
икономическото развитие, като повишава качеството на живот както на работещите, така и на 
техните семейства и цялата общност; 

начинът, по който компаниите управляват бизнеса си, целейки да предизвикат 
цялостно позитивно въздействие върху обществото; 

стремеж на бизнеса за изграждане на устойчив жизнен стандарт.  
В широк смисъл под социална отговорност на бизнеса се разбира устойчива 

икономическа дейност, а в тесен смисъл- поемане на конкретни ангажименти от 
предприятията към обществото. Допълнителните аспекти на социалната ангажираност се 
свързват с участието на бизнеса в разрешаването на социални проблеми и въобще в 
развитието на обществото. 

Като цяло социалната ангажираност и социално-отговорните дейности на бизнеса не 
се изчерпват само с дарителство и милосърдие, а се определят като проекти със социална 
насоченост, които облагодетелстват общности, общини, държавни или общински институции, 
болници, училища или граждански организации. 

Основната разлика между социално отговорния бизнес и социалното предприятие се 
корени в насочеността и предназначението на дейността, която те извършват. Съществен риск 
от смесване на двете би могъл да възникне в случаите, когато социалното предприятие е 
обособено в отделен стопански субект, учреден от нестопанска организация.  

В основата на дейността на социалното предприятие стои целеният изразен социален 
ефект. Тази дейност е изначално предназначена да облагодетелства определени групи от 
лица. При социално отговорния бизнес социалният ефект се постига на по-късен етап, когато 
бизнес организацията реши да отдели част от приходите си за благотворителност или за 
общественозначими цели. В този случай социалният ефект не е съпътстващ дейността, а е 
резултат от нея, като не е необходимо самият бизнес да има някаква връзка със социално 
значими цели. Достатъчно е част от приходите от него да бъдат насочвани за социални цели и 
той ще бъде квалифициран като социално отговорен.  

При социалното предприятие е налице непосредствена връзка между предмета на 
стопанската дейност и общественозначимите цели, което произтича от самата му правна 
същност. Социалното предприятие се отличава с една постоянност и устойчивост на 
дейността си, докато при бизнеса е достатъчно да има една или малко на брой инициативи 
със социална насоченост и той би могъл да се определи като социално ангажиран.  

Социалните предприятия и специализираните предприятия и кооперациите на хора с 
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увреждания 
Българското законодателство регламентира форми на предприятия, които по правната 

си същност стоят по-близо до социалните предприятия. Това са специализираните 
предприятия и кооперациите на хора с увреждания. 

Според Закона за интеграция на хората с увреждания [14] специализирани 
предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези, които отговарят на следните 
условия: 

1.регистрирани са по Търговския закон или по Закона за кооперациите; 
2.произвеждат стоки или извършват услуги; 
3.имат относителен дял на лицата с трайни увреждания, както следва: 
а)за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица - не 

по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала; 
б)за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух- не по-малко 

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

малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала; 
4. вписани са в регистъра, воден от Агенцията за хората с увреждания. 
Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания могат да бъдат 

финансирани от Агенцията за хората с увреждания по целеви проекти и програми по ред, 
определен в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Критична компонента на правния анализ и разработката на предложения за 
законодателни промени е въпросът за юридическото признаване на предприятията и 
организации от социалната икономика като реални и правно защитени участници в 
икономическите процеси. Полезно е да се има предвид европейската позиция, изразена чрез 
Европейския парламент [54]: 

признаването на европейските устави за сдруженията, взаимоспомагателните 
дружества и фондациите е необходимо за гарантиране на равното третиране на 
предприятията на социалната икономика в рамките на вътрешния пазар;  

ЕП призовава Комисията и държавите-членки да разработят правна рамка, която да 
признава социалната икономика като трети сектор; 

призовава Комисията да гарантира, че европейското частно дружество ще 
представлява тип дружество, което ще може да бъде възприето от всички видове 
предприятия;  

призовава Комисията да определи ясни правила, с които да бъде установено кои 
образувания могат законно да развиват дейност като предприятия на социалната икономика и 
да бъдат въведени ефективни правни бариери за включване, така че само предприятия на 
социалната икономика да могат да се възползват от финансиране, предназначено за 
предприятия на социалната икономика или от обществени политики, предназначени да 
насърчат предприятията на социалната икономика; 

Във връзка със статистическото признаване Европейският парламент [55]: 
приканва Комисията и държавите-членки да подкрепят социалната икономика, да 

установят национални сателитни сметки по институционални сектори и браншове на дейност 
и да дадат възможност за въвеждането на тези данни в Евростат, също така оползотворявайки 
опита на университетите; 

изтъква, че оценяването на социалната икономика е тясно свързано с оценяването на 
организациите с нестопанска цел, призовава Комисията и държавите-членки да насърчават 
употребата на Наръчника на ООН за организациите с нестопанска цел и да подготвят 
сателитни сметки, които ще подобрят видимостта на организациите с нестопанска цел.  

На тази основа ЕК разработва и Наръчник за създаване на сателитни сметки за 
предприятията в социалната икономика [57]. Целта на тези сателитни сметки е по-голяма 
статистическа визуализация на тези предприятия с оглед на специфичната им социална роля.  

Необходимостта от статистически данни за предприятия, чиято дейност не е насочена 
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изцяло и единствено към печалба, а към постигане на социални цели, като печалбата се 
реинвестира изцяло или в по-голямата си част за постигане на тези цели, ще става все 
по-актуална в контекста на изпълнение Европа 2020, насочена към развитие на "социална 
пазарна икономика". Създаването на статистически бази данни за такива предприятия, 
тяхното поддържане и актуализация е наложително. С Националната концепция за социална 
икономика се заявява тази необходимост със създаването на такава база данни към 
Министерство на труда и социалната политика. Целта е определяне броя на социалните 
предприятия в България и заетите в тях лица от групите в неравностойно положение, както и 
създаване на тази база на механизъм за контрол на дейностите на социалните предприятия.  

НСИ предоставя информация за методологията за статистическото изследване на 
социалните предприятия в България, както и конкретна информация за 
самоидентифициралите се социални предприятия по определени показатели. 
Статистическото изследване стартира през януари 2013 г., като първата референтна година е 
2012г. и се провежда с годишна периодичност. В обхвата на изследването са включени всички 
нефинансови предприятия и предприятията с нестопанска цел в страната, които са развивали 
дейност през съответната отчетна година. Основният източник на информацията са 
годишните отчети на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс и 
годишният отчет на предприятията с нестопанска цел. За да се наберат данни за броя на 
социалните предприятия в България, НСИ включва следния въпрос в годишните отчети за 
дейността на предприятията (ГОД), в „Справка за предприятието“. 

Въпрос, включен в ГОД-2012 Въпрос, включен в ГОД-2013 
Раздел: Социална насоченост  
Вашето предприятие осъществява ли дейности със социална 
насоченост?  

ДА / НЕ  
Предприятието Ви има социална насоченост когато:  
1. Над 50% от печалбата регулярно се инвестира в 
общественополезни дейности:  
- Подпомагане на социално уязвими групи;  
- Опазване на околната среда;  
- Социална иновационна дейност;  
- Други общественополезни дейности с благотворителен характер;  

и/или  
2. Над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи 

Раздел: Социално предприятие  
Вашето предприятие „социално предприятие“ ли е?  

ДА / НЕ  
„Социалното предприятие“ се определя като оператор в социалната 
икономика, чиято основна цел е постигането на положително 
измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в 
полза на собственици или акционери. То работи на пазара като 
предоставя социални услуги или стоки на лица в неравностойно 
положение или използва метод на производство на стоки или 
услуги, в който е заложена социалната му цел.  
Предприятието Ви е „социално“ когато:  
1. Над 50% от печалбата регулярно се инвестира за постигането на 
социални цели:  
- Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;  
- Опазване на околната среда с въздействие върху обществото;  
- Социална иновационна дейност;  
- Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или 
производство на услуги и стоки със социална цел;  

и/или  
2.Над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи. 

Според данните на НСИ от статистическото изследване на социалните предприятия, 
самоопределилите се като социални за 2012г. общо за страната са 4 872, като най-голям е 
делът на предприятията в София, а най-малък в Кърджали.  

Действащото българско законодателство дава добра основа за стопанска и обществена 
дейност със социален ефект. Над 30 преференциални режима, включващи данъчни и сродни 
облекчения, които се прилагат в корпоративната икономика, са пряко приложими и по 
отношение на предприятията и организациите от социалната икономика [47]. По-прецизен 
анализ на тази система от преференции дава основание да се предложат допълнителни, 
стимулиращи мерки, както и да се въведе профилиране на такива мерки спрямо спецификата 
на социалната икономика. Създаването на рутинно действащ механизъм за мониторинг върху 
обществените дейности със социален ефект, събирането и анализирането на данни за тяхното 
състояние, дейност и резултати, както и за потребностите им от усъвършенстване на 
законодателната уредба, за да се поддържа и стимулира тяхната дейност, е непосредствена 
задача, присъща на държавната администрация, която при установена необходимост, 
допитвайки се до всички заинтересовани страни, следва да предприема изменения и 
допълнения на нормативната уредба относно предприятията и организациите от социалната 
икономика: за юридическо признаване; за статистическото признаване;  профилиране, респ. 
разширяване приложното поле на преференциалните режими за пълноценно включване в тях 
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на субектите на социалната икономика. 
Юридическото и статистическо признаване на предприятията и организациите от 

социалната икономика е важна предпоставка за ясни и справедливи взаимодействия между 
държавата и социалната икономика. В частност, статистиката за тези дейности ще подпомага 
държавата за точна ориентация и разработка не само на политиките за социалната икономика, 
но и общите политики за социална защита. 

Националната концепция за социална икономика отразява възгледа на 
заинтересованите страни да се поддържат разумни пропорции в правата, задълженията, 
контрола и мониторинга на социалната икономика и участието на заинтересованите страни, 
за да се избягва стагниращо държавно регламентиране. Стопанските и хуманитарни дейности 
с характеристиките на социалната икономика следва да бъдат свободно избирани от самите 
изпълнители, включително като ползват примери измежду утвърдилите се европейски 
практики. Държавата следва да избягва свръхрегламентиране и контрол върху предприятията 
и организациите на социалната икономика, за да се съхранява тяхната автономност и 
административна и финансова дистанция по отношение на държавната администрация и 
държавния сектор в икономиката. Същевременно държавата следва да изисква социалните 
предприятия и организации, на които е присвоена марката „Продукт на социално 
предприятие“, да осигуряват институционална и финансова публична прозрачност.  

4.Социална икономика и социално включване- принос за постигане на целите за 
устойчиво развитие 

В търсене на отговор как в краткосрочен план да се справи с неблагоприятните 
последици от глобалната икономическа криза, а в дългосрочен- да постигне устойчив 
икономически растеж, и всички европейци да са по-заможни и да живеят по-щастливо, е 
стратегията за структурна реформа Европа 2020- документ, който набелязва съществените 
стъпки, за които държавите-членки трябва да вложат национални усилия, за да преодолеят 
негативните последици от кризата и да постигнат устойчивост в икономическото развитие. 
Поставени са три приоритета- иновативен, устойчив и приобщаващ растеж. Сред 
конкретните цели, които си поставя Европа 2020 за периода до 2020 г. са осигуряване на 75% 
заетост на групите от 20-60 години, намаляване на отпадането от училище с 10% и 
осигуряване поне на 20 мил. души по-малко, изпаднали в ситуация на риск от бедност или 
социално изключване.  

Европейската комисия приема Съобщение за Акт за единния пазар [56] за 
конкурентноспособна социална пазарна икономика, който включва предложения за 
насърчаване на предприятията на пазарната икономика, като осигуряване на достъп до 
ресурси и благоприятна юридическа среда. Ключово понятие в стратегията „Европа 2020” е 
приобщаващият растеж, като се съсредоточат усилия и средства за борба с бедността и 
социалното изключване чрез развитието на пазара на труда, включително в кризисни 
условия. Стратегията определя във взаимовръзка 3 приоритета, 5 цели и 7 водещи 
инициативи. Социалната икономика има връзка с всеки елемент на тази функционална 
структура, но най-пряка е тя в приоритет 3: приобщаващ растеж, чрез който ще се стимулира 
икономиката с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално 
сближаване. Социалното предприемачество е разпознато като мярка в постигане на 
посочените цели и се приема като инструмент за постигане на устойчиво развитие. 

Разработването и въвеждането на Национална концепция за социална икономика [47] е 
продължение на работата на екипа на МТСП за цялостна хармонизация на социалните 
политики с добрите практики на държавите-членки на ЕС на основата на констатациите и 
заключенията, направени по отношение на координация за социална закрила и социално 
включване за прилагане на гъвкавост на пазара на труда, съчетана със сигурност и прилагане 
на подхода за активно включване. 

В съвременния европейски контекст социалната икономика е утвърдена и неотменима 
част от социалната среда и мрежите за социална защита, която генерира и съчетава успешно 
стопанската рентабилност и социалната солидарност. Социалната икономика е носител на 
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демократични ценности, които поставят на първо място човека, като създава работни места и 
насърчава активното гражданство. Развитието на потенциала на социалната икономика е в 
зависимост от адекватността на създадените политически, законодателни и оперативни 
условия. Реално съществуващите субекти със социална стопанска и хуманитарна дейност 
заявяват все по-настойчиво необходимостта от правна и институционална диференциация в 
реалната икономика, за да могат да разгърнат своя потенциал и да взаимодействат на 
равноправна основа както за постигане на синергичен социален ефект помежду си, така и във 
взаимодействие с държавата и корпоративната икономика. 

Чрез осигуряване заетост на уязвимите групи в обществото социалната икономика 
спомага за обединяване на икономическия и социалния ресурс за преодоляване на социалната 
изолация и води до намаляване на риска от бедност и социално изключване, до устойчивост 
на мерките в сферата на социалната политика.  

Влиянието на социалната икономика е в две посоки- икономическа и социална. 
Социалните ползи се измерват с интеграцията и заетостта на хора в неравностойно 
положение, с приноса към процеса на социално включване и създаване на социален капитал. 
Най-сериозният икономически показател за ползите от социалната икономика са спестените 
публични средства за социални помощи, от една страна, както и допълнителните средства по 
компенсиране на социалната цена на дългосрочната безработица. Едновременно с това 
новосъздадената стойност в социалната икономика също представлява значителна 
икономическа полза. Допълнителен икономически ефект на този тип организации е тяхната 
гъвкавост и способност да мобилизират ресурси с различен произход- пазарни и непазарни 
ресурси, доброволен труд и обществена подкрепа. 

Анализът на социалните политики показва, че при намаляване на подкрепата намалява 
съответно и резултатността (Агенция по заетост през 2014г. констатира, че през 2014г. 
намалява както размерът на обезпечените финансови ресурси, така и броят на включените в 
инициативите на активната политика на пазара на труда безработни и заети лица), а 
устойчивостта на „успешните“ модели остава реципрочна на вложения ресурс. Тази 
тенденция може да бъде спряна само чрез насърчаване на иновативни социални модели, 
които преодоляват безработицата, бедността и социалното изключване трайно. Социалните 
плащания и услуги, насърчаване на образование, квалификация и умения в различни сфери, 
подобряването на достъпа до обществени услуги като мерки за въздействие следва да бъдат 
допълнени от целенасочени усилия и ресурс за поддържане на форми, които за социално 
уязвимите групи биха служили като мост към първичния пазар на труда. Именно като 
успешно решение за постигане на ефективни дългосрочни резултати е разпозната ролята на 
социалното предприемачество [22].  

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта [15] „групи в неравностойно положение 
на пазара на труда“ са групи от безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара 
на труда, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с трайни 
увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; 
продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица - 
самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; 
безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 50-годишна 
възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална 
квалификация; други групи безработни лица. 

Активната политика на Агенцията по заетостта е насочена приоритетно към групите 
от безработни в неравностойно положение на пазара на труда, които са посочени и в 
Националния план за действие по заетостта [58]: младежите до 29г., лицата над 50г., 
безработни лица без образование и/или без квалификация и специалност, продължително 
безработните над 1 година и безработните с увреждания. Освен за групата на дългосрочно 
безработните и хората с увреждания е необходима и допълнителна информация за заетостта 
на самотни родители, многодетни майки, лица, напускащи специализирани институции, 
бивши затворници, лица, страдащи от различни зависимости и други лица в неравностойно 
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положение. 
Общият дизайн на политиките за заетост поставя хората в неравностойно положение 

главно в ролята на пасивни консуматори на предложени възможности за наемане и обучение. 
Изключително слабо се оползотворяват възможностите за самонаемане, за организиране на 
заетост на хора от уязвимите групи чрез обединения на ниските равнища между семействата, 
инициативи в квартала или общината с цел подпомагане на заетостта им. В тази връзка по-
пълно следва да се оползотвори значението на социалния капитал в комбинация с политики 
за заетост и политика за социално включване на лицата в неравностойно положение. 

Гъвкавостта при прилагане на специализираните политики за лицата в неравностойно 
положение е ниска. Това особено добре проличава в настоящия момент на затруднена 
икономическа активност [59]. През последните години хората с увреждания ускорено отпадат 
от пазара на труда. Голям е процентът на хората с увреждания, които не са регистрирани като 
безработни в Бюрата по труда (БТ). По неофициални данни хората с увреждания в трудово 
активна възраст към 2011г. са около 350 000 души [47].  

Възможностите за устройване на работа на безработните с намалена 
работоспособност са крайно ограничени. Шансовете им да започнат работа в реалния трудов 
пазар са минимални. Работните места, обявявани в дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ), 
неизискващи образование и квалификация, в голямата си част са за физически труд, 
противопоказен за лицата с намалена работоспособност. 

Към неблагоприятните фактори за увеличаващата се численост на хората с 
увреждания, като рискова група на пазара на труда, се добавят и изградените отрицателни 
стереотипи в обществото, но най-вече липсата на адаптирани работни места и достъпа до 
тях. Ограниченията на околната среда създават по-големи прегради пред социалното 
включване, отколкото функционалните увреждания на лицата. 

Преобладаващото мнозинство от хората с трайни увреждания са изключени от 
трудовия пазар. Съществен фактор за това е и достигнатата образователна степен: около 90% 
от хората с трайни увреждания, които работят имат средно или по-високо образование, 
докато сред хората с трайни увреждания като цяло те са малко повече от половината.  

Хората с трайни увреждания, които работят, независимо от по-ниското им равнище на 
участие в трудовия пазар, имат общо взето сходни позиции на този пазар в сравнение с 
останалите граждани. Техните способности за осигуряване на самостоятелна заетост и за 
упражняване на физически или на умствен труд не се различават съществено от тези на 
останалите. По-значими разлики се наблюдават единствено по отношение на ръчния труд: 
сред работещите с трайни увреждания квалифицираните работници, заети с ръчен труд са по-
малко за сметка на неквалифицираните. Също така заетите в строителството и държавното 
управление са по-малко за сметка на заетите в здравеопазването и социалната сфера. 

На основание чл.315, ал.1 от Кодекса на труда работодател с повече от 50 работници и 
служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 
4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от 
икономическата дейност. Съгласно чл.27, ал.1 от Закона за интеграция на хората с 
увреждания от общия брой на работните места по чл.315, ал.1 от КТ работодателят определя 
не по-малко от половината за хора с трайни увреждания. Работодателите масово нарушават 
това изискване. Държавните и общинските институции не са особено склонни да наемат хора 
с увреждания и това в допълнителна степен формира обществената нагласа, че не съществува 
изискване за наемане на определен процент хора с увреждания [47]. 

Съгласно българското законодателство, и в частност Закона за интеграция на хората с 
увреждания, трудовата заетост на хората с увреждания се осъществява чрез: 

 интегрирана работна среда (отворен пазар на труда); 
 специализирана работна среда (в специализирани предприятия и 

кооперации за хора с увреждания). 
Специализираните предприятия и кооперации са:общинските предприятия за хора с 

увреждания; кооперациите за хора с увреждания; специализираните предприятия за незрящи 
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и слабовиждащи лица; специализираните предприятия за лица с увреден слух; малките и 
средни предприятия, в т.ч. и микрофирми за хора с увреждания. През последните години 
нараства броят на микро- и малките фирми, включително регистрирани от предприемчиви 
лица с увреждания с цел започване на самостоятелен бизнес; трудово-лечебните бази, които 
осигуряват трудотерапия на пациенти от здравните заведения и болници. 

Специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания са основните и 
предпочитани работодатели за хората с увреждания, като в специализирана работна среда те 
се чувстват физически и морално защитени. 

Броят на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания към 
месец август 2016г. е 353 по данни на Агенцията за хората с увреждания [62]. 

Специализираните предприятия и кооперации развиват производство и услуги в 
няколко основни направления: шивашко производство; производство на пластмасови 
изделия; производство на картонени опаковки; полиграфически и книговезки услуги; 
парфюмерия, билкова козметика; транспорт за хора с увреждания; уеб-реклама и дизайн; 
издателство; реклама; приложно изкуство, сувенири, украшения, мартеници, поздравителни 
картички; предоставяне на комунално-битови услуги; производство на 
електроинсталационни изделия за бита и промишлеността и производството на филтри за 
вентилационни и климатични инсталации, филтри за двигатели с вътрешно горене и филтри 
за чисти помещения и ХЕПА филтри (от специализираните предприятия за лица с увреден 
слух). 

Шивашкото производство заема най-голям дял от цялостната дейност на 
специализираните предприятия и кооперации- производството на дамска, мъжка и детска 
конфекция; специални работни и униформени облекла, специализирани предпазни облекла, 
спортни и скиорски екипи, ловни облекла, спално и постелъчно бельо и др.  

В структурата на специализираните предприятия и кооперации около 20% са малките 
предприятия, 25% средните и около 45% са микропредприятията. В същото време част от 
предприятията са свързани чрез един собственик. Такива са случаите на предприятията от 
системата на Съюзите на глухите в България и на Съюза на слепите в България, както и с 
общинските предприятия, което прави тези предприятия големи според Закона за малките и 
средните предприятия- 10% от общия брой на специализираните предприятия и кооперации. 

След драстичния спад на заетите, производството и броя на предприятията от 
началото на прехода в последните 10 години има устойчиво развитие макар и на ниски нива 
[47]. 

В рамките на защитени предприятия се осъществява също заетост за хора с 
увреждания. 

Целите на защитената заетост са в посока: 
 Предоставяне на заетост за хората с увреждания, които не са в състояние 

да работят на общия пазар на труда, поради което им се създават условия за труд в 
специализирана среда (работилници и ателиета); 

 Стимулиране и подготвяне хората, които работят в защитената среда да 
получат заетост на общия пазар на труда (логиката на този подход е, че посредством 
обучение и кариерно развитие се създават възможности за интеграция на общия пазар 
на труда). 
Липсва подкрепяща среда и подходящи дейности, с които да бъдат ангажирани лица с 

тежки увреждания с висок относителен дял на наетите лица с висока степен на увреждания, 
за преодоляване на социалната им изолация. Поради спецификата на някои видове 
увреждания, например при хора с ментални или сензорни увреждания, трудовият 
рехабилитационен процес поражда необходимост от специални мерки за подкрепа, които 
включват по-особеното внимание и подход за разработването и реализирането им. 
Реализацията на човешките права на лицата с умствени затруднения все още е трудно 
постижима. Тя изисква прилагането на съвременни практики и ангажираност на цялото 
общество. Твърде сложен и актуален е проблемът за професионално-трудовата реализация на 
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лицата с ментални увреждания. Овладяването от тях на достъпни професии и специалности е 
условие за включването им в обществото. 

Ежегодно между 7 000 и 8 000 лица, напускат местата за лишаване от свобода. Около 
25% от тях са неприспособими без чужда помощ към обществения живот. За тези лица 
липсва подкрепяща социална среда, чрез която да им се осигури заетост и да се повиши 
готовността им за пълноценно участие в обществения живот, след напускане на затвора. 

През 2009г. по схема „Социално предприемачество- популяризиране и подкрепа на 
социални предприятия- пилотна фаза” по ОП „Развитие на човешките ресурси са 
финансирани 46 проектни предложения за създаване на 35 нови и подкрепа на 11 
съществуващи предприятия от социалната икономика. От тях 34 водещи организации са 
доставчици на социални услуги; 11 водещи организации са общини и 1 водеща организация е 
кооперация. Целта на схемата е подкрепа за възстановяване на трудови навици, умения за 
самостоятелност за хора от рискови групи - производство на специфични стоки и услуги, 
проучване на възможностите и търсенето за тяхната пазарна реализация, както и 
консултиране за развитие на социално предприемачество Голямата част от проектите са 
насочени към лица над 18 годишна възраст (41 проекта), докато целевите групи на 
останалите 5 проекта обхващат лица от 8 до 18 години и възрастни. 

Социалните предприятия по проектите са за: услуги в дома и градината; арт – 
работилница; работилница за приложно изкуство; центрове за подкрепа за лица в 
неравностойно положение; бюро за социални услуги; детска занималня; автомивка; 
информационен център; бюро по труда. Проектите включват и дейности по предоставяне на 
обучения за придобиване на професионална квалификация на лицата от целевите групи по 
определени специалности. 

В България функционират близо 2 хил. кооперации с над 500 хил.членове, като голяма 
част от заетите хора с увреждания работят в такива кооперации. Към 30.09.2013г. по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. са създадени 77 нови 
предприятия в сферата на социалната икономика, а са подкрепени 87 действащи такива. 3 681 
души са започнали работа в сферата на социалната икономика. 

Мерките в сферата на социалната икономика по ОП „РЧР“ 2007-2013г. допринасят за 
осигуряване на подкрепа за утвърждаване на съвременен модел за развитие на социалното 
предприемачество не само чрез насърчаване на новите инициативи, но и чрез модернизиране 
на съществуващите специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и 
социалните предприятия; генериране на заетост в рамките на социалната икономика; 
придобиване на реални трудови и/или професионални умения от хора с увреждания и 
стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда; и създаване на защитена и 
специализирана работна среда. Реализираните интервенции оказват положително 
въздействие както за подобряване на качеството на живот на хората, които започват работа, 
така и за намаляване на тежестта върху системата на социалното подпомагане.  

Все още обаче съществуват редица трудности и препятствия пред субектите на 
социалната икономика за достъп до финансови средства. Предвид обществените цели на 
социалните предприятия и факта, че дейността им не е насочена изцяло и единствено към 
печалба, а към постигане на социални цели, те не са съпоставими и равнопоставени с 
останалите икономически субекти и не разполагат с необходимата финансова устойчивост и 
потенциал.  

В описанието на Инвестиционен приоритет № 4 „Насърчаване на социалното 
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и 
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ” 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е посочено, че липсата 
на заетост е една от основните причини за бедност и социално изключване. Целта на този 
инвестиционен приоритет е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за 
социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната 
професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Като цяло социалната 
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икономика изпълнява общественозначими специфични функции, които не могат да бъдат 
покрити или са недостатъчно развити от държавата и пазара. 

В резултат от изпълнението на дейностите, заложени под настоящия инвестиционен 
приоритет, се цели да се подобри и достъпа до финансиране на социалните предприемачи, 
както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на 
социални предприятия.  

Подкрепата ще бъда насочена основно към създаване на възможности за заетост и 
професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други 
представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и 
риска от социално изключване. Осигуряването на заетост на уязвими социални групи в 
обществото ще доведе и до устойчивост на мерките в сферата на социалната политика.  

Придобиването на реални трудови и/или професионални умения на хората с 
увреждания и на представителите на уязвими социални групи на пазара на труда е важна 
предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на 
живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда. В тази връзка 
подкрепата ще бъде насочена и към обучителни мерки за придобиване на умения и знания в 
реална работна среда.  

Развитието на социалната икономика ще допринесе за постигане на заложената от 
България национална цел по Стратегия „Европа 2020”- намаляване на лицата, в риск от 
бедност с 260 хил. души. Дейностите също така ще допринесат за постигане на целите, 
заложени в Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и 
социален комитет и Комитета на регионите относно „Инициатива за социалното 
предприемачество”. 

В рамките на този инвестиционен приоритет, както и през програмния период 2007-
2013 г. ще се оказва подкрепа както на съществуващите социални предприятия, така и за 
създаване на нови социални предприятия с цел осигуряване на заетост. Ще се подкрепят 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, а също така ще се 
стимулира и откриването на нови такива. Ще се насърчават дейности, имащи за цел 
популяризиране потенциала на социалната икономика и социалното предприемачество и 
възможностите за трудова реализация.  

Ще се подкрепят дейности, оказващи подкрепа за заетост и за социална и 
професионална интеграция на лицата от уязвимите групи в сектора на социалната икономика, 
вкл. и чрез обучителни мерки. Ще бъдат подкрепяни дейности, насочени към осигуряването 
на подходящи условия на труд, в т.ч. оборудване и адаптиране на работните места.  

С оглед подобряване на капацитета на социалните предприятия, ще бъде инвестирано 
в човешките ресурси на предприятията с цел по-доброто и ефективното им управление, както 
и ще се подобри достъпа до финансиране на социалните предприемачи. 

Въпреки трудностите за създаване и развитие на социални предприятия в България е 
видима тенденцията за използване на капацитета на нестопанските организации за създаване 
на заетост и интеграция на групи в неравностойно положение, за социално включване и 
предоставяне на социални услуги – осигуряване на заетост чрез социални предприятия.  

От друга страна, социалната икономика не предоставя универсално решение, защото 
различията между регионите и техните проблеми и нужди са съществени. Но ако държавата 
засили активността на политиките за подкрепа и насърчаване на социалните предприятия, 
тогава ползите ще са многостранни. Не на последно място и социалните предприятия в 
България, както и целият граждански сектор трябва да демонстрират своите способности да 
бъдат равностоен партньор на държавата при решаване на важни социални проблеми и да 
докажат че новаторството и гъвкавостта са тяхна основна отличителна черта.  

Все още в страната липсват достатъчно на брой добри практики за развитие на 
социални предприятия. Липсва подкрепяща среда и подходящи дейности, с които да бъдат 
ангажирани лица с увреждания, лица с психични заболявания, за лица, страдащи от различни 
зависимости или за лица, изтърпели наказание лишаване от свобода.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
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. Обект на изследване ще бъде 
застраховането на летателните апарати. Предмет на изследване е тенденцията в развитието на 
каско застраховането на летателните апарати. 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. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
Застраховането на въздухоплавателни средства е „авиационно застраховане” по 

смисъла от Приложение № 1от Кодекса за застраховането. Чрез тази застраховка се 
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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. 

 
Таблица 1. Премиен приход на застрахователните дружества в България за периода 

2004-2016г. 

Година 
Общо 

застраховане 
Животозастра-

ховане 
Общ премиен 

приход 

 
Темп на 
развитие 

Дял на 
Общото 

застраховане 

Дял на 
Животозастра-

ховането 
лева лева лева % % % 

2004 733 214 000 101 082 000 834 291 000 25,20 87,99 12,01 

2005 919 990 000 150 014 000 1 069 204 000 28,16 85,97 14,03 
2006 1 060 768 000 186 181 000 1 246 949 000 16,62 85,07 14,93 
2007 1 269 546 000 235 524 000 1 505 070 000 19,68 84,35 15,65 

2008 1 532 438 440 278 409 175 1 810 847 615 19,90 84,63 15,37 
2009 1 456 839 769 224 664 623 1 681 504 392 -6,80 86,64 13,36 

2010 1 374 768 758 248 677 553 1 623 446 311 -3,50 84,68 15,32 
2011 1 362 056 138 251 704 094 1 613 760 232 -0,80 84,40 15,60 
2012 1 336 061 605 268 082 885 1 604 144 490 -0,60 83,29 16,71 

2013 1 423 472 145 305 942 403 1 729 414 548 7,70 82,31 17,69 
2014 1 434 333 080 340 642 819 1 774 975 899 2,60 80,81 19,19 

2015 1 573 050 981 391 268 175 1 964 319 156 9,90 80,08 19,92 
2016 1 622 270 657 428 390 857 2 050 661 514 4,21 79,10 21,9 

Източник:www.fsc.bg ,www.bnb.bg и www.nsi.bg.и собствени изчисления 
 

Данните в Таблица 1 показват, че през 2016 г. брутния премиен приход на всички 
застрахователни дружества на територията на страната надхвърля 2 млр. лв., като достига 
2,051 млр. лв. Установява се, че премийния приход за първи път надхвърля сумата от 2 
млр.лв. за целия период на изследването.Забелязва се също така и трайна тенденция към 
нарастване на премийния приход за целия период на изследването. Темпът на развитие на 
премийния приход за периода 2004-2016 г. се движи в рамките от - 6,80% до 28,16%. В 
годините до 2008 година темпът на развитие е в границите от 16,62% до 28,16%. Кризата в 
периода след 2008 година даде отражение и на застрахователният пазар. Данните в таблицата 
показват, че в периода от 2009 до 2012 г. се наблюдава отрицателен темп на развитие, който 
се движи в границите от -0,60% до -6,80%. Добра тенденция може да се отбележи 
положителния темп на развитие на премийния приход след 2013 година, като в края на 2015 г. 
се забелязва ръст от 9,90%. За целият период на изследването от 2004г. до 2016г. темпът на 
развитие на премийния приход е 40,68%. Въпреки отчетената положителна тенденция на 
развитие през последните години, темпът на развитие на застрахователният пазар все още не 
е достигнал нивата на развитие в годините преди 2009г. Това показва, че има огромен 
потенциал за развитие в близките години. 
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Таблица 2. Премиен приход на каско застраховане на летателни апарети в България 
за периода 2004-2016г. 

Година 
Общо  

застраховане 

 
 

Темп на  
развитие 

 
Каско 

застраховане  
на летателни 

апарати 

 
 

Темп на  
развитие 

Относителен 
дял спрямо 
премийния 

приход 

лева % лева % % 
2004 733 214 000 11,4 7 115 689 8,6 0,01 

2005 919 990 000 12,5 9 348 111 31,4 0,01 
2006 1 060 768 000 15,4 15 086 653 61,4 0,01 

2007 1 269 546 000 19,7 9 025 496 -40,2 0,01 
2008 1 532 438 440 20,7 7 024 348 -22,2 0,01 
2009 1 456 839 769 -5,0 11 921 707 69,7 0,01 

2010 1 374 768 758 -5,8 14 561 161 22,2 0,01 
2011 1 362 056 138 -0,9 14 098 264 -3,2 0,01 

2012 1 336 061 605 -1,9 14 735 465 4,5 0,01 
2013 1 423 472 145 6,5 9 322 790 -36,7 0,01 

2014 1 434 333 080 0,1 7 378 952 -21,2 0,01 
2015 1 573 050 981 9,7 10 120 318 37,2 0,01 
2016 1 622 270 657 3,1 6 199 725 -38,7 0,01 

Източник:www.fsc.bg ,www.bnb.bg и www.nsi.bg.и собствени изчисления 

Данните в Таблица 2 показват, че през 2016 г. брутния премиен приход по каско 
застраховане на летателни апарати надхвърля 6 млн. лв., като достига 6,199 млн. лв. 
Установява се, че премийния приход за първи път има най-ниска стойност за целия период на 
изследването. Забелязва се също така и трайна тенденция към неравномерно нарастване и 
намаляване на премийния приход за целия период на изследването. Темпът на развитие на 
премийния приход за периода 2004-2016 г. се движи в рамките от – 40,2% до 69,7%. През 
2006 година е отбелязан най-голям премиен приход по застраховката в размер на 15,086 
млн.лв. В сравнение с 2016 година прихода е намалял близо 3 пъти. Данните в таблицата 
показват, че в края на изследвания период през 2016 година прихода е намалял с близо 40% в 
сравнение с предходната 2015 година. Данните показват, че от 2004 до 2008 година прихода 
на общо застрахователните дружества бележи ръст след което до 2012 година се отчита 
отрицателен темп на развитие.  От 2013 година до края на изследвания период се забелязва 
тенденция към плавно нарастване на премийния приход. Въпреки отчетената положителна 
тенденция на развитие през последните години, темпът на развитие на застрахователният 
пазар все още не е достигнал нивата на развитие в годините преди 2009г. Това показва, че има 
огромен потенциал за развитие в близките години. Относителния дял на застраховка каско на 
летателни апарати в общия премиен приход е в границите на 0,01% за целият период на 
изследване.  

Таблица 3. Изплатени застрахователни обезщетения по застраховка каско на 
летателни апарати в България за периода 2004-2016г. 

Година 

 
Изплатени 

застрахователни 
обезщетения 

общо 
застраховане 

 
Темп на  
развитие 

 
Изплатени 

застрахователни 
обезщетения по 

застраховка 
каско на 

летателни 
апарати 

 
Темп на  
развитие 

 
Приход по 

каско 
застраховане  

на 
летателни 
апарати 

 
 

Темп на  
развитие 

Относителен 
дял на 

обезщетенията 
спрямо 

премийния 
приход  

лева % лева % лева % % 
2004 246 169 486 х 360 267 х 7 115 689 8,6 5,1 
2005 327 529 876 31,8 473 842 31,4 9 348 111 31,4 5,1 

2006 363 252 362 10,9 106 526 -77,6 15 086 653 61,4 0,7 
2007 451 309 619 24,2 560 183 428,3 9 025 496 -40,2 6,2 

2008 593 889 632 31,6 1 376 071 145,7 7 024 348 -22,2 19,6 
2009 677 800 052 14,1 2 595 673 88,6 11 921 707 69,7 21,7 

2010 676 255 907 -0,2 247 719 -90,5 14 561 161 22,2 7,1 
2011 631 641 927 -6,6 2 716 743 999,6 14 098 264 -3,2 19,2 
2012 680 910 474 7,8 1 223 815 -54,9 14 735 465 4,5 8,3 

2013 717 060 065 5,3 2 941 894 40,4 9 322 790 -36,7 31,5 
2014 838 075 184 16,8 3 939 865 33,9 7 378 952 -21,2 53,4 

2015 872 694 495 4,13 1 202 861 -69,5 10 120 318 37,2 11,9 
2016 856 433 925 -1,8 432 130 -64,1 6 199 725 -38,7 6,97 

Източник:www.fsc.bg ,www.bnb.bg и www.nsi.bg.и собствени изчисления 
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Данните в Таблица 3 показват, че през 2016 г. изплатените застрахователни 

обезщетения на дружествата работещи в раздел Общо застраховане възлизат в размер на 
856,4 млн.лв. Забелязва се също така и трайна тенденция към нарастване на размера на 
обезщетенията за целия период на изследването. Темпът на развитие на застрахователните 
обезщетения за периода 2004-2016 г. се движи в рамките от – 6,6% до 31,8%. В периода след 
2014 година обезщетенията намаляват, което е благоприятно за целият застрахователен пазар. 
Това означава, че застрахователните дружества изплащат по-малко парични средства. 
Данните в таблицата показват, че през 2016 година изплатените обезщетения по застраховка 
каско на летателни апарати намаляват с 64,1%, спрямо 2015 година. Този процент е още по-
висок през 2015 година спрямо 2014 година, където е отчетен спад на обезщетенията в 
размер на близо 70%. Това е много добро благоприятно развитие за застрахователните 
дружества, като се има предвид нарастването на премийния приход през 2015 година с 37,2. 
Трябва да се отбележи факта, че при намаляване с 1,8% на застрахователните обезщетения за 
целият застрахователен пазар, обезщетенията по каско застраховане на летателни апарати 
намаляват с 64,1% независимо, че премийният приход през 2016 година намалява с 38,7%. 
Благоприятна тенденция се наблюдава при относителният дял на обезщетенията спрямо 
премийния приход. За застрахователните дружества е благоприятно когато относителния дял 
по-нисък. Относителния дял показва каква част от събраните застрахователни вноски са 
изплатени под формата на застрахователни обезщетения на пострадалите застраховани.  

 

 
 

Фигура 1. Темп на развитие на премийния приход и обезщетенията по застраховка 
каско на летателни апарати за периода 2004-2016г. 

 
От фигура 1 се забелязва, че темпът на прираст на прихода реализиран от дружествата 

в раздел Общо застраховане е положителна величина с изключение на годините след кризата 
от 2009 до 2012 година. Темпът на прираст на обезщетенията изплатени от всички дружества 
за целият пазар е положителна величина с изключение на 2010 и 2011 година. Не така стоят 
нещата при темпа на развитие на прихода по застраховка каско на летателни апарати. В 
началото на периода от 2004 година до 2006 година е положителна величина след което през 
207 и 2008 година се отбелязва спад на прихода. През 2009 и 2010 година се отчита 
положителна тенденция следва периода от 2011 година до края на 2016 година, където 
положителния темп на развитие се редува с отрицателен темп на развитие през година.  
Темпът на развитие на обезщетенията изплатени по застраховка каско на летателни апарати 
също е неравномерно разположен във времето. В началото на периода през 2004 и 2005 
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година е положителна величина след което през 2006 година е отрицателна величина. В 
периода от 2007 до 2009 година е положителна величина, като през 2007 година рязко се 
увеличава, след което рязко спада. През 2010 година се отбелязва отрицателен темп на 
развитие след което през 2011 година достига най-висок темп на развитие от близо 1000%. 
През следващата 2012 година също рязко спада за да отбележи положителен темп през 2013 и 
2014 година. В края на изследвания период през 2015 и 2016 година се установява 
сравнително равномерен спад на темпа на развитие на изплатените застрахователни 
обезщетения по застраховка каско на летателни апарати.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Въз основа на направеното изследване се установи, че през периода 2004-2016 година 

премийния приход по застраховка каско на летателни апарати нараства и намалява в 
условията на умерена конкуренция. Наблюдава се благоприятна тенденция към увеличаване 
на тяхната стойност. Нараства разликата в темпът на развитие на обезщетенията по 
застраховка каско на летателни апарати спрямо темпа на развитие на премийния приход по 
застраховката. Посочената разлика е благоприятна за развитието на застрахователните 
дружества предлагащи тази застраховка. Прихода от застраховка каско на летателни апарати 
за периода 2004-2016 година се движи в границите между 6,2-15,1 млн. лева. Относителният 
му дял в общи приход за целият пазар е в размер на 0,01%. Застрахователните обезщетения 
по застраховка каско на летателни апарати се движат в границата между 0,14-3,9 млн. лева. 
Темпът на развитие на застрахователните обезщетения по застраховката значително 
намаляват в сравнение с изплатените обезщетения за целият застрахователен пазар. Това е 
положителна тенденция на развитие на застраховка каско на летателни апарати. Като 
заключение може да се посочи, че застрахователните дружества е необходимо да предлагат 
на своите клиенти застраховката, като същевременно с това те реализират и добра печалба от 
нейното предлагане. Доказателство за това е и ниската квота на щетимост по този вид 
застраховане.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Българските Въздушни войски имат щастието, отговорността и призванието да се 
окажат първопроходци в почти всички основни дейности, свързани с използване на самолета 
като бойно средство. Поставеното начало е обещаващо и дава основание за развитие и 
усъвършенстване в хода на последвалите след октомври 1912 г. събития по фронтовете на 
Втората балканска и Първата световна война. Постигнатите успехи са засенчени от 
злощастното развитие на хода на военните действия за страните от Централните сили като 
цяло, а по конкретно за България след пробива при Добро поле на Южния фронт.  

Наложената Версайска система от мирни договори не само не разрешава натрупалите 
се проблеми в международните отношения в навечерието на войната и след нейния край, а ги 
задълбочава. Нещо повече! Тя ще се превърне в естествената хранителна среда, в която ще се 
развият кълновете на реваншизма и крайните националистически идеи за отхвърляне на 
наложените реалности, базирани на принципа „Победителите не ги съдят !“  
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 Времето в навечерието на Втората световна война е изпълнено с много динамика и 
напрежение за българското държавно и военно ръководство. Използват се всички очертали 
се възможности за повишаване готовността на страната за отбрана, независимо от 
съществуващите ограничения, наложени от Нойския мирен договор. След подписването на 
Солунското споразумение от 31 юли 1938 г. особено внимание се отделя на създаването на 
необходимата база за възстановяване и развитие на Въздушните войски като един от най-
съвременните и перспективни родове оръжие. 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Основната цел на настоящето изследване е насочена към очертаване широкомащабната 
съзидателна дейност, развърната по изграждането на летищната мрежа на Българските 
въздушни войски. Паралелно с това тя е подчинена и на идеята да се изтъкне приноса на 
Изтребителната школа за висш пилотаж, предислоцирана на летище Долна Митрополия, за 
съзидателното начало по възраждане на войските и изграждане на въздушната мощ на 
страната.   

За нуждите на изследването вниманието ще бъде съсредоточено в две от най важните 
дейности: 

 - изграждането на летищата и прилежащата инфраструктура; 
 - развръщането на съответните формирования на тях. 
По-конкретно, усилията ще се насочат към изграждането на летище Долна Митрополия 

и дейността, осъществявана в новия летищен район от Изтребителната школа за висш 
пилотаж. 

Анализът на наличните архивни документи налага безспорния извод, че командването 
на войските се стреми да развърне необходимата летищна мрежа с прилежащата ù 
съоръжения и да осигури оборудването на аеродрумите с всичко необходимо за 
авиационните формирования. 

Трезвата преценка осъществена от военото ръководство показва, че летищната база към 
момента не отговаря на съвременните изисквания в количествено отношение и с 
техническото си оборудване. Експертният анализ отчита практиката на утвърдилите се като 
авиацинни лидери страни, която е насочена към всестранно осигуряване на ВВС. За 
компенсиране на изоставането се предприемат конкретни действия. Пристъпва се към 
своевременно изграждане на достатъчен брой летища с прилежащата им инфраструктура и 
оборудване. За целта се разгръща усилена организационно-планова дейност на различни 
нива и във всички направления. 

Изграждането на летище Долна Митрополия е част от разгърнатата широкомащабна 
програма в национален мащаб. В синтезиран вид тя има следното проявление. 

В щаба на Въздушните войски през зимния период на 1936-1937 г., особено активност 
проявява летищната служба. Разучават се новите места за бъдещите летища; работи се за 
разширяване и подравняване летателните полета на съществуващите; планират се 
материалите за строеж на казарми, хангари работилници, складове, букси и др.; подготвят се 
трасетата за водоснабдяването, канализацията и електрификацията на съоръженията и на 
летищните райони като цяло. [1] 

Паралелно с това се полагат основите на метеорологичните изследвания на летищната 
мрежа. За тази цел се използват хубавите дни през зимата и пролетта, за да се изследват 
мъглите, розата на ветровете, почвените условия, както и възможностите за живот и служба 
през целия годишен период. 

От друга страна предстои да се организира изследването и проучването на държавните 
и общинските места (мери), възможностите за тяхното отчуждаване или доброволното им 
отстъпване и предоставяне (включително и частните поземлени имоти) срещу заплащане. [2] 

Към пролетта на 1937 г. възможните варианти за развръщане на летищтната мрежа за 
нуждите на Въздушните войски се разглеждат на базата на съществуващите армейски 
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области. В 4-та армейска област попадат: с. Г. Оряховица; Лясковец; Д. Митрополия; Ловеч; 
с. Орешак - Троянско; гр. Бяла; с. Телиш; Г. Дъбник; гр. Кнежа; Б. Слатина; с. Александрово 
- Врачанско; селата Крушево и Поликраище. [3] 

През 1937 г. се планира интензивна дейност за постройката на летища, хангари, 
казарми и др. Това е свързано с изработването на строителни проекти и планове, което 
налага да се предвидят щатове за архитекти. Оформя се идеята да се проверят възможностите 
за намиране на специалисти от средите на бившите авиационни кадри. Проучванията 
показват, че на това условие отговаря архитектът Гр. Манов от Стара Загора. Бившият летец 
след Първата световна война се насочва към нова професионална ориентация. В резултат на 
създадената организация и отпуснатият бюджет, са разкрити необходимите длъжности към 
Въздушните войски. На тях са назначени Григор Манов и архитектът от кариерата 
Марангозов. [4] 

Започналите мероприятия по изграждането и развръщането на летищната мрежа се 
разгръщат с пълна сила в периода 1937-1940 г. Предприемат се редица организационни 
мерки за по нататъшната практическа реализация на широкомащабния план във всичките му 
насоки. С поредица от свои заповеди Министърът на войната и Командирът на Въздушните 
войски очертават параметрите на най-важните и необходими дейности в строителната 
кампания. 

Началото се поставя с отдадените в периода 21.04.1939 - 16.09.1939 г. заповеди на 
Министъра на войната, с които се назначават специални смесени комисии. Те следва да 
организират дейностите по стартиране на процедурите за проучване на условията и 
осигуряване на необходимия поземлен фонд за изграждане на летищата. 

Началото на дейностите по изграждане на летищната инфраструктура и казармения 
фонд на летище Долна Митрополия се поставя със заповед на Министъра на войната 
№46/28.04.1939 г. С нея се урежда назначаването на специална комисия, която има за 
основна задача да определи точните граници на мястото в землището на с. Д. Митрополия, 
избрано за бъдещо летище. Дейността ù се определя въз основа на чл. 14-18, чл. 24, ал. 2 и 
чл. 28, ал. 2 от Наредбата-закон за земното устройство на Въздухоплаването. В хода на 
работата си комисията следва да изготви протокол за отчуждаването и придобиването на 
всички набелязани участъци в района. Същевременно тя трябва да има необходимата 
готовност да предостави заменки на отчуждените земеделски имоти за сметка на държавния 
и общинския поземлен фонд. [5] 

Започналите строителни работи се контролират и организират с поредица от 
регламентиращи документи. С отдадената на 18.04.1940 г. заповед №46 на Командира на 
войските се назначава друга комисия. В състава ù влизат: председател - завеждащият 
домакинските служби при 4-ти инженерен полк и членове: - вещо лице от Плевенското 
областно данъчно управление и представител на общината. Задачата на комисията е да 
организира и проведе търг с „тайна конкуренция“ (наддаване). Основната цел е да се посочи 
строителният предприемач, спечелил тръжната процедура за строителството на войнишка 
казарма на летище Д. Митрополия. [6] 

Една година по-късно на 17.11.1941 г. със заповед №143 на Ковандира на войските - 
ген. майор Д. Айрянов е назначена поредната комисия. В състава ù влизат: председател - 
завеждащият летище Д. Митрополия – трудов капитан Г. Власев и членове: техник-
строителят отговорен за строежа Асен Младенов и финансовият представител от 
Плевенското областно данъчно управление. Дейността на назначената комисия следва да 
бъде съобразена с изискванията на чл. 173 от закона за обществените поръчки. Задачата ù 
включва определяне единичните цени за видовете работи по покриването с ламарина на 
изградените четири хангара за авиационна техника. [7] 

Разширената строителна програма изисква допълнителни финансови средства, които са 
ограничени по размер. Това налага да се създаде строга и ефективна система за управлението 
на отпуснатите пари и тяхното икономично, целесъобразно и своевременно усвояване. 
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Предприетата политика на строги икономии налага необходимостта да бьдат 
осъществени редица организационни промени. С цел да се повиши контрола и правилното 
отчитане на снабдяването, командването подчинява на развърнатите орляци, считано от 
01.01.1940 г. съответните летища. За 1-ви линеен орляк това са– летищата Телиш, Г. 
Оряховица и помощно летище Плевен.  

В същото направление се съсредоточават усилията и със заповед №29/15.03.1940 г. на 
временния командир на войските полковник Узунски. В нея се отчита широкия спектър на 
строителната програма, стояща за изпълнение през 1940 г. С оглед избягването на редица 
нередности в отчета и контрола, се регламентира създаването на строително-домакински 
щабове в районите на новостроящите се летища. Длъжностите за формирането на тези 
ръководни структури се вземат от щатовете на съответните части, предвидени по бюджета за 
1940 г., като за за летищата Шумен и Д. Митрополия – те са предвидени от новия щат за 
4-ти армейски въздушен полк. [8] 

Посочените длъжности са конкретни за всяко едно новостроящо се летище. Изхожда се 
от специфичните условия, достигнатия обем на строително-монтажните работи и 
планираните дейности за годината. [9] 

Строителната програма, стартирала усилено през 1939-1940 г., се финализира в периода 
1941-1942 г. В посочения времеви интервал, Командването на войските е ангажирано 
основно със създаване на необходимата организация по провеждането на търгове за 
строителните дейности. В тях се предвижда направата основно на казармени помещения, 
хангари, складови стопанства, както и провеждането на довършителни работи и контролни 
мероприятия за хода и качеството на готовите обекти. 

Информация за напрегнатото ежедневие може да бъде почерпена от редицата 
документи, изготвени през този период. Съдържанието на един от тях е красноречиво 
доказателство за решимостта да се доведат до край строителните работи и да се засили 
контрола върху тяхното качество.  

В отдадената на 1 април заповед на Командира на войските основно се визират 
проблемите, свързани с изпълнението на строителството на летищата Долна Митрополия и 
Кольо Ганчево. 

Разследването на причините, довели до срутването на построените калкани на първи и 
втори хангар на аеродром Д. Митрополия е основната задача на специално назначената 
комисия. Показателен е съставът, предвиден за изпълнението на тези задължения. 
Председателските функции се поемат от домакинът к-н Георги Власев, а като членове са 
включени техникът-строител на летището Асен Младенов и един инженер-строител от 
Плевенското областно инженерство. Наред с предвидените стандартни процедури по 
разследването, комисията се задължава и да вземе проби от хоросана, с който е извършена 
зидарията, за да бъдат изпратени за изследване в летищното отделение на щаба на войските. 
[10]  

Показателна е и поредицата от заповеди, отдадени в периода април-август същата 
година. С тях се урежда съставът на комисията, чиято основна задача е провеждането на 
търгове с тайна „конкуренция“ за отдаване на предприемачи направата на постройки в 
районите на летищата Гр. Игнатиево, Телиш, Д. Митрополия, Карлово и др. [11] 

Новата 1942 г. ангажира вниманието на Командването основно със създаването на 
ефективен контрол за изразходваните материали, опазване и съхраняване на строителната 
документация и правилното стопанисване на завършените обекти. 

Най-общият преглед на отдадените през месец февруари заповеди очертава стремежа за 
систематизиране документацията на завършеното строителство по места. За да се избегнат 
всякакви опити за злоупотреби при изготвянето на актовете за построените вече обекти и с 
цел тяхното правилно съхранение и ползване се регламентира предприемането на конкретни 
мерки. Командирите на авиационните части се задължават да създадат необходимата 
организация за въвеждането на специална актова книга, образецът за която е приложен към 
заповедта. Въвежда се и изискването за своевременно завеждане на актовете по книгите, като 
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вторият екземпляр от изготвените и заведени актове се изпраща за сведение и съхранение в 
строителното отделение към щаба на войските. [12] 

Контролът на завършените строежи и редът, по който се стопанисват обектите от 
летищната инфраструктура се осъществяват не само чрез регламентиране на определени 
задачи и мероприятия и с назначаването на комисии. Създадена е и една достатъчно гъвкава 
и ефективна система за проверка по места. Изготвените анализи на резултатите от контрола 
излизат под формата на заповеди на Командира на войските, в които се описват 
констатираните слабости и се набелязват мерки за отстраняването им. 

От такъв характер е заповедта от 30.03.1942 г. С нея се обявяват резултатите от 
проверките във 2-ра и 3-та въздушни бази. Инспекцията, проведена от началника на 
Въздушните бази разкрива конкретната ситуация за състоянето на сградния фонд и 
инфраструктурата на новостроящите се летища. В синтезиран вид положението за летище Д. 
Митрополия е следното: Основната констатация е, че продължават дейностите по 
цялостното му устройване. Усилията следва да се насочат към своевременното завършване 
на строежите и съставянето на нивелационен план на летателното поле, както и за 
изготвянето на плановете за водоснабдяване и канализация. [13] 

На базата на проведената инспекция за хода на строителните работи по различните 
летища се правят съответните общи изводи и препоръки. Те са ориентирани към привеждане 
и поддържане в необходимата експлоатационна готовност на цялата летищна мрежа у нас, 
както за обслужване на мирновременната, така и на военновременната дейност на 
Въздушните войски. [14] 

Възприетият курс, ориентиран към засилване на контрола, намира изражение и в 
отдадената през месец юни специална заповед по строежа. С нея се регламентират 
дейностите по строителните мероприятия на отделните летища за годината. За изпълнението 
им се назначават конкретни отговорници. Това са техник-строителите на съответните 
летища, които поемат и функциите по контрола като цяло. Усилията им се допълват и от 
назначените със същата заповед летищни архитекти и инженери. 

Заслуга за успешното справяне с проблемите в онези трудни години имат техник-
строителите. За Карлово, Горна Оряховица и Долна Митрополия отговаря Васил Михайлов. 
[15] 

Открояват се със своята всеотдайност и професионализъм и назначените архитекти и 
строителни инженери. За Враждебна; Божурище; Скопие; Кавала; Телиш; Д. Митрополия; 
Ловеч; Г. Оряховица; Балчик отговорност носи Григор Хаджигригоров. Канализационните, 
водопроводните, осветителните и отоплителните инсталации се проектират и контролират от 
инж. Леонид Корчев за всички летища. [16]  

Изискванията за контрола са изключително строги. Проектите за всички обекти се 
изготвят единствено и само от назначените архитекти, а за железобетонните конструкции от 
съответния инженер. Наред с това на тях се възлага и отговорността за цялостната 
строителна дейност и за завеждането на отчет на всички готови проекти и строителни 
дейности. Показателен е фактът, че архитектите и инженерите на съответното летище се 
задължават да упражняват непосредствен контрол върху строителството като изготвят 
ежемесечен доклад за обема на строително-монтажните работи. [17] 

Втората основна насока за държавното и военото ръководство е свързана с 
подготовката на състава. 

Командването на Въздушните войски е наясно, че без да бъдат осигурени високо 
подготвени кадри е невъзможно да се постигне промяна в състоянието на войските. Търсят 
се различни варианти за издигане и усъвършенстване на техническата; тактическата; 
летателната; теоретическата и въздушно-стрелковата подготовка на летците. Избраните 
пътища и средства са многообразни. Независимо от това се очертава ролята на 
Изтребителната школа за висш пилотаж за осигуряване на изтребителните подразделения с 
отлично подготвени кадри и се разкрива приноса ù за отстояване на националния 
суверенитет. 
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Създаването на Школата се налага от два основни фактора: 
На първо място – очертаващата се необходимост от по-нататъшно усъвършенстване 

подготовката на летци за нуждите на изтребителната авиация. 
На второ място – формирането ù е продиктувано от анализа на опита на редица водещи 

в авиационно отношение страни: Германия, Полша, Италия и други. Голяма част от 
летателният състав у нас е преминал обучението си в тези школи. Оформя се стремежа към 
създаване на собствено учебно формирование, което да усъвършенства подготовката на 
летците-изтребители. 

Началото се поставя през лятото на 1938 г., когато на летище Пловдив се формира 
школа за висш пилотаж към състава на 2-ри армейски орляк. 

За неин командир е определен капитан-летец Пенчо Митев. 
За инструктори са определени поручиците – летци: Любен Шороплов, Кръстьо 

Атанасов и Дончо Димитров. И тримата завършват преди това Изтребителната школа за 
висш пилотаж – на летище Груджонс в Полша, където техен инструктор е големият полски 
въздушен ас - капитан Орлински. [18] 

През пролетта на 1939 г., Школата се премества на летище Марно поле-Карловско. 
Със заповед №68/01.08.1939 г. на Командира на Въздушните войски, се обявява 

формирането на Школа за висш пилотаж (Школа за изтребители – летци) към 2-ри армейски 
орляк на летище Карлово. [19] 

Курсистите са от досегашният 1-ви випуск, чието обучение е започнало на летище 
Пловдив и от новият – 2-ри випуск – фелдфебел – школници - летци и кандидат - подофицери 
летци. (всичко 26 души). [20] 

Командният и инструкторският състав са грижливо подбрани от завършилите в 
чужбина наши летци:  

Командването на Школата е поверено на поручик Кръстьо Антонов Атанасов от 2-ри 
армейски орляк. Помощник-командир на Школата е поручик Чудомир Миланов 
Топлодолски. 

За инструктори са назначени летците - изтребители от 56-ти випуск, които са завършили 
обучението си в Германия и Полша през лятото на 1939 г. 

Инструкторският състав включва: поручик Стоян Илиев Стоянов от 3-ти армейски 
орляк; подпоручик Димитър Георгиев Тамахкяров от Бомбардировъчният орляк; подпоручик 
Виктор Павлов от Юнкерският учебен орляк; подпоручик Любен Захариев Кондаков от 2-ри 
армейски орляк и подпоручик Васил Пантев Шишков от 3-ти армейски орляк. [21] 

Обучението се води в съответствие с предвидената програма като първите два випуска 
завършват подготовката си съответно - на 30 септември и на 25 ноември 1939 г. [22] 

На 17 октомври 1939 г. започва подготовката на 3-ти випуск курсисти. Той включва: 
подпоручиците - летци от 58-ми випуск на Военното училище - общо 6 души и още 15 
фелдфебел-школници. [23] 

Във връзка с извършващото се преустройство на смесените орляци в еднородни, 
регламентирано със заповед №118/18.11.1939 г. на Командира на Въздушните войски, орляка 
на летище Карлово е преустроен във 2-ри изтребителен орляк. В същата заповед се 
регламентира Школата да остане в състава на орляка – с готовност да получи нови самолети. 
[24] 

Съгласно заповедта командният и инструкторския състав остават непроменени. Сред 
приетите за обучение в състава на трети випуск се открояват имената на подпоручиците: 
Петър Манолев; Захари Перниклийски; Христо Пазвантов; Петър Димов; Иван Бояджиев и 
Иван Русев. [25] 

Обучението в школата на летище Марно поле продължава до 1942 г. 
В изпълнение на поверителна заповед №46/12 март 1942 г. на Командира на 

Въздушните войски, временният Командир на 6-ти изтребителен полк отдава своя заповед 
№41 от 26 март 1942 г. 
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В нея се обявява реда за пребазиране на земния и въздушния ешелон на новото 
постоянно летище - Долна Митрополия. 

Земният ешелон, под ръководството на аеротехника на школата оф. канд. Недялко 
Христов Ловджиев се пребазира с влак на 25 март 1942 г., до новото летище с готовност да 
посрещне самолетите на следващия ден - 26 март 1942 г. 

Въздушният ешелон, под ръководството на к-н Добри Доневски излита в 09:20 мин. от 
летище Марно поле и в 10:40 мин., каца на летище Долна Митрополия, където е радушно 
посрещнат от местната общественост. 

Със същата заповед се обявяват командният, инструкторският състав и техническия 
персонал за обслужване на самолетите, както и списъка на приетите за обучение летци.  

За командир на Изтребителната школа – Долна Митрополия е назначен к-н Добри 
Бочев Доневски, а за инструктори-летците: подпоручик - Петър Димитров Манолев, 
подофицер Йордан Фердинандов Петров и подофицер Недю Колев Недев. 

Преместването на летище Д. Митрополия е съпътствано от ред кадрови разстановки: 
След отделянето на Школата от 6-ти изтребителен полк, инструкторите – летци – 

поручик Николай Йорданов и поручик Васил Шишков, получават назначения като 
командири на ята в новите формирования. 

С цел да се подсили инструкторския състав на мястото на досегашните двама летци, 
които остават на служба в 6-ти изтребителен полк, командването на Въздушните войски 
изпраща поручиците – летци Димитър Светозаров Списаревски и Богдан п. Йорданов Илиев 
- и двамата от 57-ми випуск на Военното училище. [26] 

Малко по-късно, след като капитан Добри Доневски е приет във Военната академия, за 
командир на школата, отново е изпратен и назначен капитан Кръстьо Атанасов. 

Техническият състав предвиден за обслужване на самолетите наброява 45 подофицери, 
кандидат – подофицери и войници, а за фелдфебел на школата е назначен - подофицер 
Димитър Николов Толев. 

В курса за обучение са включени 11 офицери – летци, сред които се открояват имената 
на подпоручиците: Борис Дамев; Петър Бочев; Михаил Банов и Марин Джуджев.  

Летателната материална част, предвидена за обучение на курсистите включва: „FW-44” 
(“Врабче”); „FW-56” (“Комар”); „Авиа-В-122” („Оса”); ”Арадо-65” („Орел”); „Хайнкел-51” 
(„Сокол”). Малко по-късно, в периода 1943-1944 г., са получени още 34 самолета от следните 
типове: „Авиа-В-534” („Доган”); „Бюкер Бестман”; “Арадо-96” („Сойка”); „Авиа В-135-В”; 
„Ме-108” („Лебед”). [27] 

Обучението в Школата се осъществява в съответствие с преведеното от немски език 
„Наставления за подготовка на летеца-изтребител”. 

Подготовката е изключително натоварена, динамична и разнообразна. Върви се от 
простото към сложното и непрекъснато затвърждаване на усвоения вече материал.  

Обучението започва с проверка на придобитите знания и умения. В продължение на 25 
мин. с инструктор се изпълнява опознавателен полет в района на летището. 

Следва самостоятелно излитане и кацане в рамките на 10 мин. 
Постепенно обучението започва да се усложнява. Първоначално с инструктор, а след 

това самостоятелно се изпълняват следните фигури от висшия пилотаж: завой през крило; 
завой през гръб; лупинг; свредел; бързо тоно; бавно тоно; имелман; свързани фигури. 

Разучените с помощта на инструктор фигури от висшия пилотаж се затвърждават със 
самостоятелни полети, след което се пристъпва към съвместно изпълнение на нови 
летателни упражнения. 

Обучението включва още: практически упражнения свързани със стрелковата 
подготовка: фотострелба по парашутче; фотострелба по самолет; фотострелба по земни цели; 
фотострелба по ръкав-влачен от самолет; бойна стрелба по ръкав; бойна стрелба по мишена 
(3х3метра). 
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В програмата за обучение са планирани също така: групови полети в състав на тройка 
или на четворка. Ежедневно, в продължение на 1 час, под ръководството на инструкторите, 
курсистите изпълняват различни упражнения. 

В продължение на три месеца (Времето предвидено за обучение в школата), всеки от 
курсистите лети на всичките 6 типа самолети, като средният нальот е 39 часа и 15 мин., при 
120 кацания. [28] 

Освен интензивната програма, впечатлява и количествотона обучените летци - 
изтребители. За времето на своето съществуване, в продължение на 6 години, Школата 
обучава 13 випуска бойни летци – изтребители. [29] 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеният анализ на дейностите по изграждането на летище Долна Митрополия и 
предислоцирането в летищния район на Изтребителната школа за висш пилотаж, дава 
основание да бъдат направени основни изводи в две основни направления. 

I. По отношение на дейностите, свързани с изграждане на летищната мрежа и по-
конкретно за летище Долна Митрополия: 

1. Открояват се три периода в цялостната дейност по развръщане на летищната мрежа и 
изграждане на летищната инфраструктура, които се разпределят както следва: 

Първи период – Обхваща времето от 1937 до 1939 г. Главната му характеристика е 
свързана с предварително - плановата дейност, насочена към създаване на необходимите 
условия за реализиране на строителната кампания. 

Втори период – Обхваща времето от 1939 до 1940 г. Характеризира се със стремежа за 
практическа реализация на широко мащабния план във всичките му насоки. 

Третият период – Обхваща крайният времеви интервал от изследваният период – 
1941-1942 г., чиято основна насока е свързана с тенденцията към финализиране на 
развърнатата строителна програма. 

Паралелно с горепосоченото, осъщественият обзор – анализ, разкрива една 
многопосочна и богата по замисъл и съдържание, добре обмислена, всестранно планирана и 
перспективно насочена и стройно организирана дейност: 

1. Очертава се убеждението за колосалния по своите количествени и качествени 
измерения труд на личния състав, положен в условията на остър дефицит от финансови и 
материални средства. 

2. В хода на изпълнението на поставените задачи от разнороден характер, личният 
състав проявява висок професионализъм, всеотдайност и находчивост при преодоляване на 
възникналите проблеми и трудности. 

3. Положените огромни усилия създават необходимата основа за уникалния 
количествен и качествен скок, осъществен от Въздушните войски през разглеждания период. 

II. По отношение на Изтребителната школа за висш пилотаж и нейната дейност от 
летище Долна Митрополия. 

1. Създаването на формированието е поредната решителна стъпка в изграждането на 
въздушния компонент като елемент от военната мощ на страната. Поставените пред Школата 
основни задачи разкриват решимостта на тогавашното държавно и военно ръководство да се 
отговори адекватно на предизвикателствата на времето.  

2.Вероятността от въвличане на изтребителните части в реални бойни действия, 
изисква непрекъснато усъвършенстване на придобитите умения за водене на въздушен бой и 
обучението на нов летателен състав. В едни от най-напрегнатите и отговорни за страната 
събития Школата започва своята дейност и осигурява така необходимите на изтребителните 
ята и орляци подготвени кадри. 

3. Изтребителната школа дава своя реален принос за осъществяване на количествения и 
качествен скок от нашите Въздушни войски в общия процес на военното строителство. 
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Паралелно с това, трябва да посочим и нейните заслуги за съхраняване, възраждане и 
продължаване на бойните традиции, положени от българските летци в периода 1912 – 1918 г. 

4. Обединените усилия на командно-инструкторския състав и на обучаемите курсисти 
от школата, довеждат до издигане нивото на летателната подготовка в съответствие със 
съвременните изисквания и с отчитане на бойния опит. По този начин, за един кратък период 
от време (1938–1944 г.), са подготвени бъдещите защитници на нашите въздушни простори. 
Те не само успяват да получат солидна подготовка, но и да наберат достатъчно вяра в 
собствените умения и способности. В защита небето на България през 1943 - 1944 г. те 
изправят снага и влизат в противоборство с едни от най-развитите и мощни военновъздушни 
флотове като тези на САЩ и Англия. Показателен в това отношение е следният факт. След 
обучението на 13-ти випуск целият команден и инструкторски състав отправя искане към 
командването на войските да бъде включен като попълнение на 3/6 изтребителен орляк – 
Божурище. По този начин, изтребителната защита на столицата София е подсилена в един от 
най–критичните моменти. Във въздушните боеве с превъзхождащите сили на противника се 
сражават крило в крило инструктори и летци, преминали обучението си в Школата. С 
удържаните въздушни победи и проявения героизъм се открояват имената на: Стоян 
Стоянов; Кръстьо Атанасов; Чудомир Топлодолски; Петър Манолев; Любен Кондаков; 
Димитър Списаревски; Петър Бочев; Борис Дамев и др. Оределите редици на изтребителните 
орляци са последната надежда и защита на невинното население от налетите на противника, 
който се стреми да наложи с бомбени удари „справедливостта” на своята кауза. 

5. През първата половина на месец септември 1944 г., когато немските войски са 
съсредоточени на нашата западна граница, оцелелите в тежките боеве летци изтребители 
отново са във вихъра на боя. Изпълнените разузнавателни задачи и щурмовите удари от 
въздуха подпомагат прикриващите части и отряди, назначени за отбраната на основните 
оперативни направления. След това, през октомври и ноември, възпитаниците на Школата с 
авиационна поддръжка от въздуха подпомагат настъпателните операции на обединенията за 
окончателния разгром на Вермахта на Балканите. С това те дават своя героичен дан за 
признаване приноса на България за победата над фашизма. 

6. Ветераните от Школата участват и в започналия процес на трансформация на 
Въздушните войски и тяхното изграждане и модернизиране в съответствие с новите 
реалности на времето.  

В заключение по двете взаимно свързани насоки на изследвания проблем можем да 
обобщим следните основни идеи:  

1. На фона на 75-годишнина от началото на летателната дейност на летище Долна 
Митрополия се налага убеждението от необходимостта да се популяризират такива значими 
епизоди от авиационната ни история, какъвто безпорно се явявя изграждането на летищния 
район и свързаното с него предислоциране на Изтребителната школа за висш пилотаж.  

2. Фактите, обект на настоящото научно изследване, са поредното ярко потвърждение на 
тезата, че авиацията ни не започва и не завършва с всеки, който е свързал съдбата си с нея, но 
същевременно те доказват, че отделните личности могат и следва да дават своя съществен 
принос за възходящото и развитие. 

3. Паралелно с това описаните събития позволяват да се разбере и осмисли идеята, че с 
течение на времето Българските ВВС са се превърнали в кауза, на която са служили и са 
обричали своя живот хиляди синове на Майка България. 

Така е било и така следва да бъде, за да има не само историческа памет и 
приемственост, но и развитие на бойните традиции! 
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Abstract:  
The material examines the modern tendencies in the field of higher education. Most education 
policies place emphasis on training, organization, methodology, and related quality education 
requirements. Education and upbringing are interrelated processes, defined as "eternal" categories, 
which are aimed at forming and developing the personality, providing the necessary competencies 
and skills. Educational events and impacts are commented on in the context of the concept of 
lifelong learning and the andragogical model. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Съвременните промени в сферата на висшето образование, които се отразяват върху 

всички негови компоненти, както и съвременните образователни политики поставят немалко 
въпроси-предизвикателства, с които образователната практика трябва да се справи. Ясните 
предписания, касаещи организацията, обучението, образователните технологии водят до 
яснота в изпълнението на тези политики.  

Възпитанието е основен дял на педагогиката, процес на взаимодействие, в който в 
съответствие с целите и задачите на личността и обществото, се реализира организирано 
влияние и интеракция. Целта на този процес е формиране и развитие на личността на 
обучаемите чрез овладяване на социалния опит, ценности и отношения. [7;25-26, 14;8]. 
Процесите обучение и възпитание са неразривно свързани и поради тази причина, когато 
задълбочено се анализират тенденциите в обучението и образованието, това аналогично 
трябва да се направи и с възпитанието.  

Приетата програма на Европейската комисия „Учене през целия живот” (Решение 
1720/2006 на Европейския парламент) показва, че образованието трябва да се превърне в 
един непрекъснат процес, с което се популяризира и едно ново понятие „учещо се общество”. 
Една от основните тенденции, които се забелязват след подписването на Декларацията от 
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Болоня през 1999 г., е интегрирането на концепцията  за учене през целия  живот в 
стандартна рамка на висшето образование. [14;60-61] 

Така знанията и уменията от конвенциалната педагогика, получени при подготовката 
на преподавателите във висшето училище, се оказват недостатъчни по отношение знанията и 
уменията за обучение на възрастни. Според дефиницията, андрагогиката е наука за 
образованието и възпитанието на възрастните. Определена е като относително самостоятелна 
наука, разкриваща закономерностите на проектирането, организацията и реализацията на 
образованието, обучението и самообразованието на възрастните [10;15-17]. 
Ключовите компетенции за учене през целия живот са комбинация от знания, умения и 
нагласи, свързани с контекста на учебната дейност. Те са необходими за личната реализация и 
развитие, социалното включване, активното гражданство и заетостта [18]. 

Чрез тях се гарантира по-голяма гъвкавост при търсенето и оставането на работа, 
обезпечават по-добрата и ефективната адаптация към постоянните промени. Разглеждат се 
като важен фактор в областта на иновациите, производителността и конкурентоспособността 
и допринасят за мотивацията, удовлетвореността и   качеството на работата  
Ключовите умения се придобиват от: 
младите хора в края на задължителното си образование и обучение, подготовката им за 
живота на възрастни, особено за професионалния живот, като същевременно се формира 
основа за по-нататъшно учене 
възрастни през целия им живот, чрез процес на разработване и актуализиране на уменията 
 

 Ключовите се откриват контекстно в основната цел на висшето образование - 
подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието 
на науката и културата. Висшето образование се осъществява в съответствие с 
общочовешките ценности и националните традиции [3]. 

Стратегия „Европа 2020” на Европейския съюз има 5 стратегически цели (четвъртата 
изисква поне 40% от младежите да са с висше образование) и 7 водещи инициативи  като 
първата е иновации, втората – образование [18]. Основната концепция на „ЕСЕТ 2020” 
(Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 
обучението) цели по-добра лична, социална и професионална реализация, устойчив 
икономически просперитет и пригодност за заетост при утвърждаване на демократичните 
ценности, социалното сближаване, активното гражданско участие и междукултурния диалог.  

За съжаление, страната ни се нарежда на едно от последните места в ЕС по показателя 
учене през целия живот. Процентът от населението между 25-64 години участващо в 
различни форми на обучение е 2%. В това отношение единствено Румъния е с  по-ниски 
показатели – 1,3%,  а близки до нашите, но с по-висок дял са Словакия (3%) и Сърбия (2.9%). 
Унгария показва много висок напредък, броят на участвалите в обучения (25-64 г.) се е 
повишил повече от два пъти за последните 15 години, като в момента е 7,1 %. Дистанцията 
между средните стойности за ЕС (10,7% 2016 г.)  и пет-шест по-ниските показатели за 
България се запазва в годините. При тези темпове, целевият показател на ЕС 2020 от 15%, 
изглежда практически непостижим. около 30% от предприятията в България осигуряват 
продължаващо професионално обучение. Средно за ЕС този процент е 85%.[11;14,169-229].  

За преодоляване на тези трудности, както и за последователно прилагане на 
критериите, дефинирани от ЕК, страната ни прие Национална стратегия за учене през целия 
живот за периода 2014-2020 г. Стратегията предвижда утвърждаване ролята на висшите 
училища като институции за учене през целия живот и стимулиране на потенциалните 
обучавани към по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, както и 
хармонизиране на предлаганите от висшите училища програми и търсените от пазара на 
труда квалификации [13;19-20]. 

Съобразно доклада на Европейска комиссия - Мониторинг на образованието и 
обучението в България 2016 [9] и Стратегията за развитие на висшето образование в 
РБългария 2014-2020 [13], се очертава визията за изграждане на модернизирана система на 



 

393 
 

висше образование, която до 2020 г. трябва да гарантира [19]:  
 превръщане на висшите училища в научен и духовен център с общокултурна мисия, 

който създава и разпространява нови знания, съдейства за разбирането на света и за 
обогатяването на неговата материална и духовна култура;  

 висококачествено образование, допринасящо за цялостното развитие на личността и 
подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и 
гражданската им роля в условията на едно отворено, динамично и демократично общество;  

 възможности за всеки човек да получи образование, което стимулира и развива в 
най-висока степен неговите способности и лични качества;  

 подготовка на проактивни, иновативни и мотивирани специалисти. 
Основните направления-цели, заложени в Стратегията, са:  

 Подобряване на достъпа и увеличаване на 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 
и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти 
с висше образование;  

 Стимулиране на научноизследователската дейност във висшето училище и на развитието 
на иновации;  

 Модернизация на системата за управление на висшите училища и ясно определяне на 
видовете висши училища и образователно-квалификационните степени (ОКС);  

 Повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и на 
ефективността на използването им чрез усъвършенстван модел на финансиране;  

 Преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите 
във ВУ и стимулиране на най-добрите преподаватели;  

 Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на 
различни електронни форми за дистанционно обучение 

 
В заключенията на Съвета на ЕС по образование се посочват като недостатъчни 

уменията в специфичната подготовка на преподавателите, което  акцентира върху 
изискванията към преподавателя: да ръководи процеса на личностното израстване на 
обучаемите; да работи с идеята за постоянно повишаване на качеството на образованието; да 
е в състояние е да отговаря на предизвикателствата, които изискват постоянно повишаване на 
неговата квалификация; да работи и показва как се работи в екип, при взаимно допълване и 
взаимно подпомагане на неговите членове; да работи с постоянна визия за ценностите и 
етическия смисъл на живота, което благоприятства придобиването и компетентното 
упражняване на: - честност и отговорност в работата; жизнена кохерентност в рамките на 
персонални и социални ценности, които водят до подобряването на обществото и труда. 
Професионалната  насърчава самооценката, творчеството, инициативата и 
предприемчивостта; да придобият лични качества за насърчаване на ученето през целия 
живот, както и социални умения отнасящи се до лидерство, вземане на решение, работа в 
екип, управление на ситуации с висока степен на неяснота и сложност; да изградят у себе си 
граждански добродетели и гражданско участие [8]. 

Образованието понастоящем трябва да изпълнява фундаментална роля в 
промяната/усъвършенстване на ценностите, начина на живот, поведението и във 
формирането на компетенции [1;18-24]. Според Брьотгер системите от ценности, 
управляващи човешкото поведение, са с “различна валентност” и представляват 
концентрични сфери около съзнанието [1].  

D.Lukianenko посочва, че възпитанието и образованието трябва да са насочени към 
изграждане на нова съвест. В съвременната морална концепция достойнството и чувството за 
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отговорност е необходимо да се установят като основни качества, които започват да се 
формират още от детска възраст. Понастоящем в социума се обосновава необходимостта от 
отчитане на глобалните тенденции на конкуренция, лидерство, социализация и екологизация. 
Мотивите на индивидуалното лидерство се откриват в  икономическата, политическата, 
социалната и културната сфера [17]. 
 
  Всички направени препоръки и разписания не дават яснота за съдържанието, 
същността и стратегиите за подготовката на  преподавателите във висшите училища, които 
ще доведат до попълването на липсващите умения в специфичната им подготовка така, че в 
дейността си да дадат адекватен професионален отговор на съвременните изисквания за 
качествена подготовка на обучаваните студенти, стимулирайки и развивайки необходимите 
им гъвкави умения (soft skills) за ефективни  презентационни способности, адаптивност, 
социална и професионална вградимост, екипност, мотивираност за кариерно развитие [15]. 

Е. Дудкина [5;40-43] анализира кризата на възпитателната теория и предлага идеи за 
търсене на нови подходи и концепции на възпитателната дейност. Кризата във 
възпитателната система авторката свързва с: 

 Криза на мирогледа – в общественото съзнание рухват много стереотипи, 
 Криза на технологиите – загуба на смисъла на възпитателните подходи чрез т. нар. 

„модел на наложеното правилно поведение”, 
 Криза в управлението – не са решени редица организационни въпроси свързани с кой 

осъществява възпитателните мероприятия, каква е сферата на отговорност, как да 
квалифицират и мотивират преподавателите и др. 
 
2. ВЪЗПИТАНИЕ И ЛИЧНОСТ 
 
Възпитанието е специфична форма на общуване, организиране и ръководене на 

съвместна дейност, насочена към развитието на личността; изкуство за развиване на 
моралните, интелектуалните, художествените и физическите качества; сложен и 
противоречив процес. В тесен смисъл, възпитанието е процес на формиране съзнателността 
на личността, изграждане на неин идеал и ценностни ориентации, от които произтичат 
целенасочеността й  и оценъчните й критерии. Започва твърде рано, дори в пренаталния 
период. Интерпретира се като „вечна категория”, обществено явление, което се променя в 
исторически план и е диференцирано съобразно различните национални, социални и др. 
общности [4; 84-85].  

Ценностната ориентация се разглежда като относително устойчиво, социално 
детерминирано избирателно отношение на личността към обществени блага и идеали, като 
цели или средства, удовлетворяващи потребностите. Тя се определя в литературата като 
равнище на мотивация и поведение, които възникват в процеса на натрупване на личния 
опит. Явява се и регулаторна поведението – като вътрешен индивидуално-психичен или 
външен, социален механизъм [4]. Ценността е в ядрото на личността, генерира мотива, дава 
избирателните характеристики на поведението.  

Личностното развитие, по-конкретно – психичното израстване се детерминира от 
единността на всички психични явления (процеси, състояния, свойства), изразено в  
определена структура с център потребностно-мотивационната сфера. Известно е, че за 
развитието (вкл. и личностното) оказват влияние факторите наследственост, среда и 
възпитание. Тези определящи развитието фактори повлияват всяка една от подсистемите на 
Аз-а: саморегулационна, мотивационна, операционна и когнитивна/информационна.  
Саморегулационната Аз-подсистема се свързва с процеси като самоуправление, 
самоусъвършенстване, самопрезентиране и техните резултати,    операционната – с 
формиране на умения и навици за изпълнение и дейност. Информационната Аз-подсистема 
обхваща резултати като знания, понятия, закони, норми, принципи и др. По този начин ясно 
се вижда връзката между личност, ценностна система, мотивация, обучение и възпитание. 
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2.1. Мотивация и ценностна ориентация 
Известно е, че обучаващите се, които са високо мотивирани за постигане на успех, 

обикновено се справят успешно с поставените задачи, докато други не преживяват успеха в 
условията на постижения са по-скоро ориентирани към получаване на успех в други 
неучебни дейности [12;395-427]. Така също съществуват две групи мотивирани учащи се, 
едните ориентиране към учебните цели /цели на задачата/, другите – към целите на 
изпълнението [12;404-405]. Търсенето на успех може да стимулира редица личностни 
качества като упоритост/настойчивост, самоорганизираност, волева мобилизираност, 
целенасоченост. Личностните характеристики е препоръчително да бъдат усъвършенствани 
или променяни. Насоки: 

 Акцент върху силните страни на студента 
 Снижаване ефекта на слабите страни.  
 Избягване на всякакви директни или косвени унизителни коментари, свързани с 

личността 
 Използване на ориентирани към практическата полезност задачи и казуси 
 Стимулиране на уменията за откриване на проблем и стратегии за разрешаването му 
 Зачитане достойнството на личността и правото на избор 
 Използване на ясни и прозрачни критерии за оценяване 

Развитието на личностните характеристики е необходимо да се осъществява на фона 
на развитието на екипните умения [16]. В условията на кооперативните студентски екипи се 
генерират индивидуалните презентационни умения и качества, създават се условия за 
ефективно активно учене, стимулират и се мотивират както персоналните, така и екипните 
резултати [18;89-99] . 

Мотивацията за учене, освен посредством екипните дейности, се генерира и вътре-
психично, чрез когнитивния интерес, чрез насочеността за самоусъвършенстване и 
самообучение. 

М. Кемалова определя следните видове ценности [6; 44] (фиг. 1):  
 

 
Фигура 1. Видове ценности според обекта и субекта 

 
Ценностните основания за съвременното възпитание, според  Е. Дудкина [5], които е 

нужно да бъдат изяснени, са:   
 Трансцедентални ценности, свързани с духовното възпитание (душа, вяра, любов, 

надежда, вина и др.); 
 Социоцентрични ценности (свобода, равенство, труд, творчество, хуманност, 

солидарност и др.); 
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 Антропоцентрични ценности (самореализация, автономност, субектност, искреност и 
др.)  
 
2.2. Възпитание и андрагогически модел  

Malcolm Knowles e признат за основател на научното направление в педагогиката - 
андрагогика. Определена е като самостоятелна наука, разкриваща закономерностите на 
проектирането, организацията и реализацията на образованието, обучението, възпитанието и 
самообразованието на възрастните5. Според него андрагогическия модел се основава на 
следните пет принципа [10;11-19]: 

 Да се създадат условия, при които възрастният трябва да разбере защо се учи дадено 
нещо. 

 Да се подпомага възрастния да се ориентира в информацията. 
 Да се създадат такива условия на обучение, при които се отчита предишния опит на 

учащите се. 
 Възрастните и подрастващите трябва да са мотивирани, за да учат ефективно. 
 Възрастните се нуждаят от помощ при преодоляване на своите погрешни навици, 

убеждения, схващания относно ученето. 
Андрагогическият модел не е съдържателен, а процесионален – т. е. обучаващите се 

извършват наблюдения върху работещите стратегии за учене и научаване (когнитивни, 
свързани и логически обусловени схеми, посредством които човек се приучава да учи 
проактивно, практически ориентирано и ефективно).   

М. Knowles утвърждава идеята, че възрастните са обучаващи се, които имат 
специфични индивидуални потребности (табл.1 ). Моделът за обучение при възрастни е 
различен от този, който се използва при деца. Респективно – и възпитателния процес [2, 15].   

 
Таблица 1. Концепция на М. Knowles 

Основни идеи  

Концепция на 
учащия 

 

По време на процеса на образователно развитие, обучаващият 
се увеличава нивата на самостоятелност и самонасоченост. 
Преподавателят има задължението да подпомага и стимулира 
тези процеси - различна степен необходимост от външна 
психологична подкрепа в усилията си за самостоятелност. 

Роля на опита на 
обучавания 

Възрастните предават по-голямо значение на усвояваното 
знание, ако то се опира на опита им, отколкото пасивното 
участие.  

Готовност за учене Възрастните са готови да учат, ако имат вътрешна потребност 
(мотивираност). Това обстоятелство повлиява качеството на 
усвояване и уменията за справяне със задачи и проблеми.  

Ориентация за учене Учащите възприемат обучението като процес, развиващ и 
повишаващ компетенциите, посредством който се постига 
оптимално разгръщане на потенциалите в практиката. Поради 
това е необходимо да се разшири обсега от нови компетенции, 
базирани на опита; да се обвърже самореализацията с 
ориентацията към учене.  

 
Разликите във възпитателните мероприятия, специфични за андрагогическия модел 

                                                
5 Приемаме, че понятието „възрастен” се отнася до лица над 19 г..; зряла възраст – след 22 до 60 г. 
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отразяват новите роли и новите функции на преподавателя във висшето училище: източник 
на информация, подпомагащ процеса учене и усвояване, консултиращ, коригиращ, насочващ, 
редактиращ, стимулиращ самостоятелната работа, осигуряващ необходимите ресурси за 
качествена подготовка, организатор, даващ личен пример-образец на академично общуване и 
научна компетентност. 

В настоящия момент не са рядкост преподавателските практики, в които стои 
класическия модел на възпитателни въздействия – доминация на дидактическата власт, 
императивност, изисквания към студентите за механично придържане към определени 
професионално-поведенчески модели, репродуктивно възпроизвеждане на наученото и пр.  

Съвременният облик на преподавателя се допълва от личната му осведоменост за 
стратегиите на възпитание и превъзпитание за лица, причислени към периода на възрастния 
[15; 114-117]. 
 Да преосмисли ролята си на обучаващ възрастни. 
 Да не демонстрира “всезнание” при всички обстоятелства. 
 Да не използва агресивни менторски подходи /вкл. поучаване/ 
 Да осъзнае обстоятелствата на равнопоставеност в обучението – ученето е взаимен 

процес. 
 Да осигури време на курсистите да разберат поставените задачи, да им  даде  възможност 

да мислят, творят, вземат решения и ги защитават, носейки отговорност за тях. 
 Да покаже на обучаващите се, че участва успоредно с тях при разглеждане на проблем или 

решаване на казус. 
 Да възприема различията не като затруднение, а като даденост. 
 Да има необходимата култура на поведение, облекло, езикова експресия, умереност.  

Комюникето “Болонския процес 2020–висшето образование в Европа през новото 
десетилетие”, прието на конференция в Лювен през април 2009, формулира като приоритет 
“учене, насочено към учещия изисква овластяване на отделните учащи”.   

Оформянето на личността на обучаемите е чрез изграждане на качества, които я 
правят носител не само на общочовешки ценности и норми, но и носител на професионално-
специфични характеристики. Моделирането като възпитателно въздействие се основава на: 
създаване на възпитателни ситуации; решаване на казуси; демонстрация на професионално 
поведение в реални условия; упражнения за стимулиране на наблюдателност, рефлексия и 
саморефлексия; ситуации за развиване на умения за поемане на отговорност, екипност, 
взаимопомощ. Едни от изискванията, с които преподавателите е необходимо да се съобразят 
засягат опазването на достойнството на обучаващия се, стимулиране на автономност, 
създаване на доверие, санкциониране на негативните реакции и негативното поведение, 
уважение към личността, насочване вниманието към структуриране на обективна самооценка 
и пр. 

Изборът на методи на възпитание зависи от [7;308]: целите на възпитанието, 
съдържанието и закономерностите на възпитание, възрастовите и индивидуалните 
характеристики; потребностите и мотивите; условията за възпитание; достигнатото ниво на 
възпитаност; нивото на професионалните компетенции на преподавателя; стила на 
преподаване и общуване; приоритетните ценности и др. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Независимо от направените промени и стратегически образователни планове, се 

отчита (като в докладите на ЕС, така и на МОН) незадоволителната педагогическа 
подготвеност на университетските преподаватели в областта на андрагогиката, както и 
недостатъчна информираност на обществото за предлаганите ефективни възможности за 
учене през целия живот.  

Възпитанието, обучението и образованието са взаимосвързани процеси, всеки от 
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които се отличава със своя уникалност, сложност и многообразие. За да отговорят на 
нарастващите изисквания на променящия се свят, е нужно да се разработят пропедевтични 
програми, които да предвиждат тези промени – за да се удовлетвори условието: педагогиката 
изпреварва развитието. 

Навлизането на високите технологии в образователния процес, динамичния трудов 
пазар, нуждата от повишаване на професионалните компетенции поставят предизвикателства 
както пред обучението, така и пред възпитанието във висшите училища. Възпитание, което 
ще обезпечи формирането на гъвкави умения, добри адаптивни способности, 
квалификационно и кариерно развитие в контекста на концепцията „учене през целия 
живот”.   
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AСОЦИАЦИЯ НА ВИСОКОСЕНЗИТИВНИЯ С- РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН И 
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Abstract: In clinical practice we can use the hs-CRP concentrations like certainly mark for 
determine cardiovascular complications. We investigate the relation between components of 
metabolic syndrome and hs-CRP as a risk factors for cardiovascular diseases among clinical 
healthy adults. 
 
Keywords: metabolic syndrome, hs-CRP 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Според дефиницията на NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program Third 

Adult Treatment Panel) МетС е проявата на поне три от следните пет клинични и лабораторни 
рискови фактори: абдоминално затлъстяване (коремна обиколка >102 см за мъже и > 88 см за 
жени), хипертония (артериално налягане ≥130/85 ммНд), хипергликемия (кръвна захар на 
гладно ≥6 mmol/l), хипертриглицеридемия (серумни триглицериди ≥1,7 mmol/l) и намалени 
нива на HDL - холестерола(HDL < 1,03 mmol /l за мъже и < 1,3 mmol/l за жени). [3, 14, 18, 29]. 
Световната здравна организация (СЗО) дефинира МетС като хиперинсулинемия или 
хипергликемия плюс още два от изброените рискови фактори - коремна обиколка ≥ 94 см, 
дислипидемия (ТГ≥ 1,7 mmol/l или HDL <1 mmol/l) или кръвно налягане ≥ 140/90 ммНд. [11, 
16, 19, 22, 30]. 

Към настоящия момент данните показват, че в повечето държави между 20 и 30% от 
възрастното население може да се окачестви като имащо МетС. [1, 2, 6]. Метаболитният 
синдром достигна епидемичен мащаб в САЩ. В NHANES III (National Health and Nutrition 
Examination Survey - Национален преглед за изследване на здравето и храненето) 47 милиона 
или 23% от пълнолетните американци са имали МетС. [31, 32]. Честотата на МетС е 
сравнима с тази на хипертонията, която е 24%.[27] Със застаряването на населението в САЩ 
честотата на МетС се увеличава сред мъжете и жените в почти всички възрастови групи. [25] 
Разпространението на МетС сред по-възрастните сегменти от населението може да достигне 
50%. На 70-годишна възраст и след това, разпространението на синдрома оформя плато при 
жените и намалява при мъжете [12, 13]. 

Високите нива на hs-CRP в контекста на наличието на МетС обуславят значително по-
висок риск от сърдечносъдови инциденти [4, 5, 7, 15] и предсказват с голяма достоверност 
появата на инсулинова резистентност [8, 9, 10]. Данни от проучвания сочат, че индивиди със 
стойности на hs-CRP > 3 mg/L и с МетС имат 2 пъти по-висок риск за развитие на коронарна 
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болест [17]. Понижаването на нивата на hs-CRP се смята за основна терапевтична цел при 
пациентите с абдоминално затлъстяване и инсулинова резистентност [23, 24]. Намалението 
на hs-CRP при пациенти с МетС води и до значимо намаление на нивото на сърдечносъдовия 
риск [26]. Нивата на hs-CRP могат да бъдат използвани в клиничната практика като 
достатъчно сигурен белег за определяне на риска за възникване на сърдечносъдови 
усложнения [20]. 

 
2. РЕЗУЛТАТИ 
Честотата на МетС сред изследваната популация е както следва: във възрастта до 35 

год. се среща в 13% при жените и в 18% при мъжете, от 36 до 45 год. възраст – 19% при 
жените и 45% при мъжете и над 46 год. възраст – в 40% при жените и в 30% при мъжете. С 
нарастване на възрастта честотата на МетС при жените нараства, а при мъжете честотата е 
най-голяма във възрастта 36 – 45г.  

Направен е статистическия анализ ANOVA за определяне на разликите на hs-CRP при 
лица с и без МетС. На фигура 1 е показана графиката на квартилите на измерените стойности 
за hs-CRP в mg/l на двете групи участници.  

 
Фиг.1. Квартилите на измерените стойности за hs-CRP 

 
Квартили на измерените стойности за hs-CRP в mg/l на участниците с и без МетС 
 
От фигурата се вижда, че има значителна статистическа разлика между медианите на 

двете групи. 
В таблица 1 са показани резултатите от проверката на хипотезата за еднаквост на 

средните стойности на двете групи участници. 
 

Таблица 1. 

Отклонения 
Сума от 
квадратите 
- SS 

Степени 
на 
свобода - 
df 

Средна 
стойност 
на 
квадратите 
- SS/df 

F-
статистик
а 

p-
стойност 

Между групите 162,17 1 162,17 21,42 1,07E-05 
Вътре в групите 787,41 104 7,5712   
Общо 949,58 105    
 
От таблицата се вижда, че F-статистиката е 21,42 при р-стойност 1,07.10-5<0,05, което 

показва, че може да бъде отхвърлена хипотезата за еднаквост на средните стойности на двете 
групи. 

В таблица 2 са показани резултатите от прилагане на многокомпонентен тест за оценка 
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на разликата между средните стойности на групите. 
 

Таблица 2. 

Първа 
група 

Втора 
група 

Долна 
граница на 
доверителе
н интервал 

Разлика 
между 
средните 
стойности 
на двете 
групи 

Горна граница на 
доверителен интервал 

С Метс Без МетС 1,49 2,61 3,73 
 
От таблицата се вижда, че разликата между средните стойности на двете групи е 2,61 

при референтна стойност на параметъра 0-5 mg/l. Определен е доверителния интервал с 95% 
вероятност, който е 1,49÷3,73. Получените резултати показват, че разликите са значими и с 
голяма вероятност може да се твърди, че има връзка между нивото на hs-CRP и вероятността 
за наличие на МетС. 

На фигура 2 е показана графиката на квартилите на измерените стойности за hs-CRP в 
mg/l на четири групи –мъже с МетС, жени с МетС, мъже без МетС и жени без МетС.  

 
Фиг.2. Квартилите на измерените стойности за hs-CRP на четири групи –мъже с 

МетС, жени с МетС, мъже без МетС и жени без МетС. 
 
От фигурата се вижда, че освен между участниците с и без МетС, се наблюдава 

разминаване и между групите на мъжете и жените с МетС. 
В таблица 3 са показани от проверката на хипотезата за еднаквост на средните 

стойности на четирите групи. 
 

Таблица 3. 

Отклонения 

Сума от 
квадратите 
- SS 

Степени 
на 
свобода 
- df 

Средна 
стойност 
на 
квадратите 
- SS/df 

F-
статистика 

p-
стойност 

Между 
групите 184,63 3 61,54 8,21 6,04E-05 
Вътре в 
групите 764,95 102 7,50   
Общо 949,58 105    

 
От таблицата се вижда, че F-статистиката е 8,21 при р-стойност 6,04.10-5<0,05, което 
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показва, че може да бъде отхвърлена хипотезата за еднаквост на средните стойности на 
групите. 

При мъжете с МетС се наблюдава умерена права корелационна зависимост 
(r=0,31÷0,5) между hs-CRP и обиколката на талията, BMI, LDL- холестерол, кръвната глюкоза 
и LDL/HDL. Обратна корелационна зависимост се установява с ръста. 

При жени с МетС се отбелязва умерена права корелационна (зависимост r=0,28÷0,52) 
между hs-CRP и телесното тегло, обиколката на талията и BMI. 

За по-конкретна оценка на характера на зависимостта на hs-CRP от различни 
клинични характеристики на лицата с МетС е използвана апроксимация с полиноми от 2-ри 
ред по метода на най-малките квадрати. На фигурите с пунктирани линии са показани 
границите на доверителните интервали с доверителна вероятност 0,95%. 

На фигура 3 са показани резултатите от апроксимацията на стойностите на hs-CRP 
като функция от обиколката на талията за мъже и жени с МетС.  

  
Фиг.3. Зависимост на hs-CRP от обиколката на талията при мъже и жени с МетС. 
 
Получените полиноми за мъже и жени са съответно: 
hs-CRP = -0,03 waist2  + 5,26 waist – 259,82 
hs-CRP = -0,01 waist2  + 0,36 waist – 22,08 
При жените се наблюдава строго положителна корелация и почти линейна зависимост, 

докато при мъжете зависимостта е нелинейна и при големи стойности на талията се 
наблюдава намаляване на hs-CRP. 

Установява се позитивна корелация на hs-CRP със затлъстяването (BMI – коефициенти 
на корелация r- 0.308 до 0.422, р <0.01) ). На фигура 4 са показани резултатите от 
апроксимацията на стойностите на hs-CRP като функция от BMI за мъже и жени с МетС.  

 

  
Фиг. 4. Зависимост на hs-CRP от BMI при мъже и жени с МетС 

 
Получените полиноми за мъже и жени са съответно: 
hs-CRP = –0,08 BMI2 + 4,84 BMI – 71,11. 
hs-CRP = –0,01 BMI2 + 0,79 BMI – 16,70. 
При жените се наблюдава строго положителна корелация и почти линейна зависимост, 
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докато при мъжете зависимостта е нелинейна и при по-големи стойности на BMI се 
наблюдава леко намаляване на hs-CRP 

На фигура 5 са показани резултатите от апроксимацията на стойностите на hs-CRP 
като функция от BMI за мъже и жени с МетС. 

 

  
Фиг. 5. Зависимост на hs-CRP от Tg при мъже и жени с МетС. 

 
Получените полиноми за мъже и жени са съответно: 
hs-CRP= - 0,24 Tg2 + 1,69 Tg + 1,23. 
hs-CRP= 4,14 Tg2  - 18,68 Tg + 23,99. 
Резултатите показват, че зависимостите са нелинейни, като при мъжете до стойности 

на Tg около 3,5mmol/l стойността на hs-CRP нараства след което намалява. При жените се 
наблюдава намаляване на стойността на hs-CRP до стойности на Tg до около 2,25mmol/l, след 
което hs-CRP нараства. 

На фигура 6 са показани резултатите от апроксимацията на стойностите на hs-CRP 
като функция от Glu при мъже и жени. 

 

  
Фиг.6. Зависимост на стойност на hs-CRP от Glu при мъже и жени с МетС. 

 
Получените полиноми за мъже и жени са съответно: 
hs-CRP= - 0,07 Glu2  + 2,07 Glu - 5,44. 
hs-CRP= - 0,06 Glu2 + 1,14 Glu + 1,08. 
Резултатите показват, че при мъжете зависимостта е близка до линейната и е 

нарастваща. При жените изменението на hs-CRP е значително по-малко, като първоначално 
стойността на hs-CRP нараства, след което намалява. 

Коефициентите на корелация на Спирман за параметрите на МетС (обиколка на талия, 
триглицериди, HDL- холестерол, кръвна глюкоза, систолно и диастолно артериално налягане) 
и връзката с нивата на hs-CRP са представени в таблица 5. Анализите са за мъже и жени с и 
без МетС. Серумните нива на hs-CRP са позитивно свързани със затлъстяването 
(коефициенти на корелация r от 0,308 до 0,422, p< 0,01) при мъже без МетС. Подобни връзки 
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не се наблюдават при мъже с МетС. Наблюдава се позитивна и сигнификантна връзка на 
затлъстяването с нивата на hs-CRP при жени с и без МетС. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В проучването, проведено сред хора в Плевенския регион, се доказва позитивна 

корелация на hs-CRP с МетС. Повишението на нивата на hs-CRP са свързани с нарастване на 
вероятността за неговата поява. 

В клиничната практика hs-CRP може да се използва като индикатор за определяне на 
риска от възникване на МетС и бъдещо възникване на сърдечносъдови усложнения. 

При покачване на hs-CRP над 3 mg/L в сравнение при стойности < 1,0 mg/L, рискът от 
МетС нараства 4,85 пъти при мъже и 10,68 пъти при жени. 
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Abstract: Generalized development disorders are a group of disorders, which are characterized by 
qualitative abnormalities in social relationships, in the manner of communication, and a restricted, 
stereotyped model of interests and activities. Rett syndrome is type of disorder from the autistic 
spectrum, whose distinctive features are early skills development followed by rapid regression, 
characterized by a complete or partial loss of already acquired dexterity and speech. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Генерализираните разстройства на развитието създават широк интерес у специалисти, 

поради многообразието на поведенчески и психични прояви. Стереотипните схващания за 
възможностите на децата и учениците с Rett-синдром и не малкото хора, работещи в 
практиката, породиха идеята да изучим задълбочено синдромът, както и да търсим нови 
гледни точки и разбиране за индивидуалните им особености за развитие.  

Понятието генерализирани разстройства на развитието завършва процеса на 
оценяване на съвкупността от симптоми, проявявани не само от хора със симптоматика на 
аутизма. Според Международната класификация на болестите (версия 10, 2015 г.), 
синдромът на Rett е включен в подкатегориите на генерализираните разстройства на 
развитието (F84.2) [6]. Той засяга 1 на всеки 8 500 момичета, като много рядко атакува 
момчета и най-честата форма на заболяването е класически Rett-синдром [8]. В тази връзка 
учените Д. Авджиева и Д. Тончева акцентират, че той е „единственото заболяване от 
аутистичния спектър, което има известна етиология“ [1, с. 748].  

Несъмнено синдромът на Rett е уникално разстройство на развитието на нервната 
система, генетично заболяване, засягащо сивата мозъчна материя, което се проявява в 
бебешка възраст и ранното детство. Той се среща се при всички расови и етнически групи в 
цял свят. Според М. Коенраадс, изпълнителен директор на Фонда за изследвания на синдрома 
на Rett в САЩ, този синдром е прогресивна форма на аутизъм, причинена от генетични 
мутации, засягащи гени, разположени в Х хромозомата и води до изключително сериозни 
нарушения.  
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2. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 
 
Темата е изключително актуална от редица гледни точки. Известно е, че в световен 

мащаб много от въпросите относно етиологията и разпространението на Rett-синдрома, както 
и въпроси, свързани с познавателното развитие, възпитанието и обучението на децата със 
Rett-синдрома са не малко дискусионни. 

И така, през 1954 г., д-р A. Rett от Виена, Австрия, забелязва в своята приемна две 
пациентки с майките си. Те правели еднакви миещи движения с ръце. След като ги 
преглежда, установява, че имат изключително еднакво развитие и клинична история. С 
помощта на медицинската сестра, д-р А. Rett намира още шест подобни пациентки в своята 
практика, прави филм за тях и пътува из Европа, опитвайки се да намери още идентични 
случаи.  

Следва 1960 г. в Швеция д-р Bengt Hagbe наблюдава няколко момичета със сходно 
поведение. Доктор Ишикава през 1978 год. и неговите колеги от Япония описват три 
момичета с подобни проблеми. Минават много години, преди д-р Hagbe и Rett да осъзнаят, че 
са регистрирали еднакво разстройство. Д-р Hagbe се отказва от описателното наименование 
на състоянието и го регистрира като Синдром на Rett в първата си публикация на английски 
език, излязла през 1983 година. 

Разграничават се няколко форми на Rett-синдрома: атипична, типична и условна. 
Атипичната форма започва до няколко години след раждането, при нея речевите и 
двигателните нарушения на ръцете са умерени. Наблюдава се ранна епилепсия или спазми, 
които се дължат, според  Д. Авджиева и Д. Тончева, на мутация в гена cyclin-dependent kinase-
like 5 (CDKL5) [1, с. 748]. Тази форма е по-лека от класическата и засяга само момчета. 

Клинична картина 
Синдром на Rett настъпва с верига от събития, започващи с генетична мутация 

(промяна в специфична част от Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК), която възниква в 
момента на зачеване. Името на мутиралия ген е MECP2 (метил CpG свързващ протеин 2) и се 
намира в края на дългата част на Х хромозомата. Наблюдава се ранно развитие на умения, 
последвано от бърз регрес, характеризиращ се с пълна или частична загуба на вече 
придобита сръчност и реч. Началната фаза на застоя е между 6-тия и 18-тия месец, когато се 
регистрира забавен растеж на главата и загуба на интерес към игрите. Фазата на бързия 
регрес е към 1 – 2 години, в когато се снижава интересът към средата, отсъства общуването, 
появяват се стереотипни реакции на външни стимули, тревожност в непознати ситуации без 
повод, загуба на речеви и езикови умения.  

По някои симптоми Rett-синдромът наподобява Angelman-синдром и е грешно 
диагностициран като аутизъм, церебрална парализа или друго неспецифично изоставане в 
развитието. За разлика от аутизма, при Rett-синдрома се наблюдава двигателна 
затормозеност, характерна походка с широко разтворени крака, „миене“ на ръцете със 
слюнка. Развитието на социалните умения и играта остават на нивото на първите 2 – 3 
години и има тенденция към запазване на социалните интереси. Характеристиките, общи за 
аутизма и синдрома на Rett, са: неутешим плач; задържане на дъха, хипервентилация или 
гълтане на въздуха; сензорни разстройства; липса на говор; епизоди на стереотипни писъци и 
др. Друга основна характеристика според М. Цветкова-Арсова, е „в периода на 
предучилищната възраст се наблюдават сериозни трудности в социалното функциониране“ 
[3, с. 60]. 

Rett-синдромът се диагностицира въз основа на „наличието на период на нормално 
развитие; по полов признак; забавeн растежа на главата;лигавене и плезене на езика; 
стереотипно миене на ръцете, неправилно дъвкане“ [2, с. 82]. 

Диференциалната диагноза на Rett-синдрома се затруднява от редица симптоми, 
наблюдавани и при другите разстройства от аутистичния спектър. Наличието на нормално 
психомоторно развитие в първите месеци от живота им и половата принадлежност на 
носителите на този синдром служат като диференциално-диагностични критерии. 
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Съществува кръвен тест за наличието на MECP2 мутация. Но MECP2 се среща и при други 
състояния и затова не е достатъчно за поставяне на диагнозата Синдром на Rett [4]. Тя 
изисква наличието на мутация (молекулярна диагноза) или покриване на диагностичните 
критерии (клинична диагноза, основана на признаци и симптоми, които да се наблюдават), 
или и двете. Основно изискване за поставяне на диагноза Rett-синдром е да се 
диагностицира, когато се наблюдава следродилно забавяне растежа на главата на детето [8]. 
Изискванията за типичен Синдром на Rett са: „период на регрес, последван от 
възстановяване или стабилизация; всички главни критерии и всички изключващи критерии; 
поне 2 от 4-те главни критерия; 5 от 11 поддържащи критерии“ поддържащите критерии не 
са необходими, въпреки че се срещат често при типичен Rett“ [пак там]. 

Критериите за диагностициране на Синдром на Rett са следните [8]: 
Главни критерии: 

– „частична или пълна загуба на придобити, целенасочени умения на ръцете. 
–  частична или пълна загуба на придобити говорни умения. 
–  анормалности в походката: нарушена или липса на умение. 
–  стереотипни движения на ръцете, като пляскане, търкане, почукване, стискане 

или подобни автоматизми“ [пак там]. 
Изключващите критерии за типичен Синдром на Rett са: 

– „мозъчно нараняване след вторична травма (пред или следродилна), нервно-
метаболитно заболяване или силна инфекция, която причинява неврологични проблеми; 

–  силно анормално психомоторно развитие през първите 6 месеца от живота“ [8]. 
Поддържащи критерии за Атипичен Синдром на Rett са следните: 

– „дихателни смущения в будно състояние; 
– бруксизъм в будно състояние (скърцане със зъби); 
– смущения в съня; 
– анормален мускулен тонус; 
– периферни вазомоторни нарушения; 
– сколиоза/кифоза; 
– забавяне в растежа; 
– малки, студени ръце и крака; 
– периоди на неподходящ смях или викане; 
– намалена чувствителност на болка; 
– интензивен контакт с очите, посочване с очи“ [8]. 

Rett-синдромът, според учените J. Neul и H. Zoghbi, е прототип за генетичния, 
молекулярен и невробиологичен анализ на генерализираните разстройства на развитието [7]. 
Тези обстоятелства разкриват невъзможността от прилагане на специфично лечение и 
симптоматиката следва да бъде разглеждана от мултидисциплинарен екип, включващ 
клинични специалисти. 

В тази връзка, цялостното теоретико-емпирично изследване дава основание за 
формулиране на извода, че внесената терминологична яснота по проблема позволява 
осъществяването на лесен подбор на подходящи подходи за работа с деца/ученици с Rett-
синдром в педагогическата практика. 

Следва да се подчертае, че водеща идея не е достатъчно конкретизирана, както в 
теоретичен, така и в практически аспект, което затруднява приложението й в реални 
измерения. Изследването насочва към следните препоръки: 

1. Желателно е, на национално равнище, по-разгърнато да се изследва системата 
от подходи за работа с деца и ученици със синдром на Rett и разширяване на 
педагогическите стратегии за прилагането й. 

2. За оптимизиране на учебно-възпитателния процес е необходимо да се включат 
теми, упражнения, задачи, игри с ориентация към терапевтично обучение, в 
системата на предучилищното и училищно образование. 

3. Препоръчително е да се поощряват изследователските опити на различните 
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специалисти, работещи с деца и ученици с разстройства от аутистичния 
спектър, за да се обогати системата от дидактико-методически задачи, които да 
актуализират и допълнят учебното съдържание. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
В заключение може да се каже, че качеството на живот на засегнатите лица от Rett-

синдром зависи от ранната диагностика и адекватна терапия и рехабилитация. Изключително 
важно е ранното откриване на проблема. Усложнената картина на семейство с дете със 
синдром на Rett, предполага по-широк подход на изследване и анализ. Социалното включване 
на децата с разстройства от аутистичния спектър е от изключителна важност. Всички 
действия в тази насока трябва да са съобразени с индивидуалното ниво на развитие и 
потребностите на детето. То има затруднения в организиране на психичното си пространство. 
Чрез подкрепа и разбиране на „специалния“ му език се дава възможност за разпознаване, 
най-напред във външен, а впоследствие и във вътрешен план – емоции и емоционални 
състояния. Необходимо е познаване на целия континуум от прояви. Поведението на детето 
със синдром на Rett трябва да се разглежда в контекста на взаимодействие с основния 
грижещ се близък човек за него, за да се получи емоционално-социално развитие. Формата 
на възпитание и обучение на деца и ученици със синдром на Rett трябва да е право на избор, 
при предоставяне на различни възможности.  

Изказвам своята дълбока и най-искрена признателност на проф. д-р Любомира 
Попова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, за отделеното време и ценните препоръки, 
засягащи настоящата проблематика.  
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Abstract: В настоящем исследовании автор рассматривает биоклимат на основании 
индексов экстремального воздействия в конкретном туристическом центре, которые не 
только оценивают дискомфортное состояние человека, а и состояние, опасное для его 
здоровья и жизнь во время холодного периода года. Для реализации поставленной цели 
рассматриваем два индекса – индекс суровости погоды Бодмана и коэффициент жесткости 
погоды по Арнольди. Как пример обработаны данные на 1980 год от станциях 
туристических центров Белоградчик, Банско, Чепеларе, Смолян /Райково, вершина 
Снежанка и Велико Тырново /источник: НИГМ/. 
 
Keywords: климат, биоклимат, дискомфортное состояние человека 
 

1. ВВЕДЕНИЕ. 
 

Значительная часть времени туристы проводят на воздухе и соответственно 
испытавают на себя воздействие погоды и климата. Знаем, что климат оказывает 
благотворное влияние на человеческий организм и участвует в процес рекреацией во 
время отдыха. Одновременно с этим характеристики климата воздействуют 
неблагоприятно на деятельности, связанные с работы на воздухе, и в связи с этим туристы 
испытавают затруднения и делают дестинацию малопривлекательной. Процесс 
воспринимания окружающей среды объективен и связан с человеческие физиологические 
нужды и функционирование человеческого организма. Воспринимание индивидуально и с 
трудом найдутся два вполне одинаковых индивида, которые воспринимают окружающего 
мира одинаково, так, как нет две вполне одинаковые состояния погоды. Это и одна из 
основных причин для неоднозначной оценкой воздействия климата на человека. 
Исследования в этом направлении делаются почти сто лет, созданы более 100 
биоклиматических индексов (показатели) для оценки биоклимата. Считаем что для 
каждого туристического центра важно иметь собсвенную биоклиматическую 
характеристику как часть общей оценки туристического ресурса. 
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В настоящем исследовании автор ставит перед собой цель представить биоклимат на 
основании индексов экстремального воздействия в конкретном туристическом центре, 
которые не только оценивают дискомфортное состояние человека, а и состояние, опасное для 
его здоровья и жизнь во время холодного периода года. Что-бы определить 
биоклиматических условиях в период зимы используются индексы, оценивающие 
дискомфорта человека. Однr из самых доступных это индексы Тома (1957/58), Кавамутры 
(1965) и Танненбаума (1961). Они сформулировани на основании показаний сухого и мокрого 
термометра (Тома и Танненбаума) и сухого термометра и точка орошения (Кавамутры). 
Индексы дискомфорта при отсутствии ветра аналогичны с индексом эфективной 
температуры, поэтому считаем, что нужно рассматривать их совместно, когда реч идет о 
конкретном туристическом центре [см. Лаков, 2014], это является предметом другой 
разработки. 

В настоящем исследовании будем использовать индекс суровости погоды Бодмана и 
коэффициент жесткости погоды по Арнольди. Нужно подчеркнуть, что можно приложить 
и другие индексы, например Сайпла–Пассела, Хилла, как и индекс WCTI и т.д. 

Недостаток индексов экстремального воздействия (индексы холодового стресса) это 
факт, что они не отсчитывают солнечного и конвективного теплового потока как 
самостоятельные процессы теплообмена и тепловые екранные свойство человеческой кожи и 
одежды. 

Как примеры приложения индексол использованы данные станциях Белоградчика, 
Банско, Чепеларе, Смоляна/Райково, вершины Снежанка и Велико Тырново за 1980 г. – они 
являются и туристические цетры. 

2. ИНДЕКС СУРОВОСТИ ПОГОДы БОДМАНА 
 
Один из самых популярных индексов из группы, оценивающие экстремального 

климатического воздействия во время холодного периода года, это индекс суровости 
погоды Бодмана. Он определяет суровость климата. Результаты рекомендуются в 
курортное дело и для характеристики погоды в холодное время года, т.е. зимой, частично 
ранней весной и поздней осенью (требовательно для горных участков). Индекс определяет 
суровость погоды в баллы. Тишков [1984] предложил формулу к индекса суровости 
погоды Бодмана, которая выглядит так:  

 
(1)                                 S=(1-0.004t)(1+0.272V). 

 
S это индек суровости в баллы; V – скорость ветра в m/s; t – температура воздуха в 

обед (для Болгарии это 14.00 часов), когда принято, что относительно самое теплое время. 
Отсчитывание делается в соответствии со следующую шкалу [Лаков, 2013]: 

Суровость погоды в баллы Оценка зимы 

S=1 Мягкая, несуровая 

S=1-2 Немножко суровая 

S=2-3 Умерено суровая 

S=3-4 Суровая 

S=4-5 Очень суровая 

S=5-6 Жестоко суровая 

S>6 Крайне суровая 

 
Данные за месяцы январь, февраль, март и декабрь (Таблица 1.) показывают что зима 

определяется как мягкая, несуровая. Индекс для всех месяцев и для всех станциях 
приблизительно 1. Оказывается, что для болгарских условиях индекс Бодмана с трудом 
может дифферинцировать как по месяцев, так и для отдельных станциях, расположенные 
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изовне высокогорного высотного пояса. 
 

Таблица 1. Индекс S суровости погоды Бодмана для 1980 г. (в баллы) 

станция/месяц I II III XII 

Банско 1,01 0,99 0,96 0,98 

Белоградчик 1,02 0,99 0,97 0,99 

Чепеларе 1,01 0,99 0,97 0,98 

Райково 1,00 0,98 0,96 0,97 

вершина Снежанка 1,04 1,03 1,01 1,01 
 

II. КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ ПОГОы АРНОЛЬДИ 
 

Коэффициент жесткости погоды по Арнольди один из самых простых и легко 
приложимых (Лаков, 2013). Уравнение : 

(2)                                                   T=t-2v  

представляет индекса – t это температура воздуха, а v – скорость ветра. Как видно из 
формулы, влияние каждого метра скорости ветра условно можно приравнить к понижению 
температуры воздуха на 2°C. Конечно, и при этом индексе, как и при все остальные, где 
участвует ветер, нужно иметь ввиду, что человеческое тело нельзя охладить до температуры 
ниже окружаещего воздуха. Когда анализируется жесткость погоды можно приложить 
следующую оценивающую шкалу: 

Оценивающая шкала на основании 
коэффициента жесткости погоды по Арнольди (по Лаков, 2013) 

 
Индекс Т (в баллы) Диапазон Оценка зимы 
Т=1 с -0.1 по -2.4°C Холодная 
Т=2 с -2.5 по -7.4°C Умеренно холодная 
Т=3 с -7.5 по -12.4°C Очень холодная 
Т=4 с -12.5 по -17.4°C Сильно холодная 
Т=5 с -17.5 по -22.4°C Черезмерно холодная 
Т=6 -22.4 °C и ниже Жестоко холодная 

 
По даннами в Таблице 2. хорошо видно, что этот индек дает большие возможности 

для пространственного анализа жесткости погоды. 
Ожидаем, что январь самый холодный месяц. Биоклиматические условия для станиях 

Белоградчик и Банско имеют индекс 3 – очень холодно, т.е. Подходят хорошо 
экипированнами туристами. Наименьше подходящая для туризм в этом месяце вершина 
Снежанка, индекс Т 4. Зима оценивается как сильно холодная и есть опасность обморожения. 
Самые благоприятные в этом месяце районы Райково/Смолян и Чепеларе. Зима там умеренно 
холодная с индексом 2. 

Дневной ход индекса хорошо виден. Самое неподходящее время для туризма это утро, 
когда во всех станциях зима оценивается с индексом 3 – очень холодная, а в станцию 
вершина Снежанка с индексом 4 – сильно холодная. Обедное время и послеобедное самое 
подходящее для туризма, включая ски-туризм. Тогда индекс жесткости погоды меняется – для 
Чепеларе, Банско и Райково он уже 2 – умеренно холодно, а на вершину Снежанка от сильно 
холодно меняется на очень холодно с индексом 3. 
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Таблица 2. Коэффициент Т жесткости погоды 
по Арнольди для 1980 г. (в баллы) 

 

Белоградчик 1980 I II III XII 

  7 3 2 1 1 

  14 3 1 0 1 

  21 3 1 0 1 

  ср. 3 1 0 1 

Чепеларе 7 3 2 2 2 

  14 2 1 0 0 

  21 2 2 1 1 

  ср. 2 2 1 1 

Райково 7 3 2 1 1 

  14 2 1 0 0 

  21 2 2 0 1 

  ср. 2 2 0 1 

вершина Снежанка 7 4 4 4 4 

  14 3 3 3 3 

  21 4 4 3 3 

  ср. 4 4 3 3 

Банско 7 3 2 1 2 

  14 2 0 0 0 

  21 3 1 0 2 
  ср. 3 1 0 1 

 
Сходный и анализ для февраль, но условия на многое благоприятные для туризма. В 

Белоградчик и Банско индекс уже 1, зима оценивается как холодной. В Чепеларе и Райково 
она умеренно холодная с индексом 2, только на вершина Снежанка индекс в диапазоне 
сильно холодной погоды. 

Утром погода еще холодна, индекс во всех станциях 2, а на вершине Снежанка – 4. В 
обед и послеобеда условия для туризма улучшаются – в Банско индекс уже 0, а на вершина 
Снежанка – 3, очень холодно, подходит для туризма на воздухе. 

Из зимних месяцев самый подходящий для туризма оказывается декабрь. Тогда во 
всех станциях погода холодная и индекс 1, за исключением вершины Снежанка, но и там уже 
индекс с одной степенью ниже и погода оценивается как очень холодно. 

В марте можно уже говорить о наличии зимних условиях. В Белоградчик, Банко и 
Райково только утром погода холодная. На вершина Снежанка условия зимние, погода 
оценивается как очень холодная – индекс 3, а в обед и послеобеда погода уже умеренно 
холодная и подходит для ски-туризма. 

Анализ ведет к выводу, что коэффициент жесткости погоды по Арнольди дает 
хорошие результаты при анализа биоклимата в конкретном туристическом объекте, несмотря 
на то, что усиливает роль ветера. Коэффициент жесткости погоды по Арнольди можно 
приложить и к длиннейшие периоды – среднемесяцные или многогодовые, но и к 
каждодневнего прогноза погоды. Это позволит гостям в конкретном туристическом центе 
информироваться о погоды в данном моменте, поможет для подготовки туристов на воздухе и 
в целом принесет туристам удовлетворенность от посещение дестинацией. 

Пример будет на даннам для города Велико Тырново (Таблица 3.) для 05.01.1980 г., 
анализированные коэффициентом жескости погоды по Арнольди. 
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Утром и до обеда погода в Велико Тырново очень холодная, не подходит для прогулок 
на воздухе и туристам нужна хорошая одежда. В обед и после обеда погода уже умеренно 
холодная, что благоприятствует прогулок на воздухе – например можно посетить Асеновый 
квартал. В целом можно сказать что 5-ое января очень холодний день и воздействие на 
человека на воздухе неблагоприятно. 

Если использовать прогнозные данные (метеопрогноз НГМИ), можно получить 
информацию и оценить погоды в ближайшие 5 дней например. 

 Рассматривая анализа можем сделать вывод, что оценивая жескость погоды в зимний 
период, как часть характеристики биоклимата туристического объекта, индекс Бодмана не 
дает хорошие результаты. Он подходит для оценивание на территориях где условия зимы 
суровые. Индекс Бодмана подходит высокогорным туристическим центрам (хижины, 
станции отдыха и др.).  

Индекс Арнольди отсчитывает хорошие результаты. Подходит для оценивание 
туристических центров в горных районах, но и для остальных. Индекс хорошо 
дифферинцирует погоды и для длинные периоды – месяцы, годы, и для суточное 
респределение время. 

Таблица 3. Коэффициент Т жесткости погоды 
по Арнольди для 05.01.1980 г. (в баллы) для станции Велико Тырново 

 
7 3 
14 2 
21 3 
ср. 3 
 

Так как индекс Арнольди усиливает роль ветера, нужно использовать его вместе с 
другими индексами, для объективности – например индексы дискомфорта, эффективной 
температуры, индекс Сайпла–Пассела, Хилла, индекс WCTI и др. 
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КЛИМАТИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗЕМЯТА 
 
 

Валентина Радойска 
 

Abstract: This report is an overview of the main factors and especially of the Sun on climate changes on 
Earth which have always had significance for the life on our planet. Climate system of the Earth is very 
complex and is characterized by chaotic dynamics. It has been formed and is under the constant influence of 
several key factors: (1) variations in solar radiation; (2) changes in the orbital parameters of the Earth; (3) 
changes in the intensity of galactic cosmic rays that alter the Earth’s cloudiness; (4) geophysical and 
geological (tectonic) processes that generate the internal structure of the Earth, the structure and movement 
of lithospheric plates; (5) the strong impact of human activity. 
 
Keywords: climate changes, solar influence and human impact on climate. 
 
 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Много човешки дейност зависят от въздействието на времето и климата върху човека. 

Затова е съвсем естествен въпросът: изменя ли се климатът на Земята и какъв е неговият 
евентуален бъдещ ход.  

Климатичната система на Земята е много сложна и динамична с хаотично протичащи 
процеси, които обхващат атмосферата, хидросферата, биосферата, криосферата (ледниците) 
и континенталните пространства. Тя се е формирала под постоянното въздействие на няколко 
ключови фактора: вариациите на слънчевата активност; промените в орбиталните параметри 
на Земята; промените в интензитетът на галактическите космически лъчи; геофизичните и 
геоложки (тектонски) процеси; влиянието на човешката дейност и нарастващо ú значение от 
началото на холоцена.  

В такава сложна система промяната на един фактор може да доведе до сществени 
промени в други елементи на климатичната система. Монин и Шишков в „История климата“ 
отбелязват, че климатичната система на Земята „има голям брой степени на свобода, в нея 
стават всевъзможни фазови преходи на водата, протичат многобройни нелинейни процеси, 
действат различни преплитащи се положителни и отрицателни обратни връзки, в нея 
навсякъде и безредно са разхвърляни източници и приемници на енергия“.[4] 

 
2. РОЛЯТА НА СЛЪНЦЕТО ЗА КЛИМАТА НА ЗЕМЯТА 

 
Влиянието на Слънцето върху климатичната система на Земята е първостепенно и 

това е основание да приемем мнението на Beer et al. [6], че „Слънцето е основната движеща 
сила, която обуславя климатичната система на Земята”, т.е. климатът на нашата планета се 
формира от сложен комплекс взаимодействащи фактори, с приоритетното значение на ролята 
на Слънцето.  
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Мощността на лъчистата енергия от Слънцето (поток от слънчева електро магнитна 
радиация), достигаща до единица площ извън земната атмосфера се нарича слънчева 
константа. Тя се оценява на около 1365 Вт/м2. След 1980 г слънчевата константа се мери 
много точно и е установено, че се мени в рамките само на ± 0.05%. 

Слънчевата активност е съвкупност от прояви на нестационрани явления в слънчевата 
фотосфера и атмосфера, състоящи се във възникване и изчезване на активни области, петна, 
протуберанси, хромосферни изригвания, коронарни изхвърляния и др.  

Един от основните елементи на слънчеватна активност са Слънчевите петна. Те са 
образувания във фотосферата с по-ниска температура, поради което те изглеждат по-тъмни от 
околността си. В тях температурата може да падне до „мразовитата“ за Слънцето 4000°K. 
Магнитни изследвания на слънцето, показват, че те са също така региони на много високи 
магнитни полета. Появяват се най-често на групи, в които отделните петна се появяват и 
изчезват, но групата може да съществува години.  

В средата на XIX век швейцарския астроном-любител, аптекар по професия, Самуел 
Хайнрих Швабе открива, че слънчевата активност има цикличен характер. Слънчевият цикъл 
е периодичен процес на поява, еволюция и изчезване на активни области по слънчевата 
повърхност. За активността или фазата на процеса се съди по общата площ на слънчевите 
петна. 

Основните цикли са следните: 
1)Единадесет годишен цикъл или цикъл на Швабе-Волф 

Той е основният и най-добре изразен цикъл на активните области. 
Волф, въз основа на съобщения за наблюдавани слънчеви петна от общо над 100 000 

наблюдения, проведени в различни европейски страни през XVIII и XIX век, успял да 
възстанови средномесечните нива на петнообразувателната активност след 1749 г. Така 
получената редица от данни се нарича „Цюрихски ред“ (фиг. 1).  

 

 
 

фиг.1 Цюрихски ред на слънчевите петна и Ход на индекса на Волф от 1600 до 2010 г. 
 
Съответните 11-годишни цикли в него имат номера, като за „нулев“ е избран цикълът, 

чийто максимум е бил през 1749 година. Текущият 11-годишен цикъл е с цюрихски номер 24. 
Всеки такъв цикъл започва от момента на минимум, който го разделя от предходния цикъл. 
Последният максимум на слънчева активност се характеризира с двоен пик по отношение 
броя на слънчевите петна. Причините за цикличността в слънчевата активност все още са 
дискусионен проблем. В тази връзка е интересно съобщението на Beer et al., че „спътникови 
измервания в продължение на повече от две десетилетия са показали ясна връзка между 
слънчевата радиация и 11 годишния цикъл на слънчевите петна“. [6],. 

Слънчевите петна най-добре характеризират слънчевата активност. При активно 
Слънце броят и площта на петната бързо нараства (до 100-200 петна (число на Волф) при 
площ до 16 млрд. km2) и те бележат максимума на слънчевата активност, а при понижена 
слънчева активност – те са малко и на ограничени площи, или изчезват напълно (слънчев 
минимум) 

Наблюдения на слънчеви петна са започнати след откриването им от Галилей, през 
1610г. (фиг.1,дясно,червено), а системните данни са от 1749г. (фиг.1,дясно, синьо). 

Поведението на Слънчевата активност през последните векове се представя чрез 
изгладения ход на числото на Волф (фиг.1,дясно, черна крива). В интервала 1640–1710 г., 
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известен като минимум на Маундер, слънчевата петно-образувателна активност е била 
необикновено ниска. Маундеровият минимум е известен и като “малък ледников период”. 
Тогава в Европа, Северна Америка и Гренландия са регистрирани множество рекордно 
студени зими и хладни лета.  

Днес средните ходове на общото слънчево лъчение и приземната температура през 
последните векове са известни по косвени данни (фиг.2).  

 

 
 

фиг. 2 Ход на общото слънчево лъчение, във Вт/м2, и изменението на средната приземна 
температура спрямо 2001 г, в градуси  

 
Трите тесни и дълбоки минимуми на температурата в средата и в дясно се дължат на 

мощните вулканични изригвания: Тамбора (1815г., Индонезия), Косегуина (1859 г., 
Никарагуа) и Каракатау (1883 г., Индонезия). Обаче, широкият минимум на температурата в 
ляво съответства точно на отслабването на слънчевото лъчение по време на минимума на 
Маундер. 

Този най-изследван цикъл е най-добре изявен в околополярните и тропическо-

екваториалните райони на Земята, а по слабо в средните ширини.  

Има сведения за открит 11-годишен цикъл в дебита на големите африкански реки Нил 

и Конго, което показва, че подобен цикъл, но може би отместен във времето трябва да 

проявяват и валежите във водосборните басейни на тези реки. Открита е и 11-годишна 

цикличност в появата на айсберги в района на Антарктида и това е доказателство, че цикълът 

е достатъчно силен в климата на южната полярна област.  

Все по-точното измерване на тоталната слънчева активност показва, че силата на 

слънчевото лъчение се корелира с 11-годишните сънспот цикли. Поради това учените 

продължават да търсят връзката между слънчевата активност и климатичните изменения на 

Земята. Установява се корелативна връзка между цикличните понижения на температуритe и 

застудяванията през последните 500 години и дълбоките сънспот цикли. В повечето случаи 

обаче влиянието на 11-годишните вариации в слънчевата светимост е слабо изразено, 

вероятно поради въздействието на термическата инерция на Световния океан. По правило, 

климатичната система на Земята отговаря на относително кратковременни вариации на 

слънчевата радиация с изменения на повърхностните температури с по-малко от 0,10 С, но без 

ясен дълготраен ефект 

2) 22-годишен цикъл (цикъл на Хейл) 
Анализът на магнитните полета на слънчевите петна показва, че съществува и 

магнитен цикъл, който обхваща два 11-годишни сънспот-цикъла. При тези хелиомагнитни 
преходи магнитното поле на Слънцето се връща в началното си положение след два 11-
годишни интервала. Измежду всички циклични колебания с повтаряемост под 100 години 
този цикъл е с най-силно присъствие в климата на Земята. 

Климатичният ефект от този слънчев цикъл се проявява много силно в атмосферната 
циркулация – движенията на въздушните маси в планетарен мащаб, особено в 
интензивността и траекторията на циклоните и най-вече на Исландския минимум - главният 
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баричен център, от който тръгват влажните въздушни маси над голяма част от умерения пояс 
в Северното полукълбо. През 1950г. британския изследовател Уилет, открил че положението 
на Исландския минимум се изменя в югоисточно-северозападно направление и има добре 
изразена 22-годишна цикличност. В максимумите на четните 11-годишни цикли той е 
изместен на северозапад спрямо средното си положение, докато около максимумите на 
нечетните е на югоизток от него.  

Учени от университета Тусон (Аризона) са установили, че в западните щати 
съществува 22 годишен цикъл в засушаванията. Според тях 20-22 годишният цикъл променя 
силата на своите изяви в рамките на изследваните 350 години. В началото на XVII век той е 
много силен. След 1650 година обаче вариациите на валежите, свързани с него силно 
намаляват, достигайки абсолютен минимум около 1700 година, когато цикълът практически 
изчезва. От началото на XVIII 22-годишните колебания в климата на американския запад пак 
набират мощ, отслабват в началото на XIX век, след което отново се усилват. Следващото 
почти пълно изчезване на 22-годишния цикъл е в началото на ХХ век и отново следва 
неговото бързо възстановяване след това. 

„Секването“ на 22-годишния цикъл горе долу веднъж на всеки 100 години води до 
изводи за съществуването на цикъл в климата с подобна продължителност. 

3) Векови и двувекови слънчеви цикли 
През 1944 година Глайсберг анализирайки Цюрихският ред открива цикъл с 

продължителност от около 80-90 години, който обхваща 7-8 цикъла на Швабе-Волф. Всеки 
„векови“ цикъл започва със сравнително слаб 11-годишен цикъл. Амплитудите на следващите 
цикли постепенно нарастват, достигайки максимални стойности приблизително при 
четвъртия или петия поред цикъл. Сравнително слабите 11-годишни цикли в началото на XIX 
и ХХ век се дължат на минимумите на вековия цикъл по това време. Тези вариации в 
слънчевата светимост оказват пряко въздействие върху климата, макар че според някои 
астрономи те изостават с 10-15 години, поради термичната инерция на нашата планета. 
Някои автори предполагат подобни паралелни изменения и на Марс, дължащи се на векови 
вариации в слънчевата радиация.  

4) Квазихилядолетен 1100-1200 годишен слънчев цикъл 
През 1984 година чехословашкия астроном Ян Копецки дава доказателства, че в 

свръхвековия ход на поведението на Слънцето има циклична тенденция с продължителност 
около 1100-1200 години.  

5) 2200-2400 годишен цикъл или цикъл на „малките ледникови епохи“ 
В края на 60-те години на ХХ век палеоклиматолозите са открили циклични колебания 

на среднопланетарната температура с амплитуда 2°С и продължителност от около 2200-2400 
години. Те са добре различими през късния Вюрмски ледников период, както и през целия 
Халоцен (следледников период), когато тяхната амплитуда значително нараства. Оказало се, 
че това е много мощна и засега най-дългата циклична тенденция, която със сигурност е 
установена в активните процеси на Слънцето.  

Установяването на този цикъл е направено въз основа на анализ на динамиката на 
планинските ледници. Такъв цикъл започва от края на дълбок минимум като този на 
Маундер. Началото му е фаза на подем, която продължава около 300-350 години. 
Амплитудите на 11-годишните цикли нарастват, а едновременно с това и общото ниво на 
слънчевата активност също расте. Втората фаза е относително спокойна и наподобява плато и 
продължава 800-900 години. Амплтудите на 11-годишните цикли са сравнително високи. 
Следва фаза на околомаксимумно покачване - около 300-400 години. Характеризира се с 
мощни 11 годишни цикли. Следва спад (близо 500-700 години), при който мощностите на 11-
годишните цикли намаляват. Финалният стадий е дълбок минимум от „маундеров“ тип. 
Климатът започва да се застудява, а двувековите му вариации се засилват. Тази фаза 
приключва с нов малък ледников период. 

Околоминимумните части на 2200-2400 годишните цикли се наричат „малки 
ледникови епохи“. Последният такъв е бил в периода 1400-1720 г.  
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Очевидно е, че климатичната система на Земята винаги е била зависима от интензитета 

на слънчевата радиация, периодично подсилван или отслабван от промени в орбиталните 

параметри на Земята и нейното еволюционно изменение.  

3. ОРБИТАЛНИ ФАКТОРИ 
 

Освен астрономичните фактори, свързани главно с активността на Слънцето и силата 

на неговата светимост върху Земята определящо влияние оказват три основни орбитални 

величини, открити от сръбският геофизик Милутин Миланкович, свързани с ротацията на 

Земята: Наклона на оста (осова инклинация), Прецесията и Ексцентрицитета на орбитата 

(фиг. 3).  

 

фиг. 3 Основни орбитални променливи величини, влияещи върху климата на Земята 
Миланкович стига до дефинирането на определени цикли в климатичните колебания и 

свързаните с тях ледникови епохи. Основните цикли според него са свързани с орбиталните 

движения на Земята и са главно в три порядъка: 

1) 19-23 хиляди години (средно 21 хиляди); 

2) 41 хиляди години; 

3) 54, 100 и 410 хиляди години. 

Циклите от първи порядък са свързани с прецесията, тези от втори порядък – с 

промяната на наклона на земната ос, а тези от трети са обусловени от промените в 

ексцентрицитета на земната орбита. Т.е. според теорията на Миланкович, поради 

периодическите изменения на параметрите на земната орбита климатът на Земята показва 

циклични колебания с проява на периоди на заледявания, редувани с периоди на глобално 

затопляне. Тези циклични колебания се наричат цикли на Миланкович. 

Прецесията се изразява чрез бавно движение на земната ос по кръгов конус, като 

пълния оборот е около 26 000 години. Инклинацията отразява наклонът на земната ос спрямо 

Еклиптиката. Тя варира през около 41 хиляди години между 22°02'33" и 24°30'16". 

Продължителността на циклите на Миланкович се увеличава с течение на геоложката история. 

Например прецесионните цикли са били 11,3-12,7 хиляди години преди 2,5 млн. години, в 

плейстоцена и в съвременната епоха те са 19-23 000 години. Това е свързано с постепенното 

намаляване на скорастта на земната ротация. 

Според Миланкович всеки от трите основни орбитални фактора оказва определено 

влияние върху количеството слънчева радиация, получавана от Земята. Той отбелязва, че 

обикновено трите орбитални фактора действат в различна посока, но когато има съчетание на 

техните влияния, то тогава ефектите се акумулират и това причинява значителни промени на 

климата. С помощта на трите фундаментални орбитални променливи величини Миланкович 

разработва математически модел,в който „калкулира“ широчинните различия в инсолацията и 

отговарящите на нея повърхностни температури за периода от преди 600хил.години до 1800 

години. (фиг. 4). 
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фиг.4 Инсолационни криви на Миланкович 

На долните две криви, отнасящи се за ниските ширини ясно са изразени 22-хилядни 

прецесионни цикли. Изпъкналите долни пикове на горната крива отговарят на главните етапи 

на четирите ледникови епохи в плейстоцена на Европа 

 

4. ФИЗИЧНИ И ГЕОДИНАМИЧНИ ФАКТОРИ 
 

Съществено влияние върху климатичната система на Земята оказват и геофизичните и 

геоложките (тектонски) процеси. Тектонските плочи са литосферни плочи, които съставляват 

земната кора. Те са в постоянно движение, предизвикано от термичната конвекция, която 

протича под земната кора, т.е. в мантията. Основната част от динамичните процеси на 

Земята (тектонски, сеизмична и вулканична дейност) е свързана с границите на 

литосферни плочи.  

Отделните литосферни плочи са ограничени от разломи – места, където се трият една в 

друга и по които става относителното им преместване. Този процес създава деформациите в 

еластичната среда на литосферата. От своя страна деформациите пораждат все по-големи 

напрежения. И когато напрежението в дадено място превиши границата на издръжливост на 

средата, става „скъсване“ и освобождаване на еластична енергия. На повърхността на земята 

това се проявява като трус, т.е. става земетресение. Повечето от световните активен вулкани са 

разположени по протежение на или в близост до границите на плочите. Много от активните 

вулкани се оформят вътре в плочите Безспорно големите климатичните цикли са свързани с 

динамиката на тектонските плочи. 

През 2012 г. проф. Т.Николов предлага хипотезата за влиянието на горещите точки в 

литосферата върху някои метеоролигчни явления и климатични вариации. Тази хипотеза се 

основава на факта, че „горещите точки са източник на огромна топлина, идваща от зоната 

ядро-мантия, която очевидно влияе върху топлинната динамика на океаните“[5]. Освен това, 

пространствената проява на ENSO (Ел-Ниньо и Ла Ниня Южна Осцилация), NАО (Северно 

Атлантическа осцилация), както и някои други по-малки осцилации внушават идеята за 

съществена връзка на вътрешната земна динамика с горещите точки върху определени 

метеорологични явления с последствия за климатичните промени. Очевидно е, че съществува 

връзка между някои горещи точки с определени метеорологични феномени - например на 

Исландския атмосферен минимум с Исландската гореща точка, и на Азорския атмосферен 

максумум с Азорската точка.  

Горещите точки в екваториалната част на Тихия океан може би са сред факторите, 

възбуждащи проявите на Ел Ниньо. Очевидно върху динамиката на атмосферните процеси и 

климатичната изменчивост за по-кратки интервали от време определена роля играят и т.нар. 

Енергетично Активни Зони на океаните (EAZO) като например Саргасово море, които са аналог 

на горещите точки в литосферните плочи, които са разположени над възходящи потоци от 

разтопено мантийно вещество 
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5. РОЛЯТА НА ЧОВЕКА  
 

Влиянието на човека върху климата се осъществява, като се променят някои свойства 
на компонентите на климатичната система – повърхността на сушата, растителността, 
състава на атмосферата. Това влияние започва да се проявява отдавана в резултат на 
обработването на земята, изсичането на горите, урбанизацията и т.н. 

Според привържениците на съвременното глобално затопляне основен причинител 
(виновник) е увеличаващото се количество на парниковите газове и на първо място 
въглеродния диоксид (СО2), обусловено от стопанската дейност на човека. 

Основните парникови газове в земната атмосфера са: водна пара, въглероден диоксид, 
метан, диазотен оксид и озон. Те задържат топлината близко до земната повърхност и влияят 
силно на температурата на Земята. Водните пари са най-мощният парников газ, но СО2 има 
много по-дълго съществуване в атмосферата и затова се приема, че той е основна причина за 
около 80 % от съвременното глобално затопляне. 

Ролята на СО2 в парниковия ефект винаги е била голяма, но „следва да се има предвид, 
че дълготрайните цикли на глобални промени на климата в историята на Земята са свързани с 
орбитални фактори. Например краят на ледниковата епоха на плейстоцена и началото на 
затоплянето в началото на холоцена (преди 11,7 - 8 хиляди години) са причинно обусловени 
от измененията на орбитата на Земята, а не с увеличаването на СО2“[5]. Реално съвременният  
цикъл на глобално затопляне е от началото на холоцена, а не от индустриалната ера преди 
около 1850 г. В историята на Земята повишението на СО2 в атмосферата обикновено е 
следвало започналото затопляне, обусловено от астрономични и орбиталлни фактори. 
Известно е, че океаните съдържат повече СО2 отколкото атмосферата и те абсорбират този 
газ от атмосферата. Когато въглеродния диоксид от океаните започне да се връща обратно 
атмосферата, тогава той акселерира (стимулира) затоплянето. Следователно при затоплянето, 
причинено от орбитални фактори, СО2 се връща обратно в атмосферата, засилва затоплянето 
и става вече първостепенен фактор за увеличение на температурите. 

Доц. д-р Шопов от Софийския университет е представил анализ на данни от 
последните 420 хиляди години, които показват ясна връзка между промените на въглеродния 
диоксид през вековете и вариациите на температурата. Данните, представени в графичен вид 
показват как първо се е променяла температурата на земната атмосфера и чак след това се е 
изменяла концентрацията на парникови газове. Според него голямата част от СО2, отделящ 
се днес в атмосферата, не е в резултат на човешката дейност, а е предизвикан от разтварянето 
на карбонатните скали. Заемащи една трета от земната суша, те се оказват най-големият 
световен резервоар на въглерод.  

Не е ясно защо привържениците на идеята за глобалното затопляне игнорират факта, 
че колебанията на климатичната система зависят от множество свързани фактори, сред които 
детерминиращо значение имат астрономичните и орбиталните въздействия, както и 
галактическите космически лъчи. Върху тях се наслагва влиянието на динамиката на Земята, 
на горещиите точки в литосферата, парниковите газове, аерозолите от вулканите, Ел Ниньо и 
Ла Ниня, които се проявят периодично в тропическите  зони на Тихия океан, но фактически 
разтрисат цялата земна атмосфера 

Всяка от горните хипотези обяснявайки добре едни факти, но не е в състояние да 
обясни други, не по-малко важни. В повечето случаи хипотезите се допълват и много от 
посочените в тях обяснения по всяка вероятност са имали значение за климата.  

 

6. КЛИМАТИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

Факт е, че от края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция 

към затопляне. 20 от последните 25 години след 1990 г. са с положителни аномалии на 

средната годишна температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961–1990 г.). 



 

422 
 

На фиг.5 по данни от „Метеорологичния център на ВВС“ графично е изобразено средно 

годишното отклонение на температурата за България, в периода от 1901 до 2015 от 

климатичната норма (1961-1990 г.) и изгладения 5-годишен тренд (зелената линия).  

 
фиг. 5 Отклонение на средногодишните температури от климатичната норма за България 

 

Вижда се, че отклоненията са в еднаква степен както в отрицателната, така и в 

положителната посока. Цифрите от 14 до 24 са номерата на 11-годишните слънчеви цикли 

(тяхното начало). Налице е определена цикличност, която се доближава до циклите на 

слънчевата активност. Не можем да търсим нейното 100-процентова потвърждение, тъй като 

11-годишните цикли са слабо изразени в умерените ширини. 

2016 беше поредната година със стойност на средната температура над климатичната 

норма - +1,4°C. Това евентуално се дължи на факта, че все още сме около максимума на 

последния 24ти 11-годишен цикъл, който се характеризира с два пика на слънчевата активност. 

Също така сме в стадия на начало на „плато“ на цикъла на малките ледникови епохи, който се 

очаква да продължи още около 800-900 години, след което да се мине през околомаксимумно 

покачване и след това да се тръгне към дълбок минимум от Маундеров тип.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Климатичната система на Земята e много сложна и се характеризира с хаотична 

динамика. Ние живеем в динамично климатично време, що се отнася за къси времеви периоди 

– от няколко десетки до няколко стотици години. И един от най-обезпокояващите фактори в 

това отношение сме самите ние. Развитието на нашата цивилизация е вече определящ фактор 

по отношение на ускоряване на глобалните климатични процеси на Земята.  

И в крайна сметка доближавайки се до истинските причини за промяната на климата да 

стане възможно неговото прогнозиране в по-далечно бъдеще и човечеството да има шанс да се 

нагоди към него за своето оцеляване. 
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Abstract: The aim of this study is to gather sufficient evidence and arguments in order to 

prove to society that during the process of change in thinking and especially of effective practical 

implementation of management models such as the balanced scorecard model, high levels of 

efficiency can be achieved on all hierarchical levels in systems key for the society and the state. 

Keywords: balanced scorecards, performance measurement, strategic management, control, 

organization 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на съвременното общество може и е напълно естествено да бъде 

разгледано като резултат на действията и процесите, които реализират еволюцията. Счита се, 

че постепенната промяна винаги е предоставяла възможност всяко изменение и всяка 

корекция да намерят своето място и да се съобразят с мярата, заявена и обоснована от 

нуждите на обществото и приложението на природните закони и съотношения. Естеството на 

всички процеси в своето развитие и усъвършенстване е доказало, че в този на пръв поглед 

безпорядък, иницииран от присъствието на безброй обекти и явления има свой механизъм на 

взаимодействие и последователност. Именно в този контекст може да се твърди, че другата 

по-скрита линия на развитие и в природата и в обществото е присъствието и 

усъвършенстването на разнородните форми на специфична и логически обоснована 

организираност, проявяващи се  под формата на системи. 

Анализът на човешката история доказва, че именно взаимодействията на различните 

системи в своите разнородни по качество и мащаби взаимодействия се развиват в тези 

процеси и едновременно с това променят обществото. Въпреки, че тези тенденции са 
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придобили постоянен като посока на промяна характер всеки момент притежава различна 

динамика на развитие. Обяснението е просто - всяка система притежава уникално за всеки 

момент поведение. Макар, че промяната е единствената алтернатива за развитието на 

обществото тя протича почти непредсказуемо. Това дава основание водещи философи и 

анализатори да нарекат състоянието на съвременното общество „конструктивна деструкция”. 

Определението като съдържание доказва огромен диалектически потенциал и същевременно 

дава израз на две основни тенденции - едната, доказваща, че социума мисли за определена 

сигурност и устойчиво развитие, а другата за това, че нарастващите му значими потребности 

изискват промяна.  

Обяснението за развитието и задълбочаването на двете тенденции намира философско 

обяснение или по-скоро може да бъде възприето като резултат от състоянието и работата на 

основните механизми, движещи социалното развитие - трудната работа на пазара и 

незадоволителното присъствие на основни системи - политическата и икономическата.  

АНАЛИЗ НА ТЕОРЕТИЧНО-ПРИЛОЖНОТО РЕШЕНИЕ- Балансирана карта за 

оценка 

Една от характерните особености на последните години се състои в бурното развитие 

на концепции, модели и технологии за корпоративно управление. Особено внимание се 

отделя на стратегическото управление. Анализът на дейността на крупни и средно големи 

икономически единици, функциониращи без адаптирано към тях стратегическо управление 

вече е твърде рисковано начинание. Изследванията в тази област предизвикват и подготвят 

появата на нови парадигми, концепции и инструментариум. Без съмнение оценката е ценна 

управленска практика. Една от ролите на измерването, особено във формата на балансирани 

схеми е да улесни проверката за хода на действия по мероприятия в  организацията.  

Изходен пункт на балансово - резултатните  методи е разбирането, че да се разчита 

напълно на финансовите показатели при оценяване изпълнението на поставените цели в 

организациите е неправилно. Адаптирането на балансово-резултатния анализ към новите 

условия освен, че отдава дължимото на традиционните измерители ги допълва и с нови 

показатели за очаквано състояние и развитие в бъдеще. За основа на този тип анализ се 

утвърждава балансираната карта за оценка [1] /БКО/, презентирани в началото на 90-те години 

на ХХ век. 

Идеята бизнесът да се разглежда от гледната точка на „карта” предизвиква значителен 

интерес още от въвеждането на модела през 1992г. Причината е, че все повече менажери 

откриват необходимост от нещо повече от масово прилаганите краткосрочни доклади, 

визирайки развитието на способности, необходими за да преуспее организацията и в бъдеще, 

макар че е възможно тези промени да ги лишат от печалби в настоящата година и да доведат 
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до нарастване на разходите.  

Именно това е фундаменталната причина поради която компаниите се нуждаят от 

балансирана карта. Тази нужда е още по-очевидна за организациите, чиято цел не е печалба 

като правителствени агенции и нестопански структури и откроява още основателни причини, 

поради които балансираната система успешно се налага в света на бизнеса и консултантските 

услуги:  

Първо, това е съвсем навременна идея. Остарелите традиционни системи за 

измерване, както и все по-големите усилия за съществуване в непрекъснато усложняващите 

се условия, предоставят големи възможности за БКО.  

Второ, БКО е изключително добре формулирана и представена много внимателно 

както от своите създатели чрез серия статии във водещи научни списания, така и от водещи 

консултантите на научни форуми. 

Трето, БКО изглежда проста, но притежава широко спектърна същност. Предимството 

на това е, че от пръв поглед се констатира достатъчна прозрачност и разбираемост. И все пак 

при по-задълбочено изследване на самата концепция  става ясно, че така наречената 

„простота” е само привидна. 

Предпоставки за утвърждаване на управленския модел балансирана карта за оценка на 

резултатите, могат да бъдат разгледани в няколко аспекта: 

 Ниската ефективност и едностранчивата насоченост на управленския контрол в 

посока финанси, а от там и деформирането на база данни при създаването на 

стратегия. 

 Необходимостта от въвеждане в практиката на широко приложим модел, измерващ 

ефективността, анализиращ отношенията и регистриращ тенденции и посоки на 

стратегическо развитие. 

 Съвместяването на финансови и нефинансови измерители на дейността- тяхната роля 

в реализирането на ефективно управление и контрол на всички нива.   

От 1992г. до наши дни интересът към балансираната система от показатели постоянно 

нараства. Концепцията провокира усъвършенстване на дейността на много менажери. 

Особено отзивчиви са ръководителите от средния ешелон. За тях е лесно да погледнат 

операциите си като балансиращ акт между различни значими интереси от гледна точка на 

балансираната карта. Апробацията на БКО като средство за контрол среща трудности, докато 

обори привидно по-практичните цели за печалби при висшия ешелон ръководители. 

Следователно е важно внимателно да се прецени какви ключови коефициенти и нефинансови 

критерии трябва да се заложат в нея.  
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 Източник: Kaplan R., D. Norton, The Balanced Scorecard: translating strategy into action, 1996, tail 1
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Фиг.1.Балансирана система от показатели 

 
В балансираната карта критериите за резултат се комбинират с критерии, които 

описват изразходените ресурси или извършените дейности, като тази комбинация се 

обособява като един стимул, един своеобразен двигател на работа. Добре конструираните 

карти комбинират в съдържанието си няколко перспективи /Фиг.1/ и два елемента,  които е 

трудно да се разграничат. Те са обвързани в система от цели и средства. За хората, 

отговарящи за логистиката, времето на доставка е резултат, но за целите на връзката с 

клиента, то може да се сметне за един от двигателите на работа, който може да повиши 

лоялността на клиента. В този ред на мисли може да се твърди, че картите до голяма степен 

илюстрират възможностите на бизнеса да се основава върху предположения за връзките 

между отделните коефициенти и тези предположения да се използват за осъществяване на 

определена задача. 

Чрез висока прозорливост пазарите се фрагментират, когато клиентите осмислят как 

могат да задоволят индивидуалните си нужди. Това развитие представлява истинско 

предизвикателство за адаптивната способност на бизнеса. Общуването с клиентите трябва да 

бъде сведено до ниво индивид и задоволяване неговите потребности. Това изискване важи не 

само за компании, които продават на други компании, но и за така наречения масов пазар. 

Комуникацията насърчава и стимулира растящите очаквания на купувачите относно 

продуктите и тяхното приложение. „Индивидуално адаптиран и основан на конкретни 

взаимоотношения маркетинг предполага, че се усъвършенства способността да се управлява 

обособената вече връзка между клиент и продукт” [2]. Поради липсата на стандартни 

решения до голяма степен фактори за успеха в този аспект са информационните системи и 

компетентността на работещите. 

Всички тези изисквания налагат нужда от динамични организации с висока степен на 

автономност на работещите. За тази среда не е подходящ традиционния финансов контрол. 
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Не само че информацията, която той осигурява често е остаряла и неточна, за да се използва 

като база за решения за отношенията с клиенти или за продукти. Освен това и автономните 

служители се нуждаят от цели и инициативи различни от обичайните, които се базират на 

печалба и възвращаемост на инвестициите и са оформени по модела на бюлетините за 

приходите при финансовото счетоводство. Необходими са други ориентири, които да посочат 

начин съвместим с изчерпателната далновидност или концепцията на бизнеса. Цялата 

организация трябва да възприема единството на стратегия и правилата на бизнеса, които се 

базират на консенсус между необходимите приоритети. По тези причини балансираната 

система има своето място и роля. Концепцията е помощник в процеса за постигане на общо 

мнение за бизнес средата в компанията. Тя обогатява инструментариума на управлението и 

контрола и ги устремява в стратегическа насока, като преосмисля тяхната ефективност и 

провокира усъвършенстването им във функционален план. 

В понятието „балансирана карта” е заложена не само специфичната структура за 

самата „карта”, но и процеса на нейната употреба. Така концепцията за балансирана карта е 

елемент от добре развита система за управление и контрол, фокусирана в стратегическа 

перспектива  и отговор на критиката насочена към традиционното управление и контрол. Тук 

прозира връзката на оригиналните предположения на Каплан и Нортън за контрол на 

балансираната карта с други подобни предположения и с идеята за интелектуалния капитал 

на една компания. При наличието на балансирана карта финансовата отговорност и 

управлението са заменени от по-богатата картина на реалността. Не че паричните критерии 

са станали по-маловажни, но и в тази връзка е необходимо да се формира баланс при прехода 

от финансово към стратегическо управление на дейността организационната дейност.  

През последното десетилетие нараства критиката към традиционните управление и 

контрол като обосновани само върху финансови критерии. Причината за това е, че днес 

условията се различават от условията по времето, когато се е утвърдило разбирането за 

смисъла на традиционните управление и контрол. 

Понякога се говори, че основно традиционният контрол е спрял да се развива през 

1925г. По онова време са съществували буквално всички счетоводни процедури, използвани и 

сега: бюджети, стандартни разходи, трансферирано плащане /цената на продукти или услуги, 

когато са търгувани между отделните филиали на една и съща организация, а не на 

свободния пазар - моделът на Дюпон и др. Ролята на системата мениджмънт - контрол е била 

да се грижи, компанията да е ефективна; в резултат на това мениджмънта се съсредоточава 

основно върху разходите. 

От Втората световна война насам промишлеността е подложена на огромна 

технологична промяна и повечето организации са увеличили мащабите си и са усложнили 
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структурата си. Модерните технологии и производствени процеси водят до нови изисквания 

към системите за управленски контрол на компаниите. Финансовите критерии илюстрират 

резултатите от вече взети решения, но не са адекватно ръководство за дългосрочно 

стратегическо развитие. Много хора осъзнават, че за да бъде конкурентноспособна една 

компания, тя се нуждае от по-пълна информация за различните аспекти на своя бизнес. По 

тази причина 80-те години се характеризират с бум на концепции и инструментални образци 

като: Мениджмънт на пълното количество /МПК/, недостатъчно производство, /Кайзен/, 

повторно планиране на бизнес процеса /ППБП/ и др. Но от счетоводството и отдела по 

финансов контрол рядко излизат инициативи. Целите на новите инструменти регистрират 

неясна връзка с традиционния контрол, тъй като чрез тях се доказва непрестанен напредък с 

течение на времето, като се опират на идеи и предложения от самата организация. 

Стратегията, стъпила върху  процесите, които отговарят на нуждите на купувача, е 

несъвместима с краткосрочното мислене, резултат от съсредоточаване единствено върху 

финансовите критерии. 

Формират се критични становища относно класическия контрол, тъй като той 

генерира определени дефицити в управлението защото: 

1.Предоставя подвеждаща информация при вземане на решения. Основата за вземане 

на решения в една компания се създава от информацията за разходи, приходи и доходност. 

„Традиционните финансови критерии показват резултатите от минали дейности. Такъв вид 

информация може да доведе до действие несъвместимо със стратегическите цели” [3]. 

2.Не взема предвид изискванията на днешната организация и стратегия. 

Съсредоточаването върху критерии с паричен израз принуждава компаниите да пренебрегнат 

по-малко материални нефинансови критерии като качество на продуктите, задоволеност на 

клиента, време за доставка, гъвкавост, време за развитие на нов продукт и по-високо ниво на 

ноу-хау на работниците. Използваните критерии регистрират фалшиви сигнали за 

ефективността и доходността на предприятието. 

3.Насърчава краткосрочното мислене и субоптимизация. Финансовият контрол не 

предполага дългосрочно мислене. Той може да доведе до съкращения в изследването и 

развитието, връщане към остарели методи на обучение, слаби програми за мотивация и 

инициативност и забавяне на инвестиционни планове. Така основният проблем се оказва 

„субоптимизация” във времето, а предизвикателството е да се постигне баланс между кратко 

и дългосрочна работа. 

4.Управлението на база финансови критерии омаловажава ролята на контрола. 

Структурата на управленско-контролните системи е определена от нуждата на финансовото 

счетоводство относно външна информация. Акционерите в компанията непрестанно искат 
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информация за работата на предприятието, за да могат да се сравнят с алтернативни 

възможности за инвестиране. Само финансови критерии не дават достоверна и точна 

информация за развитието на бизнеса [4]. 

5.Генерира подвеждаща информация за разпределението на разходите и контрола на 

инвестициите. Традиционната основа за разпределение на разходите - разпределение на 

индиректните на основата на директните разходи - е остаряла. Връзката между директните и 

индиректните разходи е променена като следствие от нарасналите разноски за изследване и 

развитие, съвместна работа рационализиране на производството и т.н. Смесените субсидии за 

продуктите затрудняват оценяването на действителната доходност от всеки един от тях. 

Освен това често е невъзможно да се оцени дългосрочните разходи по разработването на 

един продукт. Разходите трябва да се разпределят по начин, различен от традиционния метод 

на стандартните добавки. 

6.Доставя абстрактна информация на служещите. Друг недостатък на финансовите 

критерии е, че те не значат нищо за голяма част от организацията, състояща се от служители, 

които не откриват връзка между тяхната работа и цифрите в различните типове отчети. 

„Системите са твърде комплицирани и така се превръщат в пречка за гъвкавостта на предната 

линия ” [5]. 

7.Игнорира се ролята на бизнес средата. Традиционните системи конструирани от 

финансови критерии пренебрегват перспективата клиент и конкурент и така не успяват да ни 

предупредят рано за промените в предмета на дейността на компанията и в промишлеността: 

финансовите ключови коефициенти на повечето контролно-управленски системи са насочени 

повече навътре отколкото навън. „Тези критерии се използват за сравнения с минали периоди 

на основата на вътрешно създадени стандарти. Така е много по-трудно да се сравни 

компанията с конкурентите й, макар че тази информация е толкова важна, колкото и работата 

на компанията за постигане на набелязаните цели”. 

8.Възможност за подвеждаща информация. Днешните лидери са склонни да се 

използва информацията от ежемесечни и тримесечни отчети - фактор, който накланя везните 

в полза на краткосрочни инвестиционни решения. Освен това тази краткосрочна перспектива 

дава възможност за манипулиране на финансови критерии, така че „финансовите ключови 

съотношения могат да са подвеждащи и да не са достоверни за целите на анализа и вземане 

на решения” [6]. Именно динамиката на баланса между отношение и състояние поставя на 

дневен ред разрешаването на дилемата: документ или процес е явлението БКО. „Когато се 

говори за балансирана карта се счита, че успехът трябва да отразява баланса между няколко 

важни елемента на работата, на разумния баланс между отношение и състояние на развитите 

и развиващите се компоненти” [7]. Еднакво важно е картата да бъде оформена като документ 
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за постигнати и очаквани резултати. Тогава тя е алтернативен начин да се визуализира бизнес 

плана .  

В ранните образци балансираната карта е разглеждана като метод на стойностно 

измерване. В тези случаи е твърде трудно да се търсят сериозни основания процесът да се 

обвързва с управлението на стратегия и контрол върху нея. На този ранен стадий развитието 

БКО е обвързано с конкретни инициативи и мероприятия, планово подготвяни и бюджетно 

обезпечени. Наблюдава се взаимно влияние между формата на картата и целия процес на 

планиране, в частност на процеса по създаване на бюджети. Той предполага оформянето на 

баланс между краткосрочно и дългосрочно планиране и възможност да предначертава 

необходимата стратегическа посока на усилията на всеки член от организацията. (фиг.2). 

Картата често създава поводи за дискусии, които без нея може би не биха се провели, но са 

важни поради нейната употреба. Така един  документ формално погледнато е карта, но 

съдържа и нещо много повече. 

Идеята далеч надхвърля просто създаване на система за оценяване на работата. Макар 

да съществуват много мнения за картата, твърде често в това понятие се залага и друго 

съдържание. От практиката е установено, че картите имат различни приложение-от 

управление на бюджетите до управление върху стратегиите. Те всички имат една обща черта: 

появата им в последните години е предизвикана от необходимостта да се измерва и управлява 

както ефективността на дейността на разглежданите организации, така и далеч по-сложни 

процеси, като реализирането на стратегии. В основата на концепцията за Балансираните 

карти  за оценка лежи идеята за формиране на иновационна система за измерване на 

дейността на организациите.  

В момента организации и компании от корпоративен тип оперират в нов вид 

икономическа среда, основана на знанието, където е необходимо да бъдат управлявани на 

практика неизмерими дейности като иновации и човешки капитал. Самите организации 

осъзнават как при новия вид икономика съществуват нови явления, носещи стойност, каквито 

са знанието на хората, новите технологии и софтуерни продукти, корпоративната култура, 

подпомагаща иновациите. Отчита се, че организациите не разполагат с подходящия 

инструментариум, за да прилагат успешно новите си стратегии и да реализират успешен 

контрол върху тях [8].  
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Фиг.2.Балансирана карта за оценка 
 

Балансираната карта за оценка е практическият инструмент, помагащ на 

организациите да реализират своята бизнес стратегия. За всяка перспектива се формулират 

стратегически цели, критери и планове за действие. Непрекъснатият процес по развитието на 

БКО е целенасочен върху съвместяването на четирите и повече перспективи. Картата насочва 

усилията на разглежданата организация върху критичния анализ на бъдещето и обвързването 

му със съдържанието на идеала.  

За процесът по въвеждане на БКО в практиката на всяка организация се установява и 

регламентира определена цикличност и принципи [9]. Чрез езика на цели и стимули се 

създава конферентна връзка между всички йерархически нива за ефективно общуване. БКО 

се отличава с логично обвързана и лесно разбираема архитектоника за същностно изразяване 

на възприетата стратегия. Акцентът в цялостния анализ на модела БКО пада върху логиката 

по съвместяване на различни критерии. Наред с това тя носи и ретроспективен характер, 

поради факта, че онагледява историята на организационната стратегия. Компактната форма е 

обвързана с конкретни принципи при конструиране, доказана причинност и логическа 

организираност. Процеса на моделиране на БКО, постоянно доказващите се хипотези, за 

определени причинно-следствени връзки, генерират алтернативи за самоусъвършенстване на 

модела, а от там и за формите на управление и контрол в разглежданата организация. 

Управленският процес започва с идеала и стратегията на организацията, а картата е 

творчески метод за управление и контрол на бизнеса. Творческият характер на процеса по 

създаване и внедряване на БКО се определя от една страна от възможността да се въплътят 

идеалните цели в реални дейности, а от друга страна ефективната стратегия да бъде резултат 

на изкуството да се управлява и контролира. „Но опитът показва, че дескриптивният характер 
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на картата често води до нови идеи за бъдещето на компанията и преоценка на нейната 

стратегия ”[10]. По тази причина първите стъпки в процеса по форматиране на картата са 

разработване на стратегия - фаза, която вече може да е осъществена при други процеси на 

компанията. В такъв случай подготовката на картата включва просто потвърждение на 

съществуващите стратегии, макар че в процеса по конструиране те трябва да бъдат изразени 

като цели и фактори. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фиг.3.Позиции в производствената област за усъвършестване на производствания 
процес 

 
Процесът подчертава начина по който стратегията на компанията се трансформира 

като критерии и цели за отговорните мениджъри и възможностите на картата да дава 

изчерпателни и балансирани описания на техните задължения. „Процесът по принцип трябва 

да се повтори на всяко ниво от компанията, така че всички служещи да добият усещането, че 

участват в него и да осъзнаят своята роля в целия стратегически план” [11]. Важна част от 

процеса е да се свържат заедно критериите от различни перспективи и картите за различните 

звена на организацията. 

В тази компетентност компанията трябва да концентрира своите ресурси в  определен 

брой подбрани области. Процесът включва голям брой служители, чийто принос е необходим 

по различен начин. Картите за разнообразните им дейности трябва да са достатъчно ясни, за 

да насочат техните усилия във вярната посока и да обяснят какъв е приносът им към общите 
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усилия. За да е достъпна картата за употреба в практиката в цялата компания, процедурата 

при работа с критериите трябва да е прозрачна и разбираема. 

Данните трябва да се записват, сверяват и пускат в обръщение. „Обикновено картата 

ползва комбинация от данни, които вече се употребяват в компанията и нови критерии, някой 

от които може да са съвсем обикновени по природа. При проектиране на карта за 

стратегически контрол е нормално да се обмислят практическите аспекти на събраните данни 

и на съществуващите системи“ [12]. Това е особено валидно за въвеждащата фаза, когато 

картата не е приела окончателния си вид. Но дори една временна система се нуждае от 

практически решения и отговори на много въпроси, отнасящи се до отговорността за 

оценките за качеството на управление и контрол. 

Една от функциите на картата е да контролира операциите на компанията. Тя 

осигурява език, с който да се опишат очакванията и работата, като така се поставят основите 

за дискусии- как всеки индивид може да допринесе за постигане идеала на компанията. 

Усилията да се разработят бази данни за клиенти или да се привлекат клиенти за нов пазарен 

сегмент може и да не са доходни за кратък период, но могат да са оправдани предвид 

очакваните облаги в далечен план. „Картата служи като база за определяне на съответната 

тежест на тези усилия в целия баланс и за разпределяне на тази тежест в целия стратегически 

контрол“ [13]. С времето ефектът се усилва. Необходима е подходяща структура за 

стимулиране и практически мерки за работа със събраната информация, така че 

разработването на набор от добри практики за картата да е лесно и осъществимо. Особено 

важно е дискутирането на въпроси, свързани с формиращите картата фактори и коментар на 

нефинансовия им характер. 

 Ключово значение в разработването и внедряването на модела БКО има 

практическата реализация на концепцията за „учащата” организацията. Практически се 

осъществява процес на споделяне на интелектуални модели, където участва на практика 

голяма част персонала. От една страна този процес обслужва изработването на 

балансираните карти на всички равнища. Използват се знанията и опита на множество 

членове от персонала за изработване и оценка на множество хипотези относно измеренията, 

факторите и показателите за успеха на компанията и нейните подразделения.  

От друга страна процесът на разработването на картата създава важни предпоставки за 

нейното внедряване. Широкото обсъждане цели постигането на консенсус по окончателните 

параметри на картите и реализиране на обратно влияние върху индивидуалните 

интелектуални модели. По този начин картите се утвърждават и възприемат с убеденост като 

план за действие и алтернатива за самоусъвършенстване. 

Една фундаментална предпоставка при създаване на капитал от висшето равнище на 
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управление за организацията е, че всички заинтересовани страни трябва да намерят 

консенсус относно общите допирни точки в дейността. Следователно на организацията 

трябва да се предоставят достатъчно ресурси, включително и времеви ресурс, така че всеки 

въвлечен в проекта да получи информацията, необходима му за да си състави хипотеза, която 

да защити и да превърне в основен  мотив на поведение, подчинено на реализацията на 

балансираната карта и привеждането й в действие.  

Опитът показва, че в голям брой случаи при обсъждания за внедряване на БКО 

висшият мениджмънт подценяват полезността  за организацията, участниците в проекта да 

придобият впечатление и представа за фактическото състояние на самата организация и 

извън нея /среда, бранш/. Този недостатък често е свързан на някаква тайнственост, която 

обгръща въпросите и информацията от този вид. Този тип казуси доказват наличие на два 

проблема относно информацията - проблема с изкривяването на информационни данни и 

възможността определена некомпетентност да се крие под определена конфиденциалност. 

Тези проблеми акумулират голям брой негативи, като основният е, че много служители също 

се нуждаят от този вид необходими данни при вземане на правилни решения. Поведението се 

ръководи от моралните ценности и мненията, които на свой ред се основават на предишен 

опит. 

Организация в процес на промяна при създаване и въвеждане на БКО (Източник:  Epstein & 

Manzoni (1997); A global Perspective on Translating Strategy into Action, WP,pp-97)
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Фиг.4. Организация в процес на промяна 

 
„За да се осъществят необходимите промени, трябва да се създаде среда, която води до 

натрупване на нов опит, който постепенно ще повлияе върху становищата и след това върху 

поведението“ [14]. Понякога обаче е необходима външна намеса, за да се създаде и въведе 

новия опит. Една от целите на балансираната система е да стимулира нововъведения и 

иновации. Когато впоследствие организацията регистрира и анализира резултатите от 

промененото си поведение, вече ще е установена една форма на самовъзпроизвеждащ се и 

саморегулиращ процес.  

Сигурно е, че целият процес и качеството на работата подчертано ще се подобрят, ако 

на участниците в него е дадена релевантна основна документация, както и възможността да я 

подлагат на съмнения и ревизии, включително да я разработват още. „По-доброто разбиране 

на цялото положение от получената необходима информация и времето се изплащат 
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многократно по-късно в процеса, когато участниците се заемат отново с всекидневните си 

задачи“ [15]. 

Важно условие за успеха на проект като Балансирани карти за оценка е изборът на 

подходяща организация. В зависимост от размера и статуса на компанията е добре в началото 

да се конкретизира обхвата на дейностите, които ще бъдат включени в картите, 

организационната структура, скоростта и посоката на въвеждане. Ако компанията е по-малка 

може би е най-добре да се конструира карта за цялата организация, докато при голяма 

компания и/или корпоративна група може да е по-подходящо да стартира процеса с един или 

два пилотни проекта.  

В последния случай изборът на подходяща единица в компанията трябва да стъпи 

върху комбинация от желание за участие и годност за проекта, така че компанията 

максимално да се възползва от първоначалния опит в по-нататъшната си работа. 

„Практическият опит показва, че е добре да се работи както с вътрешни единици, така и от 

единици с по-широки външни контакти“ [16]. 

Друг решаващ фактор при избора за начин на въвеждане е структурната и правна 

уредба на компанията в дадения момент. Ако компанията е в период на бурни промени 

процесът на картата сам по себе си може да е полезен инструмент. В такива случаи 

обучението на персонала при въвеждането на балансираната карта би било полезно и би 

помогнало да се изгради разбиране и консенсус за бъдещите стратегии и за всички промени, 

които могат да последват процеса. В тези случаи е благоприятно да се започне със създаване 

на карта на най-висока ниво, която през следващата фаза може да бъде декомпозирана на 

подходящи части.  

За да подготви и получи подкрепа за необходима промяна в организацията топ 

управата може да подложи картата от стратегическо ниво на коментар. Целта на това 

представяне на картата не е само да се получи подкрепа за цялата стратегия, но и да започне 

дискусия- как може да се проведепо-ефективно процесът.  

Първата стъпка след изработването на карта на висшето равнище е да се позволи на 

всеки отдел или подходяща група да я огледа и обсъди- как тя влияе на тяхното специфично 

положение и как те смятат, че могат да допринесат за реализирането на идеала и целите на 

компанията. Може и да се обсъди- как да се работи по-ефективно и интелигентно. Едва след 

като приключи този етап може да се започне работа по осъществяване промени в 

организацията. Промените печелят и допълнителна подкрепа и се прилагат и по-нататък, 

когато се изготвят карти за съответните единици на новата организация. 

Процесът сам по себе си е изключително важен и на всички участници в него им е 

необходимо достатъчно време за да го разберат добре. Колко време е необходимо зависи 
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донякъде и от големината и положението на компанията. В някоя малка компания проектът 

може да бъде завършен за 6 месеца в най-добрия случай, но ако организацията или 

ситуацията са по-сложни може да минат няколко години преди да бъде покрита цялата 

компания. Трябва да се отбележи и че процесът по внедряване и работа с балансирана карта 

никога не спира напълно [17]. 

До голяма степен ефектът на въздействие от приложението на модела се крие в самия 

процес на разработване, в който голям брой служещи участват в съвместни анализи и 

дискусии за способностите и положението на компанията.  

Освен дискусиите и разбирането на идеала, централна част от работата е по-

нататъшен анализ за откриване на стратегически перспективи и фактори за успех. Поради 

тази причина в процеса трябва да включи максимален брой служещи. Той трябва да се 

осъществява с консенсус доколкото е възможно. Особено важно е случайните връзки и 

приоритетите, които се изясняват по време на дискусиите, да се разбират добре и да са 

широко подкрепяни. Ако липсва разбиране, процесът е тромав и съществува риск от неуспех. 

За успешната връзка на идеала с ежедневните операции е важно и процесът на 

разработване да тръгне от две посоки. В началото висшето ръководство трябва да 

усъвършенства идеала и да разпрати това послание в останалата част на организацията. По-

късно по време на процеса е необходимо да се започне диалог в цялата организация по 

отношение на това кои дейности ще бъдат засегнати и кои активно ще допринесат за успеха 

на идеала.  

Значимостта на ангажимента на висшето ръководство и мотивацията й трябва да бъдат 

ясно формулирани. То трябва изцяло да се посвети на целия процес и трябва да вземе 

участие в разработването на първите основни елементи от картата. То трябва да е сигурно, че 

на тази задача се гледа като приоритетна и че цялата организация я подкрепя. 

Освен активното участие и интереса на висшето ръководство, е важно да се включат в 

началните фази възможно най-много хора, които влияят върху мнението на останалите. Те са 

особено важни за набирането на много високо мотивирани „мисионери” за по-нататъшната 

работа. Когато после процесът продължи в други части на организацията, по-активно или 

пасивно участие трябва да вземат повечето служители. „Докато степента на активност може 

да варира, споделения опит показва, че има голяма полза от включването на възможно най-

голям брой хора в обсъжданията за това как общите цели ще повлияят върху ежедневните 

операции и по какъв начин индивидът или групата могат да допринесат за успеха. Тези 

дискусии често помагат на участниците да видят нещата в съвсем нова светлина“ [18]. 

В зависимост от големината и структурата на компанията обикновено се оказва добра 

идеята, да се сформира екип за управление на проекта, който да бъде делегиран с 
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осъществяване на процеса. Решението относно състава на този екип е критично за успеха и 

ръководството трябва да демонстрира обективен избор при конструирането му. Ето защо би 

било неразумно в проекта да вземат участие само представители на отдели за контрол и 

ревизии, макар и много често те да са хората, които започват подобни проекти.  

Едно от главните предимства на картата е точно това, че тя подменя традиционния 

метод на счетоводителите, ретроспективно да ангажират цели и критерии, които се приемат и 

тълкуват по-лесно под формата на карта от несчетоводители. Ръководството на проекта 

трябва неотстъпно да следи работата, да прави предложения и нанася корекции, които ще 

улеснят разбирането на процеса като цяло и ще гарантират постоянство на картата.  

Абсолютно невъзможно е успешно конструиране и внедряване на БКО в организация 

ако тя няма добре дефинирани мисия, ценности, визия и стратегия. Липсата на тези елементи 

пречи на ефективното управление на нематериалните активи, каквито са човешкият 

потенциал и ноу-хау-то на всяка организация.  

Именно този факт се приема за нормален и в развиващите се икономики сравнително 

често менажерите на човешки ресурси са инициатори по процесите на формулиране и 

дефиниране на мисия, визия и ценности за тяхната организация. Утвърдена практика е при 

подобни проекти да се привличат и външни консултанти от академичните и консултантските 

среди.  

Преди да се предложи технология относно оформяне на БКО е необходимо да се 

уточнят в структурно и функционално отношение градивните компоненти. 

1.Идеал: Под идеал разбираме желаното от компанията бъдещо положение. Целта на 

идеала е да води, контролира и стимулира цялата организация към реализиране на обща 

концепция за компанията в бъдеще. 

2.Перспективи: Цялостното виждане за идеала се разбива и се описва като няколко 

перспективи. Най-често използваните перспективи са тези на акционерите, финансовата на 

клиента, вътрешна или перспектива на бизнес процеса и перспектива на обучението, 

/обособена е  перспектива на човешки фактор и др. 

3.Стратегически цели: Виждането за идеала се изразява чрез многобройни по-

специфични стратегически цели. Те служат като ориентири по пътя към идеала. 

4.Критични фактори за успеха: На това ниво се описват фактори, които са критични за 

успеха на компанията при постигане на идеала. Това е най-динамичният компонент, 

включващ материални и нематериални фактори, поради факта, че вторите придобиват все по-

осезаема роля при формиране на стойност [19].  

5.Стратегически критерии: Тази част от картата описва критериите и целите 

разработени да улеснят ръководството да следва усилията на компанията да развива фактори, 
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които са критични и целесъобразни. 

6.План за действие: Окончателното оформяне на картата е необходимо да има и 

раздел, описващ специфични действия, които се предвиждат в бъдеще. 

Изхождайки от архитектурните особености на БКО като балансиран набор от 

показатели началото на процеса по моделирането й е свързан с фиксирането и 

формулирането на съдържанието на всеки показател. По въпроса с моделирането на 

структурата на показателите се формира набор от критерии за всеки показател, доближаващи 

го до съдържанието на идеалният за всяка карта показател:  

а)минималност- в създаването на всяка перспектива и балансирана карта са 

необходими не голям брой показатели,  а конкретните, които изчерпват подадената изходна 

информация и могат да обезпечат реализирането на конкретната карта. При голям брой 

показатели се размива информационната конкретика.  

б)полезност за прогнозиране и планиране- в нефинансовите показатели е желателно 

по възможност да бъдат заложени връзки с бъдещите финансови резултати. 

в)всеобхватен характер- идеалният показател обхваща дейността на цялата 

разглеждана организация и има приложение на всички йерархически нива. 

г)стабилност- доколкото е възможно присъствието на показателите в картата е добре 

да се подменя частично и постепенно, за да могат те да кореспондират с дългосрочните цели 

и да индикират продължителното усъвършенстване на конкретната перспектива и самата 

карта, тълкувана като процес.  

д)мотивационна ангажираност (възнаграждения и компенсации) - идеалният показател 

стои в основата на системата за стимулиране чрез възнаграждение, получавани от персонала 

за извършената дейност.  

По отношение на перспективите и тяхната междинна роля, като конструктивен 

елемент от системата за контрол БКО важни за това са функционалността на връзките между 

съставните показатели и взаимоотношенията с другите перспективи. 

Балансираните карти са особена форма на управленско мислене и контрол, 

реализирана чрез провеждането на поредица от действия. Тази индивидуалност и уникалност 

е предопределена от два компонента - от една страна уникалността на всяка организация и 

нейната стратегия и от друга конкретните, специфични решения за провеждане на 

управление и контрол чрез определени инициативи и мероприятия.  

Всяка организация определя перспективи, срокове и показатели съобразно тези 

характеристики при въвеждането на БКО като инструмент за управление и контрол [20]: 

1.Перспективи- поради възможността да се обхванат различни гледни точки, да се 

анализира и фиксира тяхната тежест спрямо стратегическите цели, като в този процес се 
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акцентира върху стратегическите фактори на успеха.  

2.Срокове- поради възможността да се подредят стратегическите действия в конкретна 

последователност, като своевременно се разположат в реализацията на процеса 

стратегически фактори. 

 3.Показатели- поради възможността да индикират и обхванат логическите и 

временни взаимовръзки между стратегическите фактори, като тези взаимовръзки 

същевременно се реконструират като комплекс от зони за внимание. 

В оригиналния си вид моделът БКО обхваща четири основни области. Първата 

включва финансите- състои се от параметри като: ръст, доходност, оборот, стойност за 

акционерите и др. Втората се отнася за потребителите- в този сегмент се въвеждат 

измерители, даващи информация за удовлетвореността на клиентите. Третата област засяга 

вътрешните процеси- идентифициране на онези от тях, чрез които се постига максимална 

добавена стойност. И четвъртата област е обвързана с непрекъснатото добавяне на знания и 

развитие в организацията.  

Днешните мениджъри признават въздействието на критериите върху работата и 

стратегиите. Резултатното оценяване трябва да е неразделна част от управленския процес. 

Балансираната карта дава на административните кадри подробна структура, която 

трансформира стратегическите цели на компанията в ясен набор от критерии за работата. 

Балансираната карта е нещо повече от упражнение по оценяване, тя е система за управление, 

която може да даде мотивация за сериозни подобрения в такива критични сфери, като 

развитие на продукти, процес, клиенти и пазар. 

Картата дава на мениджъра различни перспективи, от които могат  да се изберат 

критерии. Тя допълва обичайните финансови показатели с критерии за работата, с клиенти, 

вътрешни процеси и дейности по обновяване и оптимизация. Тези критерии се различават от 

традиционните. Ясно е, че много компании вече имат достатъчно голям набор от физически и 

оперативни критерии за своите дейности. Но тези критерии са насочени надолу, в посока от 

стратегията към конкретната операция и са съобразени със спецификата на тези процеси.  От 

друга страна критериите на картата са заложени в стратегическите цели и конкурентни 

нужди на организацията. Като кара мениджърите да подберат ограничен брой критични 

показатели от всяка  перспектива, картата ускорява възможността да се конкретизират 

стратегията, мисията и визия. 

Освен това докато традиционните финансови критерии показват какво се е случило 

през изминалия период, без да показват как мениджърите могат да подобрят работата през 

следващия, картата функционира и като крайъгълен камък за настоящия и бъдещия успех на 

компанията. Нещо повече, за разлика от конвенционалните мерки, информацията от  
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перспективите осигурява баланс между външни критерии като оперативен приход и 

вътрешни критерии като разработка на нов продукт. Въпросният балансиран набор от 

критерии разкрива както замените, които мениджърите вече са направили между критериите 

за работата, ги насърчават да постигат целите си в бъдеще, без да правят замени между 

ключови фактори за успех.  

На този етап балансираната карта е езикът, контролната точка на фона, на която се 

оценяват всички нови проекти и видове бизнес. „Балансираната карта не е шаблон, който 

може да се прилага общо към различни видове бизнес или към цяла промишленост. 

Различните ситуации на пазара, стратегии на продукти и конкурентна обстановка налагат 

употребата на целесъобразни образци“ [21]. Тестът за успех на една карта е нейната 

прозрачност, даваща на наблюдателя да разбере избраната конкурентна стратегия  чрез 

критериална система. 

Написаното дава основание да се направят следните изводи:  

Първо. Моделът на балансираната карта за оценка, в сравнение с разпространените до 

началото на 90-те години управленски модели, променя логиката в структуриране на 

показатели за функциониране на организациите. В това отношение той е силно повлиян от 

теорията на заинтересованите страни, която постулира стремеж на организацията за 

задоволяване на изискванията на основните агенти на нейната среда. В резултат на това, 

моделът на балансираната карта дефинира няколко основни перспективи за измерване и 

управление, в които намират израз тези изисквания - финанси, потребители, вътрешни бизнес 

процеси, обучение и развитие на персонала. В това отношение моделът създава по-добри от 

съществуващите условия за постигане на единство на потенциала на организациите с 

характеристиките на средата в стратегически аспект.  

Второ. Моделът на балансираните карти същевременно отчита господстващата роля 

на теорията за нарастване на стойността в бизнес организациите и съответно на 

перспективата „финанси”. Основополагащо значение за структурирането на модела за всяка 

организация има изследването на причинно-следствените връзки и зависимости между 

показателите от другите перспективи и тези от перспективата „финанси”. За разлика от 

съществуващите преди него управленски модели, обаче моделът на балансираната карта 

включва в тези зависимости значително по-широк кръг, предимно нематериални показатели. 

Така моделът  “надгражда” предимно финансови модели и разкрива факторите на успех. 

Трето. Моделът на балансираната карта по коренно различен начин решава въпроса за 

създаване на предпоставки за реализацията на стратегията. Неговото конструиране 

предполага операционализиране на стратегията в ограничен кръг ключови от гледна точка на 

причинно-следствените зависимости показатели, което улеснява представянето на 
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стратегическия замисъл сред широки кръгове изпълнители. Това прави стратегията 

„прозрачна” опростява процесите на управление.  

Четвърто. Обхващането на широк кръг нематериални фактори на успеха на 

организациите налага изискването за внедряване в управленските практики на нов тип 

системи за измерване на нематериалните параметри, съществени за функционирането на 

организациите. Към края на века това стимулира активното разработване и прилагане на 

съвременни методики за измерване на удовлетвореността и лоялността на клиентите и 

персонала, на развитието и оценката на интелектуалния капитал и др.  

Пето. Моделът на стратегическата карта в много голяма степен се надгражда 

естествено и органично над съществуващите управленски системи, в това число над тези за 

бюджетно управление. Изискването за дефиниране на инициативи за постигане на 

стратегическите цели относно значенията на включените в модела показатели създава 

благоприятни предпоставки за изготвянето на стратегически бюджети, разглеждани като 

индикативна рамка на оперативно-тактическото бюджетиране. 

Хронология в развитието и моделното усъвършенстване 

Постоянните промени в икономическата среда провокира адекватни промени в 

поведението на икономическите субекти и по този повод приложението на всеки управленски 

модел или практика е подложен на натиск за адекватни промени. Именно по тази причина и 

разглежданият модел на Балансирана карта за 25 години търпи и функционални и 

съдържателни преосмисляне и реконструкции.  

На този етап критичният преглед на научната литература дава сведения, че 

съществуват немалък брой образци на картата. За по-лесното им изучаване и приложение са 

направени опити за класификация. На този етап като  възможно по-пълна в научните и 

консултантските среди се възприема създадената от Е. Стоянов [22], според която 

различаваме следните видове балансирани карти: 

1) Според предмета на приложение: 

-Балансирана карта за оценка; 

-Стратегическа Балансирана карта. 

2) Според съдържанието: 

първо поколение; 

второ поколение; 

трето поколение. 

3) Според организационно йерархическото нивона приложение: 

организационно; 

отделни структурни звена; 
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индивидуално. 

Потенциалните резултати от балансирана карта зависят от предмета на приложение. 

Не е достатъчно просто да се създаде балансирана карта /БКО/ - картата ще е ефикасна само 

при адекватно конструиране и целесъобразно въвеждане. Макар, че много организации вече 

използват БКО в различни формати, съществуват две ясни приложения - за управление и 

контрол на операционно или на стратегическото ниво. 

Въпреки, че на пръв поглед се констатират немалко прилики, всички образци на карти 

се нуждаят от съвсем различни процеси, свързани с разработването и структурирането им и 

по този начин се създават условия за придобиване на различни по своята същност и цел 

преференции, обезпечаващи ефективната работа на управленските екипи.  

На базата на всички образци на картата се формират следните изводи: 

Първо. В еволюцията на балансираната карта за оценка могат да бъдат откроени 

няколко основни линии на развитие: 

а/развитие на картата като инструмент за измерване и средство за по-пълно отразяване 

на състоянието и развитието на организациите; 

б/развитие на картата от инструмент за измерване в инструмент за стратегическо 

управление и контрол; 

в/развитие на картата като инструмент за измерване и управление за нуждите на 

различните равнища на организацията. 

Второ. Развитието на картата като инструмент за измерване отбелязва различни етапи 

на нейното усъвършенстване, които са свързани преди всичко с обогатяването на включените 

в нея параметри и изследването на връзките и зависимостите между тях. На основата на 

постепенното осмисляне на новите фактори на успеха на организациите се разширява и 

уточнява кръгът на включените в картата показатели и се разработват и внедряват подходите 

и методите за измерването на техните значения. Централно място в този процес заема 

засилващото се внимание и умение на организациите да изследват връзките и зависимостите 

между различните показатели и да ги ранжират според тяхната роля за стратегията. Като 

резултат в началото на века във водещите организации по прилагане на картата се постига 

значителна зрелост на възможностите за операционализиране на стратегията в модели от 

показатели. 

Трето. Още през първите години на своето популяризиране балансираната карта за 

оценка започва да се утвърждава не само като средство за измерване и моделиране на 

организациите, а преди всичко като инструмент за моделиране и реализация на стратегията. 

Първоначално възгледите в това отношение са твърде общи и представят картата като 

инструмент за стратегическо управление. Постепенно акцентът започва да се поставя върху 
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тяхната роля в контрола върху реализацията на стратегията и през последните няколко 

години все повече се специфицира тяхната роля като инструмент за стратегически контрол. 

Започва да се оформя разбирането, че предназначението на картата е да открои ключовите 

контролируеми параметри във вече разработената стратегия и да осигури целенасоченост на 

техните значения и мерки за реализация.  

Четвърто. Постиженията в разработването и прилагането на балансираната карта на 

равнище организация и налагането и като инструмент за стратегически контрол води до 

разпространяването на този процес в структурните звена на организацията. Във водещите 

организации по прилагането се постига формирането на йерархично изградена система от 

балансирани карти, която обхваща включително индивидуалното равнище. Така се постига 

пълното утвърждаване на картата като инструмент за контрол и оценка и централен фактор в 

целенасочването на усилията на всички организационни равнища за реализация на 

стратегията. 

Пето. Еволюцията на картата и в трите направления е стимулирана и ускорена от 

разработването и разпространяването на компютърно подпомогнати управленски технологии, 

които улесняват използването на картата не само от широки кръгови управленски кадри, но и 

от изпълнители. Информационните технологии, свързани с приложението на картата по 

правило все още не са интегрирани органично към системите от типа ERP, но в редица 

случаи успешно се надграждат над тях или функционират паралелно като модул на 

управленските информационни системи. 

Балансираните карти за оценка като инструмент за стратегическо управление и 

контрол 

Още първите разсъждения по концепцията за балансирана карта доказват 

възможността организацията да се разглежда от конкретни перспективи като моделът БКО 

реализира максимално плътна връзка между краткосрочния оперативен контрол и 

дългосрочната стратегия. По този начин компанията се съсредоточава върху набор от 

критични ключови коефициенти, отразяващи състояние и тенденции в определени планирани 

области. С други думи компанията е принудена да контролира и анализира ежедневните 

операции, тъй като те влияят върху дългосрочното развитие, включително върху неговите 

стратегически перспективи. Следователно концепцията за балансирана карта съдържа три 

времеви измерения, анализиращи регистрирани резултати, регулиращи настояща дейност и 

целенасочено фокусирани в бъдещето. 

Балансираната карта е метод да се постигне съгласие и реализира контрол за това 

накъде се развива една организация, която следва своята стратегия. В бизнеса и в 

обществения сектор могат да се открият ключови коефициенти в изобилие. Разликата е в 
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съсредоточаването върху нарочно избран набор от критерии - достатъчно малко за да са 

наблюдавани - и върху използването им за да се постигне и сподели общ възглед за 

стратегията на организацията за бъдещото й развитие. Одобреният набор от критерии, 

формиран на базата на необходим, разумен баланс отразява стратегическия избор на 

организацията. 

Подбраните критерии могат да бъдат разглеждани като допълнение към финансовия 

контрол и като средство да се намали опасността от вредния краткосрочен подход като 

същевременно те дават ясна представа на служещите в организацията за тяхната работа, за 

скритите очаквания, за бъдещето на компанията. Някой учени [23] говорят за промяна на 

подхода от финансов към стратегически контрол, т.е. от конкретно направление в 

управлението, да се промени фокусът на внимание към цялостната организационна 

стратегия. Въпросът наистина засяга същността на икономиката повече, отколкото 

монетарния метод. Добра икономика означава добро управление на ресурсите.  

Съвременните организации са нещо много повече от умело инвестиране на капитали. 

За всеки водещ мениджър е важно как да управлява талант, позиция на пазара и натрупани 

знания. Съвършенството на една проста концепция предопределя универсалния характер на 

моделът БКО и неговия широк периметър на приложение, като своевременно демонстрира 

осезаемите и неосезаемите ползи от съвместяването на финансовите с нефинансовите 

критерии. 

В повечето организации процесите на стратегическо планиране и оперативно 

финансиране съществуват независимо един от друг и с тях са ангажирани отделни 

организационни структури. Процесът на стратегическо планиране е постоянен, определящ 

дългосрочните планове, цели и стратегически инициативи обикновено се осъществява като 

задълбочава съществени тенденции, регистрирани на годишна основа. На същата основа се 

одобрява от висшето ръководство и бюджета на организацията. Той се състой почти изцяло 

от числови финансови показатели, който обикновено маркират  връзка на стратегическия 

план с организационните цели. Ако една организацията иска да установи връзка между 

своите действия и стратегия, стратегическото и планиране трябва да бъде свързано с 

оперативно финансиране. „Процесите по определяне на стратегическите цели изразяват 

стремежа на бизнес единицата към постигане на отлични резултати по стратегическите 

показатели на перспективите формиращи нейната БКО” [24]. Използват се ресурси и се 

внедряват инициативи за да се игнорират разликите между текущото състояние и косвените 

цели за продължителен бъдещ период. 
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Отчет

Пресъздаване на стратегията като непрекъснат процес

Стратегия

Проверка на 

предположения и 

хипотези

Обновяване на 

стратегията

Ниво стратегическо 

управление

Обвързване на 

стратегията с 

бюджетно 

планиране

Балансирана карта за оценка

Бюджет

Оценка

Ресурс
Ниво управление на операциите

Ниво тактическо управление

източник: Norton D. P. “Building a Management System to Implement Your Strategy”. “Point of vie 

Renaissance Solutions Inc. Lincoln, M. A. 1996.

Действия
Ресурси Резултати

 
Фиг.12.Стратегията като непрекъснат процес 

 
Една от най-съществените алтернативи за оказване на реален контрол върху 

валидността на стратегиите и ефективността на стратегическо планиране е формулирането на 
специфични краткосрочни цели относно параметрите, формиращи БКО. Въпросните 
междинни контроли са реален израз на представяне на висшето изпълнително ръководство за 
темповете и резултатите на текущите програми и инициативи за стратегически показатели. 
Подобно детайлизирано краткосрочно финансово планиране е от значение, но бюджетния 
процес трябва да включва и очакваната ефективност от останалите направления, включени 
при структурирането на картата. 

Това означава, че изпълнителното ръководство трябва да предвиди като част от 
интегрираното планиране и бюджет краткосрочни месечни или тримесечни задачи за 
показателите за резултат и ефективност за своите потребители, иновационни и оперативни 
процеси, както и за процеса на постигане на синхрон между служители, системи и 
организация. Тези ключови етапи от планирането за следващата година изразяват 
очакванията за краткосрочни постижения по дългосрочния път към реализиране на избраната 
от организацията стратегия. Ако процесът на определяне на цели от дългосрочния план е 
осъществен правилно, краткосрочният процес на бюджетиране ще се състои в привеждане на 
първата година от многогодишния план в текущи бюджети за целите и показателите по 
всички направления от БКО. 

Визирайки необходимата конферентна връзка между стратегия и бюджет се очертава 
нова насока за усъвършенстване на модела БКО. В този процес се реализират едновременно 
два управленски проблема:  

Първо. Увеличаване на оперативно-тактическата ефективност и свързаните с това 
бюджети.  

Второ. Реализиране на успешно стратегическо развитие чрез разумно стратегическо 
планиране. Съвместяването на двете решения определя ново съдържание и функционалност 
на БКО като инструмент за управление и контрол на стратегията.  

В този ред на мисли връзката между стратегия и бюджет,стратегическо планиране и 
създаване на бюджет е една процедура, в основата на която стои ефективния анализ и 
детайлизиране [25], които да осъществят плавния преход от стратегия на високо ниво до 
създаването на бюджет за осъществяване на текущата дейност. Стратегията определя линията 
на организационно развитие за 3-5 годишния период по своята реализация, докато годишният 
бюджет обезпечава първата година от този процес и маркира връзките между текущите и 
стратегическите цели. 
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Стратегия          

(3-5 години)

I. Адаптиране 

към езика на 

действие

II. Установяване 

на стратег. цели

Свързване на стратегията с бюджета 

III. О-не  на 

стратег. и-ви и 

ресуср. п-сти.

IV. П-не на 

необх. фин.и 

труд р-си.

Бюджет 

(1 год.)

Процедура по намаляване 

и детаилизиране

Източник: Материалът е взет от Доклад на Conley B., “Revamping 

Planning and Budgeting at Sprint” (представен на 09. септември 1999г. 

на конференция за Balanced Scorecard Collaborative Best Practice – 

Кембридж, Масачузет, САЩ).

 
Фиг.13.Връзка: стратегия - бюджет 

 
БКО първоначално е разработена с цел да даде на мениджърите структурирана 

информация от критерии за работа, основаваща се на комбинация от водещи и закъсняващи 
показатели. Но от момента на своето въвеждане, БКО постепенно прераства от средство за 
организиране на критерии в механизъм за стратегически контрол. Тя еволюира както в своята 
конструкция, така и в процеса на създаване и в модели за употреба. Тази еволюция минава 
през три етапа стигайки до това, което сега авторът нарича БКО от трето поколение.  

БКО от трето поколение все още е методология за управление и оценяване на работата 
на организациите по пътя им към постигане на стратегически цели. Но са необходими години 
практически опит и научна работа, за да се преодолеят недостатъците на оригиналния модел, 
който най-често се свързва с неуспешното приложение на БКО като ефективен и действен 
инструмент за управление на корпоративната дейност и реализиране на контрол. Вече са 
разрешени типични проблеми като липса на собственическо отношение към мениджмънта, 
следенето само на финансови критерии и неспособността да се принуди системата за 
управление да се развие и усъвършенства. 

Идеите на БКО от трето поколение се основават на следните ключови концепции за 
мениджмънт на дейността и контрол на стратегическото развитие. Моделната тежест е 
поставена върху следните пунктове от съдържанието на организационното управление: 

Причинност: откриване и разработване на дейности необходими за достигане на 
ключови резултати и реализация на стратегии. 

Обучение: използване на обратна информация, за да се открият начини за подобряване 
и усъвършенстване на работата. 

Собственост: да се използва консенсуса, за да може всеки да е наясно какво е 
необходимо да се направи и да се ангажира изцяло с процеса. 

Комуникация: осигуряване на ясна и недвусмислена информация за разкриване на 
целите и оптимизиране на организационната дейност. 

Значителен пробив по време на еволюцията на БКО се оказва осъзнаването, че 
успешната употреба на този инструмент не зависи само от използването на правилни методи 
за подбор на включените в него критерии, а и от това дали организациите прилагат правилно 
управленски процеси, които позволяват той ефективно да бъде използван от мениджърите. 
Тези твърдения провокират разработването на БКО като „рамка за мениджмънт и контрол”, 
която доказва хипотезите като ги извежда от следните фактори: 

ясно изразена формулировка за „желано състояние” или стратегическо 
местоназначение (позициониране); 

подлежащи на оценяване средносрочни стратегически цели, декомпозирани на 
дейности и резултати и ако е необходимо на стандартни перспективи [26]; 
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конкретни и ясно дефинирани цели, тълкувани на базата на визия, мисия и стратегия; 
приоритетни инициативи, свързани със структурирането и реализацията на 

стратегически цели; 
анализ на очакванията и организационните потребности и на тази база формиране на 

критериални изисквания към определяне на ключови характеристики, зададени като система 
от критерии. 

Ефективните БКО от последно поколение са тези, които се разработват с активното 
участие на управленския екип, който ще ги използва, за да управлява организацията. От 
съществено значение за успеха е приложението на технологично издържан и подходящ 
процес за създаване. Препоръчва се употребата на улеснен процес, според който самият 
управленски екип, определя „съдържанието”, което до голяма степен предполага 
положителен и своевременен резултат”. 

Актуалният и ефективен модел за управление и контрол БКО регистрира определени 
пропуски и проблеми, решаването на които е път към неговото усъвършенстване и 
обогатяване в съдържателен и функционален аспект. Възможно ли е да се формулират и 
моделират стратегически цели на организацията, да се контролира стратегическото и 
развитие, като се ангажира целия личен състав и всичкото това да води до успех и стабилно 
развитие? БКО - това е съвременният управленски и контролен модел, чрез който може да се 
реализира тази задача. Заедно с Балансираната карта е възможно да се провежда гъвкаво и 
ефективно управление и стратегически контрол, използвайки не много, но подходящи 
показатели.  

Като отправна точка в осъществяването на ефективно управление и контрол стои 
балансираното съвместяване на различни по характер, необходими показатели отразяващи 
дейността на организацията и конструирането на логическа система каквато е БКО, почиваща 
на доказана причинност. Реализирането на този процес и неговата специфика са съпътствани 
от конкретна проблематика, чийто анализ и решения са алтернатива за усъвършенстване на 
БКО като модел за реален контрол. „Всеки който е запознат с живота на организацията знае, 
че съществуват множество контролиращи системи, които въздействат върху ежедневната й 
дейност. Липса обаче систематизирано разбиране, защо и как се използват тези системи като 
средство за постигане на определени програми” [27]. 

Организирайки, своята система за управление на базата на структурата на БКО 
менажерите могат да постигнат най-главната си цел - привеждане на стратегията в действие и 
контрол върху този процес. Когато организациите осъществяват решаващия преход на 
превръщане на стратегическото си виждане в действия, осъзнават истинския подем и 
придобиват реална полза от разработването и прилагането на стратегически балансирани 
карти. Резултатите от първоначално разработената БКО винаги водят до серия управленски 
процеси, които мобилизират и преориентират организационните усилия. Разработването на 
първоначалната БКО в една организация се постига на базата на систематични процеси, 
създаващи консенсус и даващи яснота за това как мисията и стратегията могат да бъдат 
приведени в система от действащи цели и показатели. 

В резултат на задълбочено проучване на добрите практики сред организации, 
внедрили и използващи Балансираните карти е фиксиран обобщен модел от пет принципа 
[28], които организациите биха могли да следват при трансформирането на стратегията си в 
конкретни действия и прилагането на реален, стратегически контрол [29]. 

Първият принцип твърди, че промяната трябва да започне от най-високото ниво. 
Идеята е, че висшият мениджмънт инициира изпълнението на стратегията, като на първо 
място фиксира визията и целите на организацията, демонстрира лична заинтересованост и 
ангажира съзнанието на персонала с предстоящата промяна.  

Вторият принцип счита, че стратегията трябва да бъде преведена, т.е. подробно 
описана, обвързана със срокове и оперативни планове. В този етап се моделират 
стратегическите карти анализиращи връзките между отделните елементи в стратегията, 
формулират се целите и техните измерители и се набелязват стратегически инициативи.  
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Третият принцип е обоснован от необходимостта организацията да бъде приведена в 
състояние, позволяващо и да осъществи корпоративната стратегия. В този момент е 
наложително да бъдат разработени БКО с показатели за по-ниските в йерархията бизнес 
единици /отдели, цехове/. Да се идентифицират възможностите за синергия, за да може да се 
постигне максимална добавена стойност.  

Четвъртият принцип регистрира потребността реализирането на стратегията да стане 
съществена част от дейността на всеки служител в организацията. Това е труден процес 
поради факта, че е свързан с разработването на индивидуални Балансирани карти, които 
съдържат индивидуални цели и разглеждат връзката между личния принос на всеки служител 
за изпълнение на стратегията на компанията.  

Тук трябва да се отбележи, че практическото прилагане на Балансирани карти като 
форма на индивидуално развитие и контрол има смисъл и логическо обяснение най-вече за 
ключови индивидуални позиции /консултанти, търговски представители и др./ при които 
тяхната дейност оказва значително влияние върху организационната ефективност, породи 
което приложението на БКО е финансово обезпечено и обективно необходимо.  

Съществен момент тук е да се намери пресечната точка между индивидуални и 
корпоративни ценности. Успехът на този етап е от критично значение тъй като въпреки, че 
стратегията се формулира от ръководството нейното изпълнение зависи от персонала 
работещ в организацията. Чрез изравняването и  консолидирането  на целите и стимулите на 
индивидуално ниво с тези на организацията се постига ефективна прозрачност на 
комуникациите и максимална резултатност на управлението и контрола.  

Петият принцип има обобщаващ характер, като императивно посочва, че стратегията 
трябва да се превърне в продължаващ и непрекъснат развиващ се процес. „Именно в този 
момент се конструират различни практики свързани с управлението на ресурси, процеса на 
обучаваща се организация и актуализирането на инициативи и мероприятия за контрол” [30]. 

Проблемите, които могат да се ангажират с реализацията на измерването и контрола 
върху дейността чрез БКО и прилагането и като модерен инструмент за управление и контрол 
се определят от спецификата на конкретната разглеждана организация, сферата /бранша/ в 
който се реализира и характеристиките на потенциала от човешки ресурси. Изхождайки от 
натрупаната практика и споделения опит в конструирането и приложението на 
Балансираните карти се обособяват проблеми на няколко нива: 

1.На ниво показатели - могат да бъдат посочени по-често срещани проблеми като [31]; 
а)Деформация на изходни данни; 
б)Краткосрочен характер на показателя /къс жизнен цикъл/; 
в)Показател без регистрирани тенденции, в контекста на формулиране на прогнозни и 

планови стойности; 
г)Показател, който не отчита ефективност; 
д)Показател с фиктивен характер; 
е)„Поведенчески” показател /отчита поведението и настроението на колектива, а не 

реалният ръст на величините/; 
ж)„Конкурентен” показател /стимулира конкуренцията в организацията, без да отчита 

ефективността на дейността и да осъществява управление и контрол/. 
Въвеждането на всеки показател в процеса БКО е свързан с конкретна 

целесъобразност и система от действия, контролирани от делегиран, отговорен екип. Наред с 
това в съдържанието на конкретния показател се залага и обвързване със системата за 
стимулиране и възнаграждение, който формират висока отговорност и сериозна мотивация. 
Именно на базата на тази логика се формират контролни мероприятия. 

При провеждането на постоянен мониторинг в работата с БКО се акцентира върху 
регистрирането на отклонение от приетите стандарти и наложените норми. Ранното 
диагностициране на тези отклонения сигнализира за появата на нови тенденции, генериращи 
нови идеи за усъвършенстване на стойностите при дадения показател, а от там и в 
перспективата и БКО.  
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Според тежестта на отклонение в резултат от различната степен на чувствителност 
могат да се класифицират част от показателите, като изпреварващи и съответно останалата 
част като изоставащи показатели /с обобщаващ, резултативен характер/. Конкретно балансът 
между различните типове информация обезпечава развитието на БКО като процес.  

2.На ниво перспективи - съществени са проблемите свързани с: 
а)функционалността на връзките между съставящите ги показатели; 
б)съвместяване на различни по жизнеспособност показатели; 
в)качеството на взаимоотношенията с другите перспективи. 
По отношение на перспективите и тяхната междинна роля, като конструктивен 

елемент от системата за контрол БКО важни за това са функционалността на връзките между 
съставните показатели и взаимоотношенията с другите перспективи. Функционалността на 
връзките между показателите в самата перспектива определя мястото на перспективата в 
процеса на моделиране на самата карта. Поради факта, че е различна валидността на 
информацията, заложена в различните показатели понякога тяхната връзка с други 
показатели става несъвместима, а регистрираните тенденции невалидни.  

Взаимовръзката между перспективите /почиваща на значими корелационни връзки 
между показателите им/ формира балансирания характер на картата и разкрива 
възможностите за контрол върху ефективността. Това понякога е твърде трудно поради 
факта, че перспективи като Екология и Доставчици много трудно могат да се анализират като 
взаимозависимост и да се съвместят поради различния характер на техните 
структурообразуващи показатели.  

На ниво организация: 
а)несигурност на икономическата среда и често променяна нормативна база при 

формулиране на мисия, стратегия и визия; 
б)логически начин при съвместяване на различна по характер и съдържание 

информация; 
в)дефицит на квалифицирани кадри при формиране на екипи консултиращи 

създаването и реализацията на проекта БКО; 
г)липса на високо адаптивни софтуерни продукти и платформи, които да улеснят 

работата по балансираните карти и като композиране и като въвеждане в действие. 
Споделените проблеми провокират развитието и усъвършенстването на БКО като 

инструмент за управление и контрол в няколко насоки: 
По отношение на съдържанието- в този аспект индивидуалността и уникалността на 

всяка разглеждана организация предопределя конструирането на конкретна балансирана 
карта със строго индивидуален набор от перспективи и показатели.  

Като критични бележки към балансираната карта за оценка определен кръг 
консултанти [32] споменава, че тя има два недостатъка, въпреки че и двата могат да бъдат 
преодолени сравнително лесно.  

Първият е свързан с перспективата на клиентите, която предполага игнориране на по-
широката перспектива на пазара. Важно е, не как бизнесът изглежда сам по себе си в очите 
на клиентите, а как изглежда той на фона на конкуренцията.  

Вторият и по-съществен недостатък е в това, че никъде не се вземат предвид 
доставчиците. Счита се, че ако самият бизнес се подобрява, всичко ще бъде наред, но в наши 
дни, когато е налице все по-голямо изтощаване на ресурсите, взаимната зависимост между 
дейностите непрекъснато се задълбочава, и особено в областта на производството. Именно 
този факт увеличава нуждата от въвеждане на нови групи показатели, формиращи нови 
перспективи. Високата динамика и огромния обем информация по създаването и 
функционирането на всяка една перспектива предопределя и употребата на показатели с 
частично-резултативен характер. Регистрирането на конкретни тенденции на развитие в 
причинно следствените връзки между отделните показатели в една перспектива могат да 
формират база данни за обособяване и на показатели с по комплексен характер.  

2.По отношение на съвместяване на дейността на близки по концепция образци в 
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моделната област- моделите за тотално качество от типа ISO /9000; 9001/, SixSigma и др. 
Най-общо казано могат да се съсредоточат най-вече върху един от елементите на 
Балансираната карта - бизнес процесите, както и върху новопредложената перспектива 
„Доставчици”. За усъвършенстването на перспективата на „Човешки ресурси и развитие” 
един възможен вариант на усъвършенстване е въвеждане на Моделът на П. Ромър, като 
алтернатива за актуализиране в съдържателен и концептуален аспект. По по-различен начин 
стои дилемата за приложението на концепциите за организационно съвършенство, каквито са 
моделът на EFQM и моделът „Малкълм Болдридж” в САЩ. Това са доста по-комплексни 
стратегически модели, които могат добре да се допълват с балансираната карта от 
показатели. В този ред на мисли развитието на моделната еклектика би създало условия 
ефективността на процесите да се повиши въз основа на игнориране на регистрираните 
слабости и дефицити в работата и приложението на конкретните модели. 

3.Особена актуалност сред кръга от анализирани проблеми придобива и ангажирането 
на проектите БКО за контрол със създаването на софтуерни продукти. Първите софтуерни 
системи стартират с подчертана стойност на тези елементи от информацията по 
съдържанието, които могат да свържат  данните от критериите. Като използват e-mail и други 
системи, могат да улеснят своевременната диагноза и намеса в отговор на наблюдаваните 
процеси, увеличавайки способността да се съхраняват и да се работи с тези характеристики 
като база данни. Това е основната черта на водещите софтуерни системи за балансирана 
карта. Тук усъвършенстването може да протече в максимално адаптиране на конкретния 
продукт и версията му към индивидуалната специфика на всяка организация.  

Като недостатък на софтуерната продуктова гама може да се регистрира игнорирането 
на субективния фактор при въвеждането на контрол и корективи върху дейността, поради 
факта, че освен зададените параметри във всяко индивидуално решение има съчетаване на 
управленски нюх и субективизъм.  

4.По отношение на възникване и утвърждаване в практиката на по-усъвършенстван и 
ангажиран с ефективното управление и контрол на дейността и системата за мотивация на 
достиженията, модел какъвто е АВРА. Той е разумно предложение и алтернатива в 
развитието на моделната област, създаден и представен от М. Майер [33]. Новият метод за 
ефективно управление и контрол АВРА почива на симбиозата между Балансираните карти 
/нефинансовите показатели да определят финансовите резултати/ и определяне на разходите 
в разрез с бизнес процесите /методика на процесно-ориентирания отчет върху разходите 
АВС/ използва приоритетите на споменатите методи и игнорира техните недостатъци.  

През последните години, откакто съществува балансираната карта във физическата й 
структура, употребата й и процеса на създаването й като инструмент за управление и контрол 
в организациите са направени много промени. Тази еволюция, поне що се отнася до 
посочените три параметъра, до голяма степен се дължи на емпирични доказателства, черпени 
предимно от наблюденията на слабостите в процеса на създаване, а не в структурата на 
оригиналната идея.  

Необходимостта от процес на създаване, който прави по-уместен подбор на критерии 
и част от колективния възглед на управленския екип предизвикват големи промени, които се 
реализират във второ и трето поколение балансирани карти. Но докато емпиричните 
разработки остават  при устоите в еволюцията на балансираната карта, някои аспекти от 
еволюционната обосновка съответстват на вече съществуващи академични разбирания, 
свързани с организационния мениджмънт и стратегическото мислене и контрол. 

Съчетаването на разработки за принципите на балансираната карта и теоретичните 
аспекти за процесите на контрол и мениджмънт са положителен индикатор, че по-
съвременните идеи за процеса на създаване на балансираната карта и нейната структура са 
наистина „по-добри” от оригиналната концепция на Каплан и Нортън дотолкова, доколкото е 
по-вероятно те да окажат благотворно влияние върху организациите, които ги използват. 
Макар и съвременните балансирани карти да са много по-добри от оригиналните, все още 
има какво да се подобрява по отношение на потенциални области за по-нататъшно 
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доизясняване на теми за бъдещи разработки и изследвания: 
1.Изясняване връзките между различните видове поведение на мениджърите и 

информацията, която улеснява и доста често целенасочва тяхната намеса. В тази област 
централно е разграничаването между оперативен и стратегически контрол и това е добре 
формулирано и регламентирано в документацията [34]. Но съществува необходимост в 
литературата да се опишат още механизми, с които да се въздейства по-ефективно върху 
поведението на лицата, ръководещи организации и ключовите за тях процеси. 

2.Изследване на начините за съгласуване отчета за работа с управлението на работата. 
Често се случва данните в управленската система за работа на организацията да не покриват 
напълно бизнеса; /например, измерванията за здравето и безопасността на работа, метриката 
за операциите, финансите, човешкия ресурс, пазари и т.н./  

3.Обсъждане връзката между прилагането на балансираните карти в големи 
организации и проблеми, свързани с вътрешната комуникация в единиците. Когато 
балансираната карта се разработва отгоре надолу в организацията, тя може да се използва 
успешно като средство за комуникиране на стратегията, но точната й полза трябва още да 
бъде изследвана. Когато този процес се реализира отдолу нагоре се регистрира по-висока 
детайлизация, като се размива стратегическата целенасоченост на модела. 

4.Проучване на най-подходящите начини новостите в концепциите за критерии 
/например: интелектуален капитал и др./ успешно да се използват в процеса на създаване на 
балансираната карта, приложен в съответната компания, без да се намалява значението на 
приноса към този процес от незапознати с новите концепции мениджъри. Ако обаче 
управленския екип не счете за нужно, той няма да ги включи в структурата на балансираната 
карта. Ако се случи така, че някой консултант „вгради” новостите, които потенциално са 
полезни, те няма да бъдат използвани от управленския екип, ако той не ги разбира. Този 
сценарий показва, че взаимодействието на балансираната карта с другите концепции на 
управленския екип и усъвършенстването й зависят от уменията и образованието на членовете 
на екипа и високата степен на синхрон и съгласуваност в техните действия.   

5.Разработване на схващане за ползата на балансираната карта и ако е възможно 
прилагане на парично-изразени стойности в сценариите за организацията преди и след 
употребата й. Ключов критерий за въвеждане в употреба на балансираната карта в 
организациите е възможността да покажат ефект от това.  

Еволюцията в моделната област на определени рационални образци и тяхното 
съвместяване с алтернативи и конкретни решения на проблеми дават реално основание да се 
счита, че периметърът и високата ефективност на управлението и най-вече на контрола (в 
това число и на упражнявания върху стратегиите) регистрират значими темпове на 
преобразуване и усъвършенстване и техния потенциал става все по-съществен.  

Интересно е да се отдели и малко внимание на приложението на концепцията 
балансирана карта, както и на приложението й в  по-мащабен план. Конкретно става въпрос 
за значими и мащабни планове, ангажирани с бъдещето на обществото или държавата и със 
случаи при които става въпрос за социални програми, реализацията на които се свързва със 
система от проектни решения.  

Една от централните проблемни области, провокиращи разширяване в търсенията на 
управленската теория и практика в началото на ХХІ век е свързана с реализацията на 
ефективни стратегии, не само насочени към конкретни организационни структури, 
предполагащи и балансирано  социално-икономическо развитие. Въпреки разностранните 
усилия и регистрираните значителни резултати, теоретичните обобщения не са достигнали 
необходимата цялост и висока степен на завършеност. Основните постижения са предимно в 
евристичната плоскост на научното познание и обосновано може да се твърди, че не 
притежават достатъчно системен и завършен характер. 

Общественозначим и убедителен пример за множество рецидиви на този дефицит е 
развитието в общ план на самото общество, разглеждано като държава и нейните системи, а в 
по-конкретен в поведението на активно участващите в  нейното функциониране субекти. 
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Авторитети в научната мисъл твърдят, че на този етап ключовите теми, които провокират 
сериозно търсене, но и незабавното намиране на решения са няколко: лошата и ниско 
ефективна работа на пазарите, внасянето на неадекватни корективи от страна на 
политическата система и задълбочаването на принципна несправедливост и липсата на 
синхрон в работата и взаимодействието между политическата и икономическата система [35]. 

Присъствието на споменатите тенденции доказва, че проблемите на обществото в 
преимуществената си част произлизат от пазарите, тълкувани като основен обществен 
двигател на развитие и усъвършенстване. Твърдението за тяхната присъща устойчивост  е 
опровергано от глобалната финансови криза, която  ги преобразява в крайно нестабилни и 
същевременно генериращи опустошителни последици. Критичният анализ на възникналото 
положение показва застрашително понижаваща се пазарна ефективност обоснована от 
лошото удовлетворяване на все повече конкретно заявени, социално значими потребности, 
игнориране на инвестиционни интереси и тотално амортизиране или зачеркване на огромни 
ресурси, присъстващи под формата на човешки капитал, техника и технологии. 

Тази ситуация в голяма степен се дължи на факта, че усилията на научната общност 
през последните трийсетина години на миналия век бяха съсредоточени предимно в областта 
на разработването и моделиране на стратегии, а не на процеса на тяхната реализация и 
усъвършенстване. В резултат се регистрират значими научни и приложни резултати, 
намерили израз предимно в школите за стратегията като голям модел, като план, като 
доктрина и като стратегическа позиция [36]  

В началото на 90-те години обаче излезе на преден план проблемът за реализацията на 
стратегиите. Беше осъзнато, че дори добрите стратегии изискват специални научно 
обосновани механизми за тяхната реализация. Същевременно ставаше все по-очевидно, че 
бързите, неочаквани и радикални промени в динамичната среда не позволяват изчакването на 
момента на действие до разработването на цялостна стратегия, а процесите на разработване и 
внедряване трябва да се разглеждат като успоредно протичащи. Това намира израз във 
възникването и утвърждаването на школата за развиващата се стратегия [37]. 

Практическото развитие на тази проблемна област на социалното управление постави 
пред икономическата наука в частност и пред социалните науки  потребността в кратки 
срокове да бъдат разработени на ново равнище теоретичните и практическите аспекти на 
ефективно обществено значимо управление и релевантен контрол. Направи се извода, че 
съществуващите принципиални постановки в това отношение не обслужват в достатъчна 
степен потребностите на обективната реалност и протичащите в нея практики.  

Вследствие на по-близките си връзки с практиката, водещите анализатори и 
консултанти по-бързо осъзнават проблема и насочват усилията си в тази посока. Поради 
тяхната специфика, провежданите търсения обхващат предимно инструментално равнище, в 
резултат на което са предложени редица нови инструменти като модела балансирана карта, 
насочени към оптимизиране на операции и структуриране на стратегии и упражняване на 
реален контрол върху тях. И все пак тук е редно да бъде отбелязано, че когато във фокуса на 
внимание бъде поставена държавата като организация за голяма част от стратегии и доктрини 
е трудно да се твърди, че се свързват с организиран и системен контрол. 

Въз основа на изложените тенденции, развиващи с в обективната реалност и 
усъвършенстването на науките за обществото и по-конкретно в социалното управление на 
теоретико-концептуална основа са регистрирани промени и в модела на поведение на 
държавата, тълкувана и възприемана като върховна, обществена структурнообоснована 
институция [38]. 

Реално водещите управленски концепции  от последните години провокират промени 
в протичащите и координирани от държавата процеси на социално развитие и преосмисляне 
на процеса по формиране на целенасочени социални стратегии (програми), разглеждани като 
нормативно регулиран и контролирано управляван, програмен продукт.  

Кардиналните промени намират отражение в следните аспекти:  
Първо. Социалното развитие, обосновано от задълбочено социално програмиране 
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става процес консолидиращ потенциала на целенасочени социални доктрини и обществени 
интереси;  

Второ. Държавата трансформира своя модел на поведение и целесъобразно реформира 
своята структура, като по този начин се прави опит тя да се превърне в стратегически 
фокусирана [39], самоусъвършенстваща се [40], функционално обоснована организация;  

Трето. Социалните програми от инструмент за законосъобразно измерване на 
социално-политически заявки се трансформират в съвременен канонизиран метод за 
легализиране на съвременни обществено значими стратегии, като утвърдена възможност за 
тълкуване и доказване на вериги от хипотези и предположения, конструиращи успешните 
стратегически доктрини и едновременно като специфичен инструмент за ефективен 
управленски контрол, протичащ на най-високо ниво в социалната йерархия. 

Създалата се ситуация поражда потребност от научно обосноваване на практиката за 
ефективно управление на социално програмиране и създаване или приспособяване на модели 
за адекватен контрол, съобразен с два аспекта:  

Първо, относно концепцията за социалното развитие и програмиране и свързания с 
нея процес като обществен механизъм, съвместяващ значими стратегии с ключови държавни 
и обществени интереси и гарантиращ суверенитета на тяхната цялост и единство, както и 
баланса между отделните, изграждащи ги програми и политики.  

Второ, относно свързания с този процес контрол като постоянно и своевременно 
действаща обратна връзка на процесно равнище, която да осигури единството между самия 
процес на социално програмиране, разглеждан като държавна доктрина и  конкретното 
програмно равнище (ниво програма) на управлението [41]. При това, осигуряването на това 
единство да се разгледа не само като резултат от реализацията на социалното програмиране, 
но и като фактор за неговото разработване и актуализиране в съответствие с промените 
услови [42] на социалната среда. 

Адекватното предложение, което като концепция би създало възможност да се 
управлява ефективно и да се контролира обективно, SW е именно стратегическата карта. 
Анализът показва, че и като модел и като приложимост и като нагледност и като потенциал 
моделът на картата има реална възможност да намери баланса между потребностите на 
социалното управление и заявените очаквания на обществото. Погледнато и чисто формално 
класическите перспективи на образеца, създаден от Каплан и Нортън създават възможности 
да се допълват към тях и ключови за определени моменти от социално-икономическото 
развитие  перспективи. 

В допълнение на казаното за приложението на модела стратегическа карта в 
усъвършенстването на управлението и контрола на обществото е редно да се отбележи и 
ролята на картата в работата по проекти. 

Изхождайки от разбирането, че активните социални програми са системи от социални 
проекти и мероприятия с пряка и обратна връзка на социално взаимодействие, която 
определя възможностите за адаптация на своите компоненти спрямо новите условия и 
очаквания може да се твърди, че те са социални явления, които протичат под формата на 
процес и притежават характеристики на стратегия. В този контекст може да се направи 
извода, че те еволюират и се променят, развивайки по специфичен начин концепцията за 
самоусъвършенстващата се организация от една страна, а от друга възприемайки внесените 
чрез контрол реални на действителността корективи. 

Но тук има и още нещо твърде съществено, а именно, че в настоящето почти всички 
обществено значими идеи намират своята материална реализация под формата на резултати 
от пореден проект. 

По принцип за балансираната карта е утвърдено разбирането, че притежава много 
големи възможности за приложение, отнасяйки се както до управление, така и до контрол на 
различни организационни структури и на техни части, операции и процеси.  

Като приложение в проектната дейност моделът е насочен към оценяване на 
цялостния жизнен цикъл на отделни проекти, така и към портфейла от проекти, т.е. 
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проектното портфолио за организациите и програма от проекти, когато се отнася за 
държавата.  

Добрите практики дават информация, че при проектно-ориентирана функционалност 
балансираната карта може да съдържа четири перспективи - финансова, клиентска, 
вътрешно-проектни процеси и иновации и развитиел [43].  

По повод на това приложение т.е. по оценката на портфолио (програма) от проекти в 
проектно-ориентираната организация, независимо от мащабите се доказва че възпроизвежда 
следните ефекти: 

1.Портфолиото от проекти добавя стойност към резултатите на организацията или към 
значимостта на социалната програма. 

2.Портфолиото (програмата) генерира ползи на организацията или държавата. 
3.Портфолиото предполага усъвършенстване на редица организационни дейности, 

социални политики и свързани с тях практики. 
4.Създават се модели, налагани като еталон от „най-добри практики” за управление на 

портфолио от проекти [44]. 
Целите на балансираната карта, ползвана в оценяване на проектното портфолио се 

свеждат до: 
1)осигуряване на ситуация, при която показателите олицетворяват ключови ценности 

и практики на проектно-ориентираната организация. 
2)разработване на надеждни измерители на дейността за оценяване на успеха на 

проектите по време на цялостния им жизнен цикъл. 
Обикновено проектите от съдържанието на портфолиото се оценяват по отношение на 

цели за определено време или в рамките на конкретен бюджет [45]. Преобладаващата част от 
показателите са качествени, а не количествени, което провокира трудното създаване на обща 
оценка на резултативността на организацията. За решаването на този проблем се прибягва до 
методи с унифицирани измерители като Ликертовата скала. 

От написаното за приложението на балансираните карти в проектната практика може 
да се каже най-общо, че са предназначени за: 

1.Създаване на оценка на степента, в която отделни проекти са съгласувани със 
стратегическата визия на проектно-ориентираната организация. 

2.Формира се оценка за равнището на полезност от отделните проекти в портфолиото. 
3.Извършване на цялостно оценяване на проектите от гледна точка на приноса им, 

като част в общите резултати. 
4.Осъществяване на оценка на качеството и компетентността в управлението на 

отделните проекти и организационното портфолио и идентифициране на алтернативите за 
неговото усъвършенстване.  

Написаното в параграфа провокира оформянето на следните изводи: 
Първо. Основната роля на балансираните карти за оценка като инструмент за 

стратегическо управление и контрол се свързва с тяхната същност на операционализиран и 
синтезиран израз на стратегията, който задава достатъчно добри предпоставки за 
метрифициране на нейната реализация. Моделът на картата, който предвижда локализиране 
на ключовите фактори на успеха и произтичащите от тях основни контролируеми параметри, 
техните целеви стойности и инициативите за тяхното реализиране се разглежда като 
достатъчно добра основа за осъществяване на регулиране и контрол върху реализация на 
стратегията.  

Доколкото този модел се разглежда като функция на вече налична стратегия, 
балансираната карта за оценка напълно се вписва във възгледите за стратегията като „голям 
модел”, „план” и като „позиция” в качеството си на инструмент за реализация на стратегията. 
В принципен план тази роля на картата обслужва проявлението на контрола като отрицателна 
обратна връзка на стратегическо равнище. 

Второ. Балансираните карти за оценка като инструмент за стратегически контрол 
изцяло се вписват в съществуващите възгледи за елементите на контролната функция, в т.ч. 
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на водещите български изследователи. Принципната новост, които те внасят, както бе 
посочено, е свързана с прилаганите теоретични и практически подходи за 
операционализиране на нормата на системата в стратегически аспект, т.е. по отношение на 
първия елемент на контролната функция. В това отношение следва да бъде подчертано 
изтъкването на водещата роля на този елемент при проявлението на контрола в различни 
области и на различни организационни равнища, което е особено характерно за българските 
изследвания и преди всичко за тези на М. Динев. До появата на балансираните карти за 
оценка този елемент на контролната функция се разглежда или фрагментарно или въобще 
отсъства в теоретичните разработки за структурата на контролната функция в множеството 
чуждестранни източници. 

Трето. Технологията на разработване на балансираната карта за оценка същевременно 
създава достатъчно предпоставки за тяхна активна роля като инструмент резултатно 
управление и контрол върху самия процес на формулиране на стратегията. Тази роля може да 
бъде значима дори в условията на реализация на концепциите за стратегията като „голям 
модел”, „план” и „позиция”. Това е така, защото в процеса на операционализация на 
стратегията и определяне на включените в картата ключови контролируеми параметри се 
изисква доказване на причинно-следствените зависимости между тях и влиянието на 
промените в техните значения върху целевите резултати на организацията.  

Практиката показва, че в повечето случаи това води до преосмисляне, предефиниране 
и прецизиране на самата стратегия. В този смисъл разработването на картата изпраща 
обратни управляващи сигнали към самата стратегия, т.е. играе ролята на положителна 
обратна връзка в процеса на нейното усъвършенстване още преди етапа на нейната 
реализация. 

Четвърто. В качеството си на синтезиран израз на стратегията, картата няма аналог 
сред известните стратегически инструменти за ясно, конкретно и достъпно представяне 
стратегическите намерения сред широки кръгове от персонала на организацията на всички 
организационни равнища. Включената в нея верига „ключови фактори на успеха >ключови 
показатели и зависимости между тях > целеви стойности на показателите > стратегически 
инициативи за постигане на целевите стойности” създава изключително благоприятни 
предпоставки за формирането и уеднаквяването на „интелектуалните модели” в 
организацията.  

В този контекст балансираната карта за оценка може да бъде разглеждана като 
инструмент за реализирането на концепцията за „учещата организация”. От тази гледна точка 
самият процес на разработването на картата надолу по йерархичната структура на 
организацията може да бъде разглеждан като процес на контрол върху представите на 
различните категории персонал за факторите на успеха и пътищата за тяхното овладяване. 
Казано с други думи в качеството си инструмент за стратегически управление и контрол, 
картата създава предпоставки не само за анализ и контрол върху поведението, но и на 
неговата дълбочинна обусловеност в лицето на „интелектуалните модели” на успеха. Това 
отново е роля на отрицателна обратна връзка, която прави прозрачно за висшия мениджмънт 
разбирането на стратегията и на пътищата за нейната реализация на различните равнища на 
организацията и инициира мерки за управление на възприемането на проблемите и 
регулирането на цялото това разбиране. 

Пето. Използването на балансираната карта за оценка като инструмент за 
организационна комуникация в съответствие с концепцията за „учещата организация” 
създава благоприятни предпоставки за проявлението на контрола върху реализацията 
на стратегията в качеството му на положителна обратна връзка. Като ясен, конкретен 
и достъпен израз на стратегията картата не само „пренася” стратегическите 
намерения отгоре надолу по йерархията на организацията, а извлича отдолу нагоре 
инициативите за промени в стратегията. В този смисъл балансираната карта за оценка 
играе ролята на инструмент преимуществено за контрол върху адекватността на 
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стратегията в процеса на нейната реализация. От тази гледна точка се налага изводът, 
че като инструмент за стратегически контрол картата е способна еднакво добре да 
обслужи както приложението на концепциите за стратегията като „голям модел”, 
„план” и „позиция”, така и приложението на концепцията за стратегията като 
„възникваща или развиваща се”. Това превръща картата в универсален инструмент за 
управление и контрол, който органично се вписва в реализацията на съвременните 
възгледи за стратегическото управление, независимо от техните специфики и 
различия. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализът на мястото и ролята на балансирана карта за оценка в процеса по развитието 

на стратегическото управление и контрол, както и активното присъствие на модела в 
усъвършенстването на нематериалните активи създават условия да бъдат формулирани 
няколко обобщаващи извода: 

Първо. Балансираната карта за оценка, тълкувана като инструмент за стратегическо 
управление и контрол, като контролно-управленска технология или като синтезиран израз на 
заявена стратегия предоставя възможност да се покаже как конкретните действия се 
трансформират в стратегия и пътя по който организационната ефективност от конкретни 
резултати се превръща в начин на мислене и  основа на структуриране на управленска 
доктрина. Обхванатата от модела логическа конструкция „фактори на успеха >ключови 
показатели и зависимости между тях > целеви стойности на показателите > стратегически 
инициативи за постигане на целевите стойности” създава изключително благоприятни 
предпоставки за формирането и уеднаквяването на „интелектуалните модели” в 
съвременната организация. Това поведение дава отговор на предизвикателствата да се 
формулират нови стратегии и да се декларират нови мисии и концепции за предоставяне на 
увеличена стойност на клиента. Конкретно приложението на модела Стратегическа карта 
посочва решението на проблема, стоящ пред голяма част от съвременните организации, а 
именно тяхната неспособност да реализират до край успешно своите заявени стратегии. 

Второ. Изграждането на пълна представа за същностната характеристика и 
функционалните възможности на балансираната карта за оценка утвърждават разбирането, че 
това е модел, който търпи максимално плътна адаптация към заявени конкретни стратегии на 
всяка модерна организация и показва как нематериалните активи генерират подобрение в 
организационната ефективност на вътрешните организационни процеси, които имат 
решаваща роля за създаване на стойност за клиентите, акционерите и обществото. Големият 
обхват на действие и доказаната възможност да бъде измервано поведението и стойността на  
разнородни по характер показатели, като се установяват причинно-следствени зависимости 
дава основание моделът да бъде възприет и наложен като революционен и значим както по 
отношение на измерването, така и по отношение на управлението и свързания с него контрол 
и върху резултати и върху стратегии. 

Трето. Критичният преглед върху еволюцията в усъвършенстването на модела 
балансирана карта за оценка и разширяване на периметъра на приложение предоставят 
решение и на един ключов за мениджърите от всички сектори на социалното развитие 
двупланов проблем свързан с връзката между стратегии и нематериални активи. От една 
страна стратегическата карта показва начина по който мобилизацията на човешкия капитал и 
усъвършенстването на информационните ресурси повишават способността на съвременните 
организации да генерират стойност, а от друга преосмислянето на стратегическите карти на 
базата на развитието на организационния капитал предоставя възможност организационните 
действия да открият пълно съответствие с нови стратегии, отговарящи на високите 
изисквания на своите информирани и взискателни клиенти. По този начин създаването на 
висока интегрираност и максимална съгласуваност между ключовите нематериални активи и 
цялостната организационна дейност, подчинена на заявените и необходими стратегии би 
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създала условия за непрекъснато усъвършенстване на организациите и по-стабилно социално 
развитие. 

Четвърто. Анализът за приложението на балансираната карта в своите разнообразни 
прояви и образци създава възможност да се търсят пътища и по повод на социалното 
управление и по повод на необходимия контрол да се мисли и работи. Затвърждаването на 
връзката между държава и отделните организации показва, че резултати, които обществото 
очаква могат да се получават само чрез рационално приложение на надграждащи модели като 
стратегическата карта, които не само повишават ефективността на взаимодействието в цялата 
социална йерархия, но и развиват ключовите за цялото общество активи, проявявани 
преимуществено чрез човешки, информационен и организационен (социален) капитал. 

В заключение концептуалното и моделно развитие на балансираната карта 
потвърждава истината, че нематериалният (духовен) капитал на организацията е по-
съществен и важен от физическия капитал. Той е константна основа на всички организации в 
по-тесен смисъл, и на цялото общество в по-широк, независимо от нивото и насоката на 
неговата промяна. 
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АПРОБИРАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ МОДЕЛИ ЗА НИВОТО НА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ 

Венелин Терзиев, Стефан Филипов, Светослава Ениманева 

 

TESTING THE SYSTEM OF THEORETIC MODELS 

Venelin Terziev, Stefan Filipov, Svetoslava Enimaneva 
 

Abstract: The making of a model for management of buildings condition needs at first place 

to identify factors and their potential influence. For measuring the impact of each factor has been 

elaborated analytical models and afterwards combined in a system for evaluating the economic 

efficiency of an investment in improving overall building condition. In order to test the efficiency of 

the models they have been applied for real building in three regions with different climate 

characteristics. 

Keywords: economic efficiency, energy efficiency, investment models. 

 

Апробацията на модела за минимално ниво на инвестицията в саниране на 

ограждащите сградни елементи е извършена в два последователни, логически обвързани, 

аспекта:  

1) изследване на взаимовръзката между относителната влажност на вътрешния 

въздух в помещението и съпротивлението на топлопреминаване на ограждащите стени; 

2) проучване влиянието на влажността на вътрешния въздух върху оптималната 

дебелина на топлоизолационния слой. 

С оглед да се установи връзката между температурния пад и влажността на въздуха 

са направени изчисления при температура на вътрешния въздух от 50С до 300С и вариране на 

неговата относителна влажност от 40% до 95%. В аналитичен вид връзката може да се 

представи като полином от втори ред 

Δt = A.φ2+B.φ+C          (1), 

къдетоΔt (0С) е температурният пад, 
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φ (%) - относителната влажност на вътрешния въздух, 

А, В и С - коефициентите на регресионните модели.  

За някои от изследваните модели стойностите на тези коефициенти са представени в 

табл.1. Резултатите показват, че при температура на вътрешния въздух от 50С 

температурният пад стойностно е в границите от 0.50С до 11.20С, а при температура на 

вътрешния въздух от 300С, Δt заема стойности от 1.20С до 150С. Тези разлики убедително 

сочат, че при избора на икономически ефективен вариант за саниране и осигуряване на 

необходимия сертификат за енергийна ефективност на сградите, задължително следва да се 

включва и относителната влажност на вътрешния въздух. 

Повърхнината на разпределение на температурния пад в зависимост от промяната на 

относителната влажностна вътрешния въздух е представена графично на фиг.1. 

Повърхнината на разпределение неминуемо предопределя дебелината на топлоизолацията, 

която трябва да бъде положена, с огледа да се удовлетвори изискването за защита от конденз. 

Оттук следва, че тя предопределя и варирането на размера на инвестицията за 

топлоизолиране на ограждащите конструктивни елементи на сградите.  

Стойностите на съпротивлението на топлопреминаване, определени по формула (1), 

при стойности на относителната влажност на вътрешния въздух от 40% до 95% и стойности 

на неговата температура от 50С до 300С, са представени на фиг.1. и са сравнени със 

съпротивлението на топлопреминаване при температурен пад 300С и относителна влажност 

60%. Стойностите на съпротивлението на топлопреминаване, определени при всички 

изследвани варианти, преминават над съпротивлението на преминаване при температурен 

пад 300С и относителна влажност 60%. Получените сравнителни резултати подчертават още 

веднъж необходимостта от отчитане на относителната влажност на вътрешния въздух върху 

избора на икономически ефективни варианти при създаването на енергоикономични сгради. 

Следваща и логически обоснована стъпка в проверката на модела е проучване на 

влиянието на относителната влажност на вътрешния въздух върху нивото на топлинната 

изолация при саниране на сгради с панелни ограждащи стени. Конструктивната схема на 

панелната стената е показана на фиг.3. по-долу: 
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фиг.1.Повърхнина на разпределение на 
температурния пад, определен във функция 
от относителната влажност на вътрешния 

въздух 

фиг.2.Стойности на  съпротивленията на 
топлопреминаване в зависимост от 

относителната влажност на вътрешния 
въздух 

 
Таблица 1 

Регресионни модели на съпротивленията натоплопреминаване 
Температура(0С) 

на вътрешния въздух 
Уравнение Корелация 

30 222.248 54.849 33.32t       2 0.9995R   

25 217.397 47.724 30.459t       2 0.9999R   
20 212.0998 39.854 27.584t       2 0.9998R   
15 28.468 33.799 25.03t       2 0.9998R   
10 27.378 30.97 23.31t       2 0.9994R   
5 210.55 33.156 22.605t       2 0.9974R   

фиг.3.Принципна конструктивна схема на панелна стена  

(1, 2 – стени на панелата, s – изолация в панелата, u – допълнителна изолация) 
 
Съпротивлението на топлопреминаване на панелата се изразява както следва: 

su


0

1
2

u s 

12 su
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1 2

0

1 1

 

   
     

     s u

s u

R (2), 

където R, (m2.K/W)e съпротивление на топлопреминаване на панелната стена; 

α, (W/m2.K) - коефициент на топлопредаване от вътрешния въздух към вътрешната 

повърхнина на панелата; 

α0, (W/m2.K) - коефициент на топлопредаване от външната повърхнина на панелата към 

външния въздух; 

δ1, δ2, (m) - дебелините съответно на вътрешната и външна стени на панелата; 

δs, (m)- дебелината на съществуващата изолация в панелата; 

δu,(m)- дебелина на допълнителния изолационен слой на панелата; 

λδ, (W/m.K)- коефициент на топлопроводност на стените на панелата, / .W m K ; 

λs, (W/m.K)- коефициент на топлопроводност на съществуващата изолация в панелата; 

λu, (W/m.K)- коефициент на топлопроводност на допълнителния изолационен слой на 

панелата. 

Стойностите на коефициентаα0 се вземат от нормите за проектиране 

топлоизолацията на сгради, като α0 = 23 W/m2.K. Апробирането е извършено за панелна стена 

с параметри: δ1, δ2 = 0.05m; δs = 0.04 m; λδ = 1.45 W/m.K; λs = 0.037 W/m.K; λu = 0.037 W/m.K. 

Цената на изолационния материал (в конкретния модел - стиропор) е 162,50лв./m3. 

Резултатите от пресмятането са представени на фиг.4. и фиг.5. 

Допълнителен изолационен слой е необходим при стойности на относителната 

влажност над 80 %, като дебелината на изолационния слой варира от 0.00118 m (определен 

при относителна влажност 80% и температура 25 0С) до 0.18059 m (при относителна 

влажност 95 % и температура 200С), видно от (фиг.4.). Разходът за 1 кв.м. топлоизолационен 

материал, ако се използва стиропор като изолационен материал, варира от 0.77 до 29.34 

лв./m2 (фиг.5.). 
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фиг.4.Разход на изолационен материал за 
саниране при високи относителни влажности на 
вътрешния въздух 

фиг.5.Разход на средства за саниране при 
високи относителни влажности на 
вътрешния въздух 

 
Приета е температура на вътрешния въздух te = 260С. Промяната на атмосферната 

температура е отчетена през 20С6. Броят на часовете, температурната разлика и 

отоплителните час-градуси са пресметнати и представени в табл.2. Чрез формула е 

определена икономически оптималната дебелина на изолацията. Възприети са следните цени 

на използваните енергоизточници за отопление към януари 2015г.: въглища – 0.043 лв./kW.h; 

природен газ – 0.122 лв./kW.h; мазут – 0.073 лв./kW.h; газьол – 0.153лв./kW.h. Коефициентът на 

икономическа ефективност на кредита Ен е зададен в диапазона от 2 до 0.2 единици, 

съответстващ на срок на възстановяване на кредита от 0.5 до 5 години. Коефициентът R = 

0.227.  

Таблица 2 
 

Час - градуси (В) на отоплителния период за климатичен район 
Температура на  

атмосферния  
въздух (0С) 

Общо часове  
в периода 

Температурна разлика между  
атмосферния и вътрешния  

въздух  

Час-градуси 

a b c = 26 0С +|a| d=b*c 
-17 8 43 344 
-15 18 41 738 
-13 32 39 1248 
-11 66 37 2442 
-9 154 35 5390 
-7 133 33 4389 
-5 224 31 6944 
-3 320 29 9280 

                                                
6Наредба № 7 от 2004г. 
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-1 409 27 11043 
1 462 25 11550 
3 457 23 10511 
5 409 21 8589 
7 454 19 8626 
9 313 17 5321 
11 252 15 3780 
13 179 13 2327 
15 130 11 1430 
17 110 9 990 
19 37 7 259 

Всичко 4167  95201 
 

Получените стойности за оптималната дебелина са представени в табл.3. 

Диапазонът на вариране е от 0.0132 mдо 0.1056 m. 

Таблица 3 

Стойности на икономически оптималната дебелина 
на изолациoнния слой 

Ен= 2,00 1,50 1,00 0,67 0,50 0,33 0,25 0,20 
Източник  
на енергия 

Стойност на икономически оптималната дебелина (лв./m2)  
на изолационния слой според вида на енергийния източник и 

постижимата икономическа ефективност на кредита (Ен) 
въглища  0,0132 0,01653 0,0221 0,029 0,0348 0,0445 0,0527 0,0599 
природен газ 0,0156 0,01928 0,0255 0,0331 0,0395 0,0503 0,0594 0,0674 
мазут 0,0197 0,02408 0,0314 0,0403 0,0479 0,0605 0,0712 0,0806 
газьол 0,0277 0,03324 0,0426 0,0541 0,0637 0,0799 0,0936 0,1056 
 

Таблица 4 

Минимални сумарни специфични приведени разходи 
за изолация на панела 

Ен= 2,00 1,50 1,00 0,67 0,50 0,33 0,25 0,20 
Източник  
на енергия 

Минимален сумарен специфичен приведен разход (лв./m2.год.) 
за изолация според вида на енергийния източник и  

постижимата икономическа ефективност на кредита (Ен) 
въглища  11,303 10,105 8,5575 7,2073 6,3337 5,2495 4,6199 4,1644 
природен газ 12,849 11,4443 9,651 8,1024 7,1069 5,8777 5,1667 4,6535 
мазут 15,554 13,7866 11,563 9,6678 8,4592 6,9763 6,1229 5,5087 
газьол 20,712 18,2536 15,211 12,653 11,038 9,0716 7,9466 7,1399 

 

Определени са и минималните сумарни специфични приведени разходи. Границите на 

изменения са от 4.16 лв./m2.год. до 20.71 лв./m2.год. 

 

Резултати от апробиране влиянието на нивото на икономия на енергия 

Предложеният модел позволява висока степен на унифициране на методиката за 

определяне на икономията на енергия вследствие от санирането на сградите. С цел да се 
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гарантира съпоставимостта на резултатите, получени по отношение на използваните за 

саниране различни изолационни материали, техните дебелини следва да се определят 

пропорционално на техните коефициенти на топлопроводност. Съотношенията на сходимост 

(пропорционалност) са пресметнати и представени в табл.5. Пропорцията е 1: 1.471: 2.176: 

2.765 спрямо полиуретана, избран като база за сравнение. Уравнението изразява връзката 

между икономията на топлина и дебелината и топлопроводността на положения изолационен 

слой. Степента на влияние е пропорционална на нарастването на дебелината на изолацията 

(табл.6.). Резултатите от табл.5. и табл.6. дават основание очакваните икономии на топлина 

да се определят чрез уравнение (2), без да е необходимо да се отчита априорно типа на 

стените, които предстои да бъдат санирани. Изчисляват се директно икономиите, само в 

зависимост от един параметър – нарастването на дебелината на изолацията ui
от i-тия 

материал. Очакваната икономия на енергия се лимитира и от съответното количество час-

градуси, които са зависими от климатичните райони (табл.7.). 

Таблица 5 

Съотношения между дебелините на изолацията 
Топлоизолационен 

материал 
Дебелина (m) на  

топлоизолационния материал 
полиуретан 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
фибран 0,01471 0,02941 0,04412 0,05882 0,07353 
стиропор 0,02176 0,04353 0,06529 0,08706 0,10882 
минералнавата 0,02765 0,05529 0,08294 0,11059 0,13824 

 
 

Таблица 6 

Степени на промяна на коефициентите на топлопредаване  
при различни дебелини на изолационнияматериал и  

съществуващото съпротивление на топлопреминаване 
Съществуващи 

съпротивления на 
топлопреминаване,  

m2.K / W 

Дебелина на изолационния слой, m 
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

Степен на промяна на коефициента 

2,50 0,07619 0,128 0,16552 0,19394 0,21622 0,23415 
2,00 0,11364 0,18519 0,23438 0,27027 0,29762 0,31915 
1,67 0,15652 0,24828 0,30857 0,35122 0,38298 0,40755 
1,43 0,20417 0,31613 0,38684 0,43556 0,47115 0,49831 
1,25 0,256 0,38788 0,46829 0,52245 0,5614 0,59077 
1,11 0,31154 0,46286 0,55227 0,61132 0,65323 0,68451 
1,00 0,37037 0,54054 0,6383 0,70175 0,74627 0,77922 
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Таблица 7 
 

Час – градуси по месеци от отоплителния период и по климатични райони 
 X XI XII I II III IV Общо 

Сандански 3957,4 8497,0 11133,0 13930,8 10427,2 8665,0 3499,7 60110,1 
Чирпан 5353,0 8181,0 11977,8 15226,6 13883,0 10351,4 5985,6 70958,4 
Кнежа 7504,9 9293,0 15380,4 17684,2 13824,2 11633,0 4554,8 79874,5 

 

Очакваната икономия на енергия при дебелина на изолацията 0,01 m и 0,05 m е 

определена в енергетични единици (kW.h/m2) и стойностно (лв/m2). Приета е действащата към 

януари 2015г. цена за природен газ – 0.122 лв/kW.h. Отчетена е за районите на Сандански, 

Чирпан и Кнежа – в табл.8. за дебелина 0.01 mи в табл.9. за дебелина 0.05 m. Данните се 

отнасят за съществуващи съпротивления на топлопреминаване на стените от 2.5, 2, 1.67, 1.43, 

1.25, 1.1, 1 K.m2/W, по месеци и общо за сезона. В двете таблици общи са данните за час-

градусите и съпротивленията на топлопреминаване. По тази причина между стойностите от 

табл.3.8.и табл.9. са налице определени съотношения. Генерираните по месеци парични 

потоци от икономия на енергия са най-високи през януари.  

Таблица 8 

Икономии на енергия при дебелина на изолацията 0.01 m 

K
.m

2
/W

 

Р
ай

он
 kW.h / m2 лв / m2 

X XI XII I II III IV 

О
бщ

о
 X XI XII I II III IV 

О
бщ

о
 

2,5 С 0,3 0,65 0,85 1,06 0,79 0,66 0,27 4,58 0,05 0,1 0,14 0,17 0,13 0,11 0,04 0,73 
 Ч 0,41 0,62 0,91 1,16 1,06 0,79 0,46 5,41 0,07 0,1 0,15 0,19 0,17 0,13 0,07 0,87 
 К 0,57 0,71 1,17 1,35 1,05 0,89 0,35 6,09 0,09 0,11 0,19 0,22 0,17 0,14 0,06 0,97 

2 С 0,45 0,97 1,27 1,58 1,18 0,98 0,4 6,83 0,07 0,15 0,2 0,25 0,19 0,16 0,06 1,09 
 Ч 0,61 0,93 1,36 1,73 1,58 1,18 0,68 8,06 0,1 0,15 0,22 0,28 0,25 0,19 0,11 1,29 
 К 0,85 1,06 1,75 2,01 1,57 1,32 0,52 9,08 0,14 0,17 0,28 0,32 0,25 0,21 0,08 1,45 

1,67 С 0,62 1,33 1,74 2,18 1,63 1,36 0,55 9,41 0,1 0,21 0,28 0,35 0,26 0,22 0,09 1,51 
 Ч 0,84 1,28 1,87 2,38 2,17 1,62 0,94 11,1 0,13 0,2 0,3 0,38 0,35 0,26 0,15 1,78 
 К 1,17 1,45 2,41 2,77 2,16 1,82 0,71 12,5 0,19 0,23 0,39 0,44 0,35 0,29 0,11 2 

1,43 С 0,81 1,73 2,27 2,84 2,13 1,77 0,71 12,3 0,13 0,28 0,36 0,46 0,34 0,28 0,11 1,96 
 Ч 1,09 1,67 2,45 3,11 2,83 2,11 1,22 14,5 0,17 0,27 0,39 0,5 0,45 0,34 0,2 2,32 
 К 1,53 1,9 3,14 3,61 2,82 2,38 0,93 16,3 0,25 0,3 0,5 0,58 0,45 0,38 0,15 2,61 

1,25 С 1,01 2,18 2,85 3,57 2,67 2,22 0,9 15,4 0,16 0,35 0,46 0,57 0,43 0,35 0,14 2,46 
 Ч 1,37 2,09 3,07 3,9 3,55 2,65 1,53 18,2 0,22 0,34 0,49 0,62 0,57 0,42 0,25 2,91 
 К 1,92 2,38 3,94 4,53 3,54 2,98 1,17 20,4 0,31 0,38 0,63 0,72 0,57 0,48 0,19 3,27 

1,11 С 1,23 2,65 3,47 4,34 3,25 2,7 1,09 18,7 0,2 0,42 0,55 0,69 0,52 0,43 0,17 3 
 Ч 1,67 2,55 3,73 4,74 4,33 3,22 1,86 22,1 0,27 0,41 0,6 0,76 0,69 0,52 0,3 3,54 
 К 2,34 2,9 4,79 5,51 4,31 3,62 1,42 24,9 0,37 0,46 0,77 0,88 0,69 0,58 0,23 3,98 

1 С 1,47 3,15 4,12 5,16 3,86 3,21 1,3 22,3 0,23 0,5 0,66 0,83 0,62 0,51 0,21 3,56 
 Ч 1,98 3,03 4,44 5,64 5,14 3,83 2,22 26,3 0,32 0,48 0,71 0,9 0,82 0,61 0,35 4,2 
 К 2,78 3,44 5,7 6,55 5,12 4,31 1,69 29,6 0,44 0,55 0,91 1,05 0,82 0,69 0,27 4,73 
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Таблица 9 

Икономии на енергия при дебелина на изолацията 0.05 m 
K.m/W 
Район 

kW.h / m2 лв / m2 
X XI XII I II III IV  X XI XII I II III IV  

2,5 С 0,86 1,84 2,41 3,01 2,25 1,87 0,76 13 0,14 0,29 0,39 0,48 0,36 0,3 0,12 2,08 
 Ч 1,16 1,77 2,59 3,29 3 2,24 1,29 15,3 0,19 0,28 0,41 0,53 0,48 0,36 0,21 2,45 
 К 1,62 2,01 3,33 3,82 2,99 2,52 0,98 17,3 0,26 0,32 0,53 0,61 0,48 0,4 0,16 2,76 

2 С 1,18 2,53 3,31 4,15 3,1 2,58 1,04 17,9 0,19 0,4 0,53 0,66 0,5 0,41 0,17 2,86 
 Ч 1,59 2,43 3,56 4,53 4,13 3,08 1,78 21,1 0,25 0,39 0,57 0,73 0,66 0,49 0,29 3,38 
 К 2,23 2,77 4,58 5,26 4,11 3,46 1,36 23,8 0,36 0,44 0,73 0,84 0,66 0,55 0,22 3,8 

1,67 С 1,52 3,25 4,26 5,34 3,99 3,32 1,34 23 0,24 0,52 0,68 0,85 0,64 0,53 0,21 3,68 
 Ч 2,05 3,13 4,59 5,83 5,32 3,96 2,29 27,2 0,33 0,5 0,73 0,93 0,85 0,63 0,37 4,35 
 К 2,87 3,56 5,89 6,77 5,29 4,46 1,74 30,6 0,46 0,57 0,94 1,08 0,85 0,71 0,28 4,89 

1,43 С 1,86 4 5,25 6,56 4,91 4,08 1,65 28,3 0,3 0,64 0,84 1,05 0,79 0,65 0,26 4,53 
 Ч 2,52 3,85 5,64 7,17 6,54 4,88 2,82 33,4 0,4 0,62 0,9 1,15 1,05 0,78 0,45 5,35 
 К 3,54 4,38 7,25 8,33 6,51 5,48 2,15 37,6 0,57 0,7 1,16 1,33 1,04 0,88 0,34 6,02 

1,25 С 2,22 4,77 6,25 7,82 5,85 4,86 1,96 33,7 0,36 0,76 1 1,25 0,94 0,78 0,31 5,4 
 Ч 3,01 4,59 6,72 8,55 7,79 5,81 3,36 39,8 0,48 0,73 1,08 1,37 1,25 0,93 0,54 6,37 
 К 4,21 5,22 8,63 9,93 7,76 6,53 2,56 44,8 0,67 0,83 1,38 1,59 1,24 1,04 0,41 7,17 

1,11 С 2,59 5,55 7,27 9,1 6,81 5,66 2,29 39,3 0,41 0,89 1,16 1,46 1,09 0,91 0,37 6,28 
 Ч 3,5 5,34 7,82 9,95 9,07 6,76 3,91 46,4 0,56 0,86 1,25 1,59 1,45 1,08 0,63 7,42 
 К 4,9 6,07 10 11,6 9,03 7,6 2,98 52,2 0,78 0,97 1,61 1,85 1,44 1,22 0,48 8,35 

1 С 2,95 6,34 8,31 10,4 7,78 6,47 2,61 44,9 0,47 1,01 1,33 1,66 1,25 1,03 0,42 7,18 
 Ч 3,99 6,11 8,94 11,4 10,4 7,72 4,47 53 0,64 0,98 1,43 1,82 1,66 1,24 0,71 8,47 
 К 5,6 6,94 11,5 13,2 10,3 8,68 3,4 59,6 0,9 1,11 1,84 2,11 1,65 1,39 0,54 9,54 

 
Съставляват 23% за Сандански, 21% за Чирпан и 22% за Кнежа. Налице са разлики по 

отношение на климатичните райони и месеците. Това се дължи на различието в час-

градусите за даден месец и район. В общите разходи различията се компенсират и се 

наблюдава строго съотношение по райони, като пропорцията в дадените примери е 

1:1,18:1,33 нарайона на Сандански към Чирпан и Кнежа. Влиянието на климатичния район е 

до 33%. Нарастването на прихода при дебелина 0,05 m спрямо 0,01 m е между 2,01 и 2,82 

пъти. Влияние оказва и стойността на съпротивленията на топлопреминаване до санирането. 

Така например при съпротивления  2.5, 2, 1.67, 1.43, 1.25, 1.1, 1 K.m2 / W  нарастването е 2.84, 

2.62, 2.45, 2.31, 2.19, 2.1, 2.01 пункта.Нивото между сумарните приходи от икономията на  

енергия са представени в графичен вид на фиг.6.  

Изследването на модела е проведено така, че да се разкрият нивата, връзките и 

съотношенията между факторите, влияещи на дисконта и дисконтирания паричен поток. В 

табл.10 са представени матриците, съдържащи информация за разпределение на 

атмосферните температури 0ij
t (матрица n mF  ) и  продължител-ността на задържането им 

0ij
 (матрица n mG  ) за трите характерни климатични района на страната - Сандански, Чирпан 
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и Кнежа. Атмосферната температура се отчита в интервал от 20С. Отоплителният сезон 

обхваща периода от месец октомври до месец април. Съгласно данните, ясно изразени са 

различията в часовете на задържане на температурите, която разлика води до разлики и в 

нивата на очакваната икономия на енергия и големината на дисконта, съобразно дадения 

климатичен район. Определящи са нивата и разпределението по месеци и съотношение 

между час - градусите по климатични райни на страната през отоплителния сезон (табл.10). 

Колкото повече са час-градусите, толкова по-голям следва да бъде дисконта. Сътношението 

за районите Сандански – Чирпан – Кнежа е 1:1,16:1,329. Разликата достига до 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг.6.Съотношения между  сумарните приходи от икономията на  енергия 
 

Резултати от апробиране влиянието на дисконта и дисконтирания паричен 

поток, генериран от икономията на енергия 

 

 

Таблица 10 

Разпределение на атмосферните температури 0ij
t и  продължителността на 

задържането им 0ij
 за трите климатични района на страната 

 X XI XII I II III IV 

0ij
t , ( 0С) САНДАНСКИ, 0ij

 ( h ) 

(матрица n mF  ) ( матрица n mG  ) 

-15 0 0 0 3,9 0 0 0 
-13 0 0 0 2,6 0 0 0 
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-11 0 0 0 19,4 0,4 0 0 
-9 0 0 0 19 0,5 0 0 
-7 0 0 10,8 33,5 7,2 0 0 
-5 0 0 12,9 55 21,3 0 0 
-3 0 0 24 61,2 32,1 0 0 
-1 0,5 25,8 56,8 83,2 72,4 33,6 0 
1 0,2 31,3 85,4 109,6 92,1 30,2 0 
3 2,2 52,6 123,3 118 89,6 64,4 1,2 
5 10,4 77,1 124,3 100,5 94,3 108 8,8 
7 21,4 154,1 108,2 61,1 86,8 129,4 25,6 
9 77,7 134 87,6 38,1 74,5 126,9 55,3 
11 95,8 124,3 54,9 26,2 50,4 92,2 77,2 
13 116,1 73 32,5 7 29,6 65,4 116,1 
15 132,4 33,6 17,6 5,3 14,5 43,8 118,6 
17 93,3 11,6 3,7 0,4 15,3 28,7 101,9 

0ij
t , ( 0С) ЧИРПАН, 0ij

 ( h ) 

-17 0 0 0 2,6 0,9 0 0 
-15 0 0 0 4,8 0,1 0 0 
-13 0 0 0,8 5,8 19,4 0 0 
-11 0 0 2,9 27,3 12,6 1,4 0 
-9 0 0 8,1 25,9 31,1 1,2 0 
-7 0 2,4 18,5 49,8 55,5 4,2 0 
-5 0,1 5,2 25,1 59,2 73,1 8,3 0 
-3 0,8 12,5 35,4 71,2 85,1 26,1 0 
-1 7,3 24,5 58,8 105,4 115,7 51,4 1,2 
1 14,1 34,2 108,5 150,1 80 82,2 9,8 
3 23,5 51,2 113,4 111,7 53,2 104,9 26,1 
5 33,7 75,4 124,5 69,1 51,6 117,7 61,3 
7 52,9 95,6 103,2 34,5 38,2 100,3 90,1 
9 82,3 106,7 54,7 15,8 22,6 79,7 106,2 
11 102,4 129,5 37,6 6,4 19 55,7 100,8 
13 111 91 25,1 4,4 8,6 37,1 92 
15 98,7 46,9 27,1 0 4,9 31,3 71 
17 73,6 26,5 0,3 0 0,4 21,3 55,1 

0ij
t , ( 0С) КНЕЖА, 0ij

 ( h ) 

-21 0 0 0,4 7,3 0 0 0 
-19 0 0 1 10 3,8 0 0 
-17 0 0 2,5 12,7 3,8 0 0 
-15 0 0 3,1 13,7 5,6 0 0 
-13 0 0 8,9 30,9 9 0,2 0 
-11 0 0 12,7 44,7 16,7 6,5 0 
-9 0 0 35,1 49 25,1 2 0 
-7 0 3,9 45,6 56,7 33 9,7 0 
-5 0 7,4 68,4 84,9 54,9 20,9 0 
-3 15,3 14,3 97,7 99,3 87,9 47,7 0 
-1 18,3 31,1 124,8 122,6 128,8 80,1 0 
1 30 64,2 132,8 110,4 117,2 107,6 1,4 
3 57,4 83,6 93,8 63,3 58,9 117,8 9,7 
5 73,3 100,5 53,3 24,4 49 94,4 44,1 
7 91,9 104,9 23,7 9,1 36,7 72,6 63,4 
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9 91,3 119,9 16 3,1 15,3 60,3 75,4 
11 95,4 70,7 21,1 1,2 15 43,9 97,3 
13 87,3 46,7 1,6 0,4 4,6 28,5 90,5 
15 63,4 27,1 1,3 0,3 5,5 18,3 74,8 
17 45,9 30,3 0,2 0 1,2 15,7 55 

 

Таблица 11 

Разпределение по месеци и съотношение между час-градусите  
за основните климатични райни на страната през отоплителния сезон 

Район Общо X XI XII I II III IV 
Сандански 60110 3957 8497 11133 13931 10427 8665 3500 
Чирпан 69731 5353 8181 11978 15227 13883 10351 4758 
Кнежа 79875 7505 9293 15380 17684 13824 11633 4555 

 
Посредством зависимостите (3), (4) и (5) по климатични райони и различни горива са 

получени очакваните приходи от икономията на енергия (Таблица 12). За базисна е приета 

минимално допустимата стойност на температурата в отопляваните помещения it = 200C. 

Изчислението съответства на съпротивление на топлопреминаване преди санирането  

R =1,43 2. /m K W , при дебелина на изолацията 0,05 m, материал стиропор с коефициент на 

топлопроводност 0.037 / .u W m K  . Използвани са данните за матриците n mF   и n mG   от 

Таблица 10. Приходите са от 0,879 до 3,27 2/лв m стенна повърхнина за района на Сандански, 

от 1049 до 3,743 2/лв m  около Чирпан и от 1,168 до 4,345 2/лв m  в зоната на Кнежа. 

Разликите сумарно по районите са до 33%.  

Таблица 12 

Стойности и разпределение по месеци на паричния поток  
от икономията на енергия по климатични райони на страната  

през отоплителния сезон 
Цена, 

Лв/kW.h 
Общо, 
Лв/m2 

Месеци 
X XI XII I II III IV 

Сндански 
0,16 3,27 0,22 0,46 0,606 0,7578 0,567 0,471 0,19 
0,12 2,452 0,16 0,35 0,454 0,5684 0,425 0,354 0,143 
0,07 1,492 0,1 0,21 0,276 0,3458 0,259 0,215 0,087 
0,05 1,083 0,07 0,15 0,201 0,251 0,188 0,156 0,063 
0,04 0,879 0,06 0,12 0,163 0,2037 0,152 0,127 0,051 

  Чирпан 
0,16 3,793 0,29 0,45 0,652 0,8283 0,755 0,563 0,259 
0,12 2,845 0,22 0,33 0,489 0,6212 0,566 0,422 0,194 
0,07 1,731 0,13 0,2 0,297 0,3779 0,345 0,257 0,118 
0,05 1,257 0,1 0,15 0,216 0,2744 0,25 0,187 0,086 
0,04 1,019 0,08 0,12 0,175 0,2226 0,203 0,151 0,07 

Цена, 
Лв/kW.h 

Общо, 
Лв/m2 

Кнежа 

  0,41 0,51 0,837 0,962 0,752 0,633 0,248 
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  0,31 0,38 0,628 0,7215 0,564 0,475 0,186 
0,07 1,982 0,19 0,23 0,382 0,4389 0,343 0,289 0,113 
0,05 1,439 0,14 0,17 0,277 0,3187 0,249 0,21 0,082 
0,04 1,168 0,11 0,14 0,225 0,2585 0,202 0,17 0,067 

 
Дисконтът е изследван по две схеми и два срока на възстановяване на кредита. Според 

първия вариант срокът е една година. Приема се, че изолацията е положена през м. 

септември и срокът започва да тече от 1.Х. и в края на всеки месец предсрочно се 

възстановяват суми, равностойни на очакваната икономия от намаляване на разхода на 

енергия. Нивата  и разпределението на дисконта при срок на възстановяване на инвестицията 

1 година съгласно приетата схема са представени в табл.13. Границите на вариране  са от 

0,03 до 0,11 2/лв m стенна повърхнина за района на Сандански, от 0,034 до 0,0.127 2/лв m  за 

Чирпан и от 0,04 до 0,0.148 2/лв m в зоната на Кнежа. 

Таблица 13 

Нива и разпределение на дисконта 
при срок на възстановяване на инвестицията 1 година 

Цена Общо X XI XII I II III IV 
Сандански 

0,16 0,11082 0,00999 0,01952 0,02296 0,02547 0,01686 0,01198 0,00405 
0,12 0,08312 0,00749 0,01464 0,01722 0,0191 0,01264 0,00899 0,00303 
0,07 0,05056 0,00456 0,0089 0,01048 0,01162 0,00769 0,00547 0,00185 
0,05 0,03671 0,00331 0,00646 0,00761 0,00844 0,00558 0,00397 0,00134 
0,04 0,02978 0,00268 0,00525 0,00617 0,00685 0,00453 0,00322 0,00109 

Чирпан 
0,16 0,12711 0,01351 0,01879 0,02471 0,02784 0,02245 0,01431 0,0055 
0,12 0,09533 0,01013 0,01409 0,01853 0,02088 0,01684 0,01073 0,00413 
0,07 0,05799 0,00616 0,00857 0,01127 0,0127 0,01024 0,00653 0,00251 
0,05 0,0421 0,00447 0,00622 0,00818 0,00922 0,00744 0,00474 0,00182 
0,04 0,03416 0,00363 0,00505 0,00664 0,00748 0,00603 0,00385 0,00148 

Кнежа 
0,16 0,14805 0,01894 0,02134 0,03172 0,03233 0,02235 0,01608 0,00527 
0,12 0,11103 0,0142 0,01601 0,02379 0,02425 0,01676 0,01206 0,00395 
0,07 0,06755 0,00864 0,00974 0,01447 0,01475 0,0102 0,00734 0,0024 
0,05 0,04904 0,00627 0,00707 0,01051 0,01071 0,0074 0,00533 0,00174 
0,04 0,03979 0,00509 0,00574 0,00853 0,00869 0,00601 0,00432 0,00142 

 
По отношение на втората схема също се приема, че изолацията е положена през м. 

септември и срокът започва да тече от 1.Х., с продължителност е 1 год. и 7 месеца, като също 

така в края на всеки месец предсрочно се възстановяват суми, равностойни на очакваната 

икономия от намаляване на разхода на енергия. Нивата и разпределението на дисконта при 

срок на възстановяване на инвестицията 1 година и 7 месеца са представени в табл.14. 

Зоните на промяна  са от 0,067 до 0,25 2/лв m стенна повърхнина за района на Сандански, от 

0,077 до 0,29 2/лв m  за Чирпан и от 0,09 до 0,33 2/лв m в зоната на Кнежа. 
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Нарастването на дисконта при втория срок е 2,27 пункта за района на Сандански, в 

зоната на Чирпан 2,25 и около Кнежа 2,25 пункта. Ръстът произтича от обстоятелството, че 

срокът на кредита започва да тече от началото на отоплителния сезон на първата година, като 

периодът от следващите 7 месеца се покрива от втория отоплителен сезон. В графичен вид 

нивата за сравняване на дисконта при различни срокове на възстановяване на инвестицията и 

съответните климатични райони са представени на фиг.7.  

Таблица 14 

Нива и разпределение на дисконта  
при срок на възстановяване на инвестицията 1 година и 7 месеца 

Цена Общо X XI XII I II III IV 
Сандански 

0,16 0,24903 0,02234 0,04276 0,05081 0,05736 0,03829 0,02782 0,00965 
0,12 0,18677 0,01675 0,03207 0,0381 0,04302 0,02872 0,02087 0,00724 

0,073 0,11362 0,01019 0,01951 0,02318 0,02617 0,01747 0,01269 0,0044 
0,053 0,08249 0,0074 0,01416 0,01683 0,019 0,01268 0,00922 0,0032 
0,043 0,06693 0,006 0,01149 0,01365 0,01542 0,01029 0,00748 0,00259 

Чирпан 
0,16 0,28608 0,03021 0,04117 0,05466 0,0627 0,05098 0,03324 0,01312 
0,12 0,21456 0,02266 0,03088 0,041 0,04702 0,03823 0,02493 0,00984 

0,073 0,13052 0,01378 0,01878 0,02494 0,02861 0,02326 0,01517 0,00599 
0,053 0,09476 0,01001 0,01364 0,01811 0,02077 0,01689 0,01101 0,00435 
0,043 0,07688 0,00812 0,01106 0,01469 0,01685 0,0137 0,00893 0,00353 

Кнежа 
0,16 0,33281 0,04236 0,04676 0,07019 0,07282 0,05076 0,03735 0,01256 
0,12 0,24961 0,03177 0,03507 0,05264 0,05461 0,03807 0,02802 0,00942 

0,073 0,15184 0,01933 0,02134 0,03202 0,03322 0,02316 0,01704 0,00573 
0,053 0,11024 0,01403 0,01549 0,02325 0,02412 0,01682 0,01237 0,00416 
0,043 0,08944 0,01138 0,01257 0,01886 0,01957 0,01364 0,01004 0,00338 

 
Построеният модел на дисконта, пораждащ се вследствие на намаляването на 

разходите на енергийни източници за отопление на санираната сграда, е изчерпателен по 

отношение на факторите, влияещи върху икономията на енергия. Някои от тези фактори имат 

вероятностен характер. Най-вече това е промяната на атмосферната температура. 

Стойностите, който са приети са средните (могат да се дефинират в определен смисъл като 

математически очакваните), съгласно Климатичния справочник на България. По отношение 

на получените резултати (табл.10, ..., 14) се постига висока достоверност относно разкриване 

влиянието на дисконта върху  икономическа ефективност на процесите на саниране на 

сградите. При желание за по-висока точност може да се отчита  средното квадратично 

отклонение на атмосферните температури. Нивото на вариране на дисконта определено се 

влияе от климатичните райони на страната, като различията се очартават в зона до 33%. 
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фиг.7.Сравнителни нива на дисконта при различни срокове 

на възстановяване на инвестицията и цени на енергията 
 

Резултати от апробиране влиянието на минималните специфични приведени 

годишни разходи (модел за икономически оптимална дебелина на изолационния материал) 

В табл.15 са представени разходите за отопление ( загW , 2/ .лв m год ), които 

характеризират сградите при различни стойности на съпротивлението на топлопреминаване  

на стените 2, . /R m K W , което нормално е в диапазона от 2,5 до 1 2. /m K W . Съобразно 

климатичния район час-градусите за отолителния период са: Сандански - 60110, Чирпан - 

70958, Кнежа – 79875. Цените на енергоизточниците са преобразувани за киловатчас. 

Съотношенията по климатични зони са 1:1,18:1,33. Диапазонът на вариране на разходите са 

от 1.278 до 9.6176 2/ .лв m год . Моделът за икономически оптималните дебелени на 

изолацията (уравн. 11) е проверен за изолация с цена 82 лв/ m3 (табл.16). Използвани са 

данните от табл.3.15 за трите климатични района и цена на горивото 0.16 / .лв kW h . 

 

Таблица 15 
Разпределение на разхода на енергия за отопление  

до санирането на сградите, загW , 2/ .лв m год  

Съществуващо 
съпротивление на 
топлопреминаване 

2, . /R m K W  

2.5 2 1.67 1.43 1.25 1.11 1 

Климатична  зона Цена на горивото, 0.16 / .лв kW h  

Сандански 
Чирпан 
Кнежа 

3.84704 4.8088 5.77056 6.73232 7.69408 8.65584 9.6176 
4.54131 5.67664 6.81197 7.9473 9.08262 10.218 11.3533 

5.112 6.39 7.668 8.946 10.224 11.502 12.78 
Климатична  зона Цена на горивото, 0.12 / .лв kW h  
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Сандански 
Чирпан 
Кнежа 

2.88528 3.6066 4.32792 5.04924 5.77056 6.49188 7.2132 
3.40598 4.25748 5.10898 5.96047 6.81197 7.66346 8.51496 
3.834 4.7925 5.751 6.7095 7.668 8.6265 9.585 

Климатична зона Цена на горивото, 0.07 / .лв kW h  
Сандански 

Чирпан 
Кнежа 

1.68308 2.10385 2.52462 2.94539 3.36616 3.78693 4.2077 
1.98682 2.48353 2.98024 3.47694 3.97365 4.47035 4.96706 
2.2365 2.79563 3.35475 3.91388 4.473 5.03213 5.59125 

Климатична  зона Цена на горивото, 0.05 / .лв kW h  
Сандански 

Чирпан 
Кнежа 

1.2022 1.50275 1.8033 2.10385 2.4044 2.70495 3.0055 
1.41916 1.77395 2.12874 2.48353 2.83832 3.19311 3.5479 
1.5975 1.99688 2.39625 2.79563 3.195 3.59438 3.99375 

Климатична  зона Цена на горивото, 0.04 / .лв kW h  
Сандански 

Чирпан 
Кнежа 

0.96176 1.2022 1.44264 1.68308 1.92352 2.16396 2.4044 
1.13533 1.41916 1.70299 1.98682 2.27066 2.55449 2.83832 
1.278 1.5975 1.917 2.2365 2.556 2.8755 3.195 

 
 Променлива величина е коефициентът на икономическа ефективност Ен, който 

съответства на срок на възстановяване на кредита от 0,5 до 8 години. Съпротивлението на 

топлопреминаване на стените до санирането е прието в диапазон от 1 до 2,5 2. /m K W . Освен 

от срока  за възстановяване на инвестицията, дебелината се влияе и от климатичния район. 

Нулевите стойности показват, че не е налице оптимална дебелина на изолацията, т.е. 

икономически не е целесъобразно санирането на сградата с такава дебелина на избрания 

материал. Колкото по-малки са стойностите на съпротивлението на топлопреминаване, 

толкова по-високи са границите на икономически оптималната дебелина на изолацията.  

Таблица 16 

Разпределение на икономически оптималните дебелини на изолацията 
Ен= 

1/бр.год. 
Съпротивление на топлопреминаване на стените до санирането, 2, . /R m K W  

2.5 2 1.67 1.43 1.25 1.11 1 
Района на Сандански 

0.125 0.09364 0.11414 0.12786 0.13761 0.14489 0.15053 0.15514 
0.15 0.07655 0.09705 0.11076 0.12051 0.1278 0.13345 0.13805 
0.2 0.05256 0.07306 0.08675 0.09651 0.10381 0.10947 0.11406 
0.25 0.03619 0.05669 0.07036 0.08013 0.08744 0.09311 0.09769 
0.33 0.01822 0.03872 0.05237 0.06215 0.06947 0.07514 0.07972 
0.5 0 0.01607 0.0297 0.03949 0.04682 0.05251 0.05707 
1 0 0 0.00094 0.01075 0.0181 0.0238 0.02835 

1.43 0 0 0 0 0.00674 0.01245 0.01699 
1.7 0 0 0 0 0.00194 0.00765 0.01219 
2 0 0 0 0 0 0.0035 0.00803 
 Района на Чирпан 

0.125 0.1106 0.1311 0.14485 0.15458 0.16185 0.00969 0.1721 
0.15 0.09204 0.11254 0.12626 0.136 0.14329 0.00885 0.15354 
0.2 0.06597 0.08647 0.10017 0.10993 0.11722 0.00766 0.12747 
0.25 0.04819 0.06869 0.08237 0.09213 0.09944 0.00685 0.10969 
0.33 0.02866 0.04916 0.06282 0.07259 0.07991 0.00597 0.09016 
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0.5 0.00405 0.02455 0.03819 0.04798 0.0553 0.00485 0.06555 
1 0 0 0.00695 0.01675 0.02409 0.00343 0.03434 

1.43 0 0 0 0.00441 0.01176 0.00287 0.02201 
1.7 0 0 0 0 0.00654 0.00263 0.01679 
2 0 0 0 0 0.00203 0.00242 0.01228 
 Района на Кнежа 

0.125 0.1236 0.1441 0.15785 0.16758 0.17485 0.18047 0.1851 
0.15 0.1039 0.1244 0.13813 0.14787 0.15515 0.16078 0.1654 
0.2 0.07625 0.09675 0.11045 0.1202 0.1275 0.13315 0.13775 
0.25 0.05737 0.07787 0.09156 0.10132 0.10862 0.11428 0.11887 
0.33 0.03665 0.05715 0.07082 0.08059 0.0879 0.09357 0.09815 
0.5 0.01055 0.03105 0.04469 0.05448 0.0618 0.06748 0.07205 
1 0 0 0.01155 0.02135 0.02869 0.03439 0.03894 

1.43 0 0 0 0.00825 0.0156 0.0213 0.02585 
1.7 0 0 0 0.00271 0.01006 0.01577 0.02031 
2 0 0 0 0 0.00527 0.01099 0.01552 

  
 Като са използвани резултатите от табл.3.16, чрез уравнение (12) са обследвани 

минималните сумарни специфични годишни приведени разходи при същите условия както за 

оптималните дебелини на изолацията. Приема се, че полагането е вътрешно. Нивото на 

МССГПР е от 2,97 до 11,816 2/ .лв m год  (табл. 17).  

Таблица 17 

Разпределение на минималните сумарни специфични годишни приведени разходи 

( 2/ .лв m год ) при цени на изолационния материал от 82 лв / m3 
Ен= 

1/бр.год. 
Съпротивление на топлопреминаване на стените до санирането, 2, . /R m K W  

2.5 2 1.67 1.43 1.25 1.11 1 
Района на Сандански 

0.125 2.97022 3.18034 3.32305 3.4219 3.49553 3.55236 3.60059 
0.15 3.14386 3.39601 3.56684 3.68567 3.77424 3.84264 3.90031 
0.2 3.40501 3.74121 3.96819 4.12702 4.24551 4.3371 4.41361 
0.25 3.58508 4.00533 4.28838 4.48726 4.63571 4.75053 4.84583 
0.33 3.75945 4.31418 4.68683 4.94984 5.14627 5.29833 5.42364 
0.5 3.84704 4.67969 5.24246 5.64188 5.94044 6.17176 6.36069 
1 3.84704 4.8088 5.76949 6.57069 7.17016 7.63516 8.01066 

1.43 3.84704 4.8088 5.77056 6.73232 7.59015 8.25642 8.79207 
1.7 3.84704 4.8088 5.77056 6.73232 7.68389 8.47663 9.11274 
2 3.84704 4.8088 5.77056 6.73232 7.69408 8.61169 9.35938 
 Района на Чирпан 

0.125 3.318 3.52812 3.67117 3.76985 3.84331 3.89996 3.94837 
0.15 3.52484 3.77699 3.94819 4.06683 4.15521 4.22342 4.28129 
0.2 3.84492 4.18112 4.40853 4.56715 4.68542 4.77679 4.85352 
0.25 4.07692 4.49717 4.78071 4.97934 5.12754 5.24212 5.33767 
0.33 4.32452 4.87925 5.25247 5.51519 5.71135 5.86312 5.98871 
0.5 4.53475 5.37525 5.93871 6.33778 6.636 6.86697 7.05625 
1 4.54131 5.67664 6.75414 7.55485 8.15383 8.61833 8.99433 

1.43 4.54131 5.67664 6.81197 7.90845 8.76645 9.43213 9.96836 
1.7 4.54131 5.67664 6.81197 7.9473 8.96643 9.75853 10.3953 
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2 4.54131 5.67664 6.81197 7.9473 9.06949 10.0021 10.7505 
 Района на Кнежа 

0.125 3.58437 3.7945 3.93781 4.03635 4.10968 4.1662 4.21475 
0.15 3.81663 4.06878 4.24028 4.35877 4.44701 4.51507 4.57308 
0.2 4.18186 4.51806 4.74581 4.90426 5.02236 5.11356 5.19046 
0.25 4.45362 4.87387 5.15779 5.35623 5.50425 5.61864 5.71437 
0.33 4.75733 5.31206 5.6857 5.94821 6.14415 6.29571 6.42152 
0.5 5.06749 5.90799 6.47199 6.87079 7.16874 7.39944 7.58899 
1 5.112 6.39 7.50831 8.30864 8.90725 9.37137 9.74775 

1.43 5.112 6.39 7.668 8.80986 9.6674 10.3326 10.8693 
1.7 5.112 6.39 7.668 8.92854 9.94877 10.7404 11.3776 
2 5.112 6.39 7.668 8.946 10.135 11.0671 11.816 

 

Резултати от апробиране влиянието на индексите на индустриалните продукти 

за топлоизолация 

Основни характеристики на топлоизолационните  материали 

В резултат от проучването на произвежданите и предлагани на пазара 

топлоизолационни материали, е съставена табл.18 с необходимите за ранжирането на 

индексите данни. Включени са всички материали, чиито коефициенти на топлопроводност са 

по-малки от 0,16 /( . )W m K . 

Таблица 18 

Топлофизични характеристики и цени на  
индустриални продукти за топлоизолация 

 
№ 

Наименование на 
материала 

Плътност  

j , 3/kg m  

Спец. топл. 
капацитет 

jс ,

/( . )J kg K  

Коеф. На 
топло 
проводност  

j ,  / .W m K  

Дифузи 
онно  
число  

j  

1 
 
 
 
2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 

Минерална и 
стъклена вата 

 
 

 
Корк, еспандиран, 
импрегниран 

 
 

 
Плочи от 
полистирен  
(на блокове) 

 
 
 

Полистирен  
(формуван в 

200 
300 
120 
160 
15 
20 
25 
30 
20 
25 
30 
40 
60 
30 
40 
50 
20 
60 

840 
840 

1670 
1670 
1260 
1260 
1260 
1260 
1260 
1260 
1260 
1260 
1260 
1380 
1380 
1260 
1500 
1500 

0,041 
0,041 
0,041 
0,044 
0,041 
0,041 
0,041 
0,041 
0,041 
0,041 
0,041 
0,041 
0,041 
0,035 
0,035 
0,041 
0,030 
0,040 

1 
1 

10 
22 
25 
35 
40 
45 
40 
50 
60 
35 
40 
40 

 
50 

200 
80 
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6 
 

7 
 
8 
 
 

9 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
13 
14 
 

15 
 

16 
17 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
20 
21 
22 

 

пресформи) 
 

Плочи от фенол, 
изрязани от блокове 
Плочи от 
полиуретан, 
изрязани от блокове 
Поливинилхлоридни 
плочи 
 
Екструдиран 
полистирен 

 
 
Плочи от дървесни 
влакна 

 
Дюшеци от стъклена 
вата 

 
 

Дюшеци и плочи от 
минерална вата 

 
Перлитови плочи 
Пеностъкло  
Пенополиуретанова 
пяна 

 
Поливинилхлоридни 
плочи 
върху кече 
Дъски за подове 
Водоустойчиви 
плочи (дървени, с 
дървени частици или 
влакна) 

 
Талашитови 
плоскости, деб. мм 
- Над 15 
- Над 25 
- Над 35 
- Над 50 
Гипсоперлитови 
плочи 
Перлит 
Гума 
Стиропор 
Полиуретан 

190 
 

14 
23 
30 
60 
80 
30 
80 

100 
160 
180 
150 
140 

 
15 
80 

800 
800 
520 
620 
600 
400 
550 
550 
500 
450 
400 
700 
500 
150 

1000 
20 
30 

2000 
 

840 
840 
840 
840 
840 
840 
840 
840 
840 
840 

1000 
1100 

 
1500 
1500 
960 
960 

1670 
2090 
2090 
2090 
2010 
2010 
1670 
1670 
1670 
840 
840 
840 

1470 
 

0,045 
 
0,038 
0,034 
0,032 
0,032 
0,034 
0,038 
0,034 
0,033 
0,037 
0,039 
0,060 
0,060 
 
0,025 
0,040 
0,12 
0,12 
0,14 
0,13 
0,12 
0,08 
0,14 
0,14 
0,099 
0,093 
0,081 
0,20 
0,15 
0,06 
0,16 
0,037 
0,017 

250 
 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
 

  
30 
10 
30 
30 
15 
60 
60 
30 
11 
11 
8 
6 
5 
6 
3 
- 

10 

 
Индекси за обем, маса и топлинен капацитет 
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В Таблица 19 са дадени индексите на основните изолационни материали. Получени 

посредством формулите (1),...,(4), като се приема, че 
min

0.01u m  . 

Таблица 19 

Индекси на топлоизолационните материали 
 Наименование на материала 

i  i  
Qi  vi  

1 Полиуретан (базисен изол. материал) 1 1 1 1 
2 Стиропор 2.18 0.67 1 2.18 
3 Минерална и стъклена вата 2.41 6.67 1 2.41 
  2.41 10 1 2.41 

4 Корк,еспандиран, импрегниран 2.41 4 2 2.41 
  2.41 5.33 2 2.41 

5 Плочи от полистирен (на блокове) 2.41 0.5 1.5 2.41 
  2.41 0.67 1.5 2.41 
  2.41 0.83 1.5 2.41 
  2.41 1 1.5 2.41 

6 Полистирен (формуван в пресформи) 2.41 0.67 1.5 2.41 
  2.41 0.83 1.5 2.41 
  2.41 1 1.5 2.41 

7 Плочи от фенол, изрязани от блокове 2.41 1.33 1.5 2.41 
  2.41 2 1.5 2.41 

8 Плочи от полиуретан, изрязани от 
блокове 

2.06 1 1.6 2.06 

  2.06 1.33 1.6 2.06 
9 Поливинилхлоридни плочи 2.41 1.67 1.5 2.41 
10 Екструдиран полистирен 1.76 0.67 1.8 1.76 
  2.35 2 1.8 2.35 

11 Плочи от дървесни влакна 2.65 6.33 2.4 2.65 
12 Дюшеци от стъклена вата 2.24 0.47 1 2.24 
  2 0.77 1 2 
  1.88 1 1 1.88 
  1.88 2 1 1.88 
  2 2.67 1 2 

13 Дюшеци и плочи от минерална вата 2.24 1 1 2.24 
  2 2.67 1 2 

14 Полистирен (формуван в пресформи) 1.94 3.33 1 1.94 
  2.18 5.33 1 2.18 
  2.29 6 1 2.29 

15 Перлитови плочи 3.53 5 1.2 3.53 
16 Пеностъкло 3.53 4.67 1.3 3.53 
17 Пенополиуретанова пяна 1.47 0.5 1.8 1.47 
  2.35 2.67 1.8 2.35 

18 Поливинилхлоридни плочи върху кече 7.06 26.7 1.1 7.06 
19 Дъски за подове 17.3 2 8.24 8.24 
20 Водоустойчиви плочи дървени 7.65 20.7 2.5 7.65 
  7.06 20 2.5 7.06 
  4.71 13.3 2.5 4.71 

21 Талашитови плоскости, деб. Мм 8.24 18.3 2.4 8.24 
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  5.82 16.7 2 5.82 
  5.47 15 2 5.47 
  4.76 13.3 2 4.76 

22 Гипсоперлитови плочи 11.8 23.3 1 11.8 
  8.82 16.7 1 8.82 

23 Перлит 3.53 5 1 3.53 
24 Гума 9.41 33.3 1.8 9.41 

 
Данните от Таблица 19 показват, че на 1 см дебелина на изолацията от полиуретан 

еквивалента е от 1,48 и 11,8 сантиметра спрямо останалите материали. Идентично е 

увеличението на обема на стената върху 1 кв.м. площ. Топло-акумулиращата способност на 

материалите е до 2,5 пъти по-висока за останалите материали. Разликите в масата на 

изолацията може да нарастне до 33,3 пъти спрямо материала с максимални изолационни 

качества. 

 Индекси за цените 

 Изхожда се от изолационните материали с коефициенти на топлопроводност от 0,025 

до 0,06 /( . )W m K , които най-често се използват и чийто коефициенти са в този диапазон. 

Базисната е топлопроводността от 0,025 /( . )W m K , тази за полиуретана.  

Таблица 20 

Съотношения за дебелините на изолацията  
спрямо базисния изолационен материал 

Коеф. 
, / .W m K  

Индекс

i  

 
Съотношения между дебелините, m  

0.025 1 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.090 0.1 
0.06 2.4 0.024 0.048 0.072 0.096 0.12 0.144 0.168 0.192 0.216 0.24 

0.045 1.8 0.018 0.036 0.054 0.072 0.09 0.108 0.126 0.144 0.162 0.18 
0.041 1.6 0.016 0.033 0.049 0.066 0.082 0.098 0.1148 0.131 0.148 0.16 
0.035 1.4 0.014 0.028 0.042 0.056 0.07 0.084 0.098 0.112 0.126 0.14 
0.03 1.2 0.012 0.024 0.036 0.048 0.06 0.072 0.084 0.096 0.108 0.12 

 
 В Таблица 3.20 са представени данни за съотношенията между дебелините на 

избрания материал за изолация спрямо базисната. Вижда се, че нарастването им е до 2,4 пъти 

спрямо базисната, съгласно получените индекси i .  

 Графиката за промяната на индекса за цените е представен на фиг.8. Разделителната 

линия  е при стойности за 1
jЦi  . При цена за базисния материал в дадения случай от 160 

3/лв m и цени на останалите материали от 50, 80, 90, 120 и 145 3/лв m  линията на раздела е 

при стойности на коефициента на топлопроводност между 0,041 и 0,035 /( . )W m K . За още 

по-убедително представене на резултатите, на фиг. 9 са показани нивата на разпределение на 

самите цени за доставката на изолационните материали. Разделителната линия се запазва, 
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1
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jЦi 

стойностите са в диапазона от 1,2 до 20,3 3/лв m  и дебелини на изолациите от 0,01 до 0,1 m . 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    фиг.8.Разпределение на индексите    фиг.9.Разпределение на цените 
 

Резултати от апробиране влиянието на ролетните щори 
Таблица 21 

Коефициенти и съпротивления на топлопреминаване  
на прозорци, балконски врати и горно осветление 

№ Тип на стъклото, прозореца,  
вратата и горното осветление 

Коефициент на 
топло-

преминаване, 
2/ .W m K  

Съпротивление на 
топло- 

преминаване,
2. /K m W  

 Единично остъкляване 
1 Чисто 5,88 0,17 
2 Отразяващо 6,25 0,16 
3 Абсорбиращо топлина 6,25 1 
4 Ниско емисионен филм 4 0,25 
 Двойно остъкляване 
1 Чисто + чисто 3,33 0,3 
2 Отразяващо + чисто 3,33 0,3 
3 Абсорбиращо топлина + чисто 3,45 0,29 
4 Стъклопакет 2,5 0,40 
 Единични прозорци 
1 От дървесина 5,88 0,17 
2 От дървесина, остъклен със стъклопакет 2,63 0,38 
3 Със слепени крила 2,63 0,38 
4 Сметална рамка 6,66 0,15 
5 Горно осветление, единичен, мет. рамка 6,66 0,15 
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 Двускатни прозорци 
1 От дървесина 2,33 0,42 
2 От поливинилхлоридни рамки 2,63 0,38 
3 Сметална рамка 3,22 0,31 
4 Тройно остъкление в дър. рамка 1,92 0,52 
5 Горно осветление в мет. рамка 2,08 0,48 
 Балконски врати 
1 Единична, от дървесина 5,88 0,17 
2 От дървесина, със съединени крила 2,63 0,38 
3 Остъклена със стъклопакет 2,63 0,38 
4 От поливинилхлоридни рамки, дв. ост. 2,63 0,38 
 

Оценка на промяната на коефициентите на топлопреминаване след 

поставянето на рулетните щори 

Вариантно стойностите на коефициентите на топлопреминаване са представени в 

табл.21. Промяната, която настъпва след поставянето на щорите се предизвиква от 

въздушната междина вщ и дебелината и материала, от който е изработена самата щора 

(формули). Самото съпротивление на въздушната междина се приема от 0,13 до 0,17 

2. /K m W Дебелината на щората е 0,07 m , при коефициент на топлопроводност щ = 0,7 

/ .W m K . Като са използвани тези данни и зависимостите (4) и (6), са определени по съставни 

елементи, съобразно реда им в табл.21, коефициентите на топлопреминаване при наличието 

на щори (табл.22). Намаляването е от 1,55 до 2,91 пъти. Чрез коефициентите на 

топлопреминаване, при 175 отоплителни дни и 2600 денградуса за района на гр.Русе, по 

известната зависимост, са получени стойностите за очакваното ниво на разхода на енергия 

през сезона ( 2. /kW h m ) (табл.22). Зададени са дебелини на въздушната междина вщ = 0,01; 

0,03 и 0,05 m . В зависимост от типа на елементите, без щори разходът е от 119,8 до 415,6 

2. /kW h m , а при наличие на щори от 75,38 до 142,7 2. /kW h m . Намаляването на разхода на 

енергия е от 70,5 до 276 2. /kW h m .  

Таблица 22 

Степен на промяна на коефициентите на топлопреминаване и разхода на енергия  
за един сезон след поставянето на рулетните щори 

№ 
Коефициенти на 

топлопреминаване, 
2/ .W m K  

Разход на енергия за един сезон, 
2. /kW h m  

Разлики в разхода на енергия, 
2. /kW h m  

Без 
щори 

Със щори Без  
щори 

Със щори Със щори 

вщ
= 

0,01
m  

вщ = 

0,03 m  

вщ = 

0,05 m  

вщ = 

0,01 m  

вщ = 

0,03 m  

вщ = 

0,05 m  

вщ = 

0,01 m  

вщ = 

0,03 m  

вщ = 

0,05 m  

Единично остъкляване 

1 5.88 2.19 2.14 2.1 366.9 136.5 133.6 130.5 230.4 233.3 236.1 

2 6.25 2.24 2.19 2.14 390 139.6 136.5 133.6 250.4 253.5 256.4 
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3 6.25 2.24 2.19 2.14 390 139.6 136.5 133.6 250.4 253.5 256.4 

4 4 1.86 1.83 1.8 249.6 116.2 114.1 112 133.4 135.5 137.6 

Двойно остъкляване 

1 3.33 1.7 1.67 1.65 207.8 106.2 104.5 102.7 101.5 103.3 105 

2 3.33 1.7 1.67 1.65 207.8 106.2 104.5 102.7 101.5 103.3 105 

3 3.33 1.7 1.67 1.65 207.8 106.2 104.5 102.7 101.5 103.3 105 

4 2.5 1.46 1.43 1.41 156 90.83 89.53 88.26 65.17 66.47 67.74 

Единични прозорци 

1 5.88 2.19 2.14 2.1 366.9 136.5 133.6 130.8 230.4 233.3 236.1 

2 2.63 1.5 1.48 1.46 164.1 93.52 92.14 90.8 70.59 71.97 73.31 

3 2.63 1.5 1.48 1.46 164.1 93.52 92.14 90.8 70.59 71.97 73.31 

4 6.66 2.29 2.24 2.19 415.6 142.7 139.6 136.5 272.8 276 279.1 

5 6.66 2.29 2.24 2.19 415.6 142.7 139.6 136.5 272.8 276 279.1 

Двускатни прозорци 

1 2.33 1.4 1.38 1.36 145.4 87.13 85.93 84.76 58.26 59.46 60.63 

2 3.63 1.78 1.75 1.72 226.5 110.9 109 107.1 115.6 117.5 119.4 

3 3.22 1.67 1.65 1.62 200.9 104.4 102.7 101 96.5 98.22 99.89 

4 1.92 1.24 1.22 1.21 119.8 77.24 76.3 75.38 42.56 43.51 44.43 

5 2.08 1.3 1.29 1.27 129.8 81.27 80.23 79.21 48.52 49.56 50.58 

Балконски врати 

1 5.88 2.19 2.14 2.1 366.9 136.5 133.6 130.8 230.4 233.3 236.1 

2 2.63 1.5 1.48 1.46 164.1 93.52 92.14 90.8 70.59 71.97 73.31 

3 2.63 1.5 1.48 1.46 164.1 93.52 92.14 90.8 70.59 71.97 73.31 

4 2.63 1.5 1.48 1.46 164.1 93.52 92.14 90.8 70.59 71.97 73.31 

 
В стойностно изражение икономията от енергията е представена в табл.23. Приети 

са три действащи към момента цени -  газьол, 0.153 / .лв kW h ;природен газ - 0.112 / .лв kW h ; 

дърва - 0.05 / .лв kW h . Зададени са същите дебелини на въздушната междина вщ = 0,01; 0,03 

и 0,05 m . Икономията е от 1,92 до 33,5 2/лв m . 

 

 Таблица 23 

Очаквани икономии на средства за един сезон от намаляване разхода за 
отопление след поставянето на рулетните щори 

№ Цена на енергията 
0.12 / .лв kW h  0.05 / .лв kW h  0.08 / .лв kW h  

Икономия, 2/лв m  
 

вщ = 

0,01
m  

вщ = 

0,03
m  

вщ = 

0,05 m  

вщ = 

0,01
m  

вщ = 

0,03
m  

вщ = 

0,05
m  

вщ = 

0,01
m  

вщ = 

0,03 m  

вщ = 

0,05 m  

Единично остъкляване 
1 27.6 28 28.3 10.4 10.5 10.6 17.3 17.5 17.71 
2 30 30.4 30.8 11.3 11.4 11.5 18.8 19 19.23 
3 30 30.4 30.8 11.3 11.4 11.5 18.8 19 19.23 
4 16 16.3 16.5 6 6.1 6.19 10 10.2 10.32 

Двойно остъкляване 
1 12.2 12.4 12.6 4.57 4.65 4.73 7.62 7.75 7.878 
2 12.2 12.4 12.6 4.57 4.65 4.73 7.62 7.75 7.878 
3 12.2 12.4 12.6 4.57 4.65 4.73 7.62 7.75 7.878 
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4 7.82 7.98 8.13 2.93 2.99 3.05 4.89 4.99 5.08 
Единични прозорци 

1 27.6 28 28.3 10.4 10.5 10.6 17.3 17.5 17.71 
2 8.47 8.64 8.8 3.18 3.24 3.3 5.29 5.4 5.498 
3 8.47 8.64 8.8 3.18 3.24 3.3 5.29 5.4 5.498 
4 32.7 33.1 33.5 12.3 12.4 12.6 20.5 20.7 20.93 
5 32.7 33.1 33.5 12.3 12.4 12.6 20.5 20.7 20.93 

Двускатни прозорци 
1 6.99 7.14 7.28 2.62 2.68 2.73 4.37 4.46 4.547 
2 13.9 14.1 14.3 5.2 5.29 5.37 8.67 8.81 8.954 
3 11.6 11.8 12 4.34 4.42 4.49 7.24 7.37 7.491 
4 5.11 5.22 5.33 1.92 1.96 2 3.19 3.26 3.332 
5 5.82 5.95 6.07 2.18 2.23 2.28 3.64 3.72 3.794 

Балконски врати 
1 27.6 28 28.3 10.4 10.5 10.6 17.3 17.5 17.71 
2 8.47 8.64 8.8 3.18 3.24 3.3 5.29 5.4 5.498 
3 8.47 8.64 8.8 3.18 3.24 3.3 5.29 5.4 5.498 
4 8.47 8.64 8.8 3.18 3.24 3.3 5.29 5.4 5.498 

  
Ниво на икономията на средства  

Срокът на възстановяване на инвестицията е пресметнат, като е приета търговската 

цена за щорите – 26 2/лв m . По отношение на заменяните елементи, този срок се движи в 

границите от 0,79 до 14 години (табл.24, фиг.10). 

Таблица 24 

Срокове на възстановяване на средствата за доставката и монтажа на 
ролетните щори от реализираните икономии 

за един сезон 
№ Цена на енергията 

0.12 / .лв kW h  0.05 / .лв kW h  0.08 / .лв kW h  

Икономия, 2/лв m  

вщ = 

0,01 m  

вщ = 

0,03
m  

вщ = 

0,05
m  

вщ = 

0,01
m  

вщ = 

0,03
m  

вщ = 

0,05
m  

вщ = 

0,01 m  

вщ = 

0,03
m  

вщ = 

0,05 m  

 Срок на възвръщане на инвестицията  
от икономията на енергия, год 

 Единично остъкляване 
1 0.94 0.93 0.92 2.5 2.5 2.4 1.5 1.5 1.5 
2 0.87 0.85 0.85 2.3 2.3 2.3 1.38 1.4 1.4 
3 0.87 0.85 0.85 2.3 2.3 2.3 1.38 1.4 1.4 
4 1.62 1.6 1.57 4.3 4.3 4.2 2.6 2.6 2.5 
 Двойно остъкляване 

1 2.13 2.1 2.06 5.7 5.6 5.5 3.41 3.4 3.3 
2 2.13 2.1 2.06 5.7 5.6 5.5 3.41 3.4 3.3 
3 2.13 2.1 2.06 5.7 5.6 5.5 3.41 3.4 3.3 
4 3.32 3.26 3.2 8.9 8.7 8.5 5.32 5.2 5.1 
 Единични прозорци 

1 0.94 0.93 0.92 2.5 2.5 2.4 1.5 1.5 1.5 
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2 3.07 3.01 2.96 8.2 8 7.9 4.91 4.8 4.7 
3 3.07 3.01 2.96 8.2 8 7.9 4.91 4.8 4.7 
4 0.79 0.78 0.78 2.1 2.1 2.1 1.27 1.3 1.2 
5 0.79 0.78 0.78 2.1 2.1 2.1 1.27 1.3 1.2 
 Двускатни прозорци 

1 3.72 3.64 3.57 9.9 9.7 9.5 5.95 5.8 5.7 
2 1.87 1.84 1.81 5 4.9 4.8 3 3 2.9 
3 2.25 2.21 2.17 6 5.9 5.8 3.59 3.5 3.5 
4 5.09 4.98 4.88 14 13 13 8.14 8 7.8 

5 4.47 4.37 4.28 12 12 11 7.15 7 6.9 
 Балконски врати 

1 0.94 0.93 0.92 2.5 2.5 2.4 1.5 1.5 1.5 
2 3.07 3.01 2.96 8.2 8 7.9 4.91 4.8 4.7 
3 3.07 3.01 2.96 8.2 8 7.9 4.91 4.8 4.7 
4 3.07 3.01 2.96 8.2 8 7.9 4.91 4.8 4.7 

 

 
фиг.10.Разпределение на сроковете на възвръщане на инвестициите  

по варианти на изпълнение 
 

Обобщени резултати за концептуален модел за икономически ефективна схема 

за саниране 

Анализите на инвестициите, необходими за полагането на изолацията с използването 

на различни изолационни материали,  осъществен съгласно зависимостите от табл.1, 

показват, че размерът им е от 5 до 18 лв/m2 при вътрешно полагане и до 30 лв/m2 при външно 

полагане. Данните за очакваните приходи от икономията на енергия и дисконта при цена на 

горивото от 0,05 / .лв kW h  са представени в табл.25. Сравняват се трите характерни за 
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страната климатични зони – южна (Сандански), тракийска (Чирпан) и дунавската равнина 

(Кнежа).  

Таблица 25 

Очакван паричен поток от икономията на енергия и дисконта 
 

Показатели 
Приходи по месеци, лв/m2 

X XI XII I II III IV 
Сандански 

Икономия от енергия 0,071 0,153 0,201 0,251 0,188 0,156 0,063 
Икономия от дисконта 0,003 0,006 0,008 0,008 0,006 0,004 0,001 
Сумарна икономия 0,075 0,16 0,208 0,259 0,193 0,16 0,064 

 Чирпан 
Икономия от енергия 0,096 0,147 0,216 0,274 0,25 0,187 0,086 
Икономия от дисконта 0,004 0,006 0,008 0,009 0,007 0,005 0,002 
Сумарна икономия 0,1 0,154 0,224 0,284 0,257 0,191 0,087 

 Кнежа 
Икономия от енергия 0,135 0,167 0,277 0,319 0,249 0,21 0,082 
Икономия от дисконта 0,006 0,007 0,011 0,011 0,007 0,005 0,002 
Сумарна икономия 0,142 0,175 0,288 0,329 0,257 0,215 0,084 

 
Влиянието на икономията на енергия върху възстановяването на кредитите е отразено за един 

отплителен сезон при условие, че се погасява лихвата от кредита. Приети са 12% за лихвата, 

сравнени са трите представителни климатични района (табл.25). Изхожда се от 

зависимостите (1),…,(52), отнасящи се до синтезираната схема от фиг.2. Степентта на 

погасяне на кредита по климатични зони в проценти е: Сандански (С) – 22,4%; Чирпан (Ч) – 

25,6 % ; Кнежа (К) – 29,8%. Съотношението спрямо Сандански е 1:1,14:1,33.   

Таблица 26 

Разпределение на нивата на възстановяване на инвестицията 
само за сметка на икономията на енергия и дисконта 

 (вариант 1) 
месеци 

X XI XII I II III IV V 
Разпределение за района на Сандански 

5 4,925 4,766 4,558 4,298 4,105 3,945 3,8806 
0,075 0,159 0,208 0,26 0,193 0,16 0,0644  
0,05 0,0492 0,048 0,045 0,043 0,041 0,039  
0,13 0,2082 0,256 0,305 0,236 0,201 0,1034  

Разпределение за района на Чирпан 
5 4,9 4,746 4,522 4,238 3,981 3,79 3,703 

0,1 0,154 0,224 0,284 0,257 0,191 0,087  
0,05 0,049 0,047 0,045 0,042 0,04 0,038  
0,15 0,203 0,271 0,329 0,299 0,231 0,125  

Разпределение за района на Кнежа 
5 4,858 4,683 4,3953 4,0663 3,8093 3,5943 3,5103 

0,142 0,175 0,2877 0,329 0,257 0,215 0,084  
0,05 0,048 0,047 0,044 0,041 0,038 0,036  
0,19 0,223 0,3347 0,373 0,298 0,253 0,12  
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Сравнителни данни по отношение на вариантите 2 и 3, интерпретирани чрез 

селектираната схема от фиг.7 са представени в табл.27. Приет е едногодишен период на 

погасяване на кредита с намаляваща главница и 12 % лихва. Кредитът е 5 лв/m2 и се отнася за 

вътрешно изпълнение на изолацията с дебелина 0,02 m, с материал стиропор. 

Разпределението при вариант 2 (без отчитане влиянието на икономиите на енергия и 

дисконта) е представено в първата част на табл.27. Резултатите са еднозначни за всеки 

район. Размерът на лихвата е в границите от 0,05 до 0,0042 лв/m2, на вноската от 0,467 до 

0,42 лв/m2.  

 

Таблица 27 
Разпределение на нивата на погасяне на кредита по вариант 2 и 3 

лв/m2 месеци 
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX  

Разределение по вариант 2 
 0,467 0,463 0,458 0,454 0,45 0,446 0,442 0,437 0,433 0,429 0,425 0,421 0,421 
Е 5 4,583 4,167 3,75 3,333 2,917 2,5 2,083 1,667 1,25 0,8333 0,417 0 
b 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,4167 0,417 0 
L 0,05 0,046 0,042 0,038 0,033 0,029 0,025 0,021 0,017 0,012 0,0083 0,004 0 
B 0,467 0,463 0,458 0,454 0,45 0,446 0,442 0,437 0,433 0,429 0,425 0,421 0 

Разпределение по вариант 3 за района на Сандански 
Е 5 4,508 3,932 3,307 2,63 2,02 1,443 0,962 0,545 0,128 0,1292   
b 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,129 0   
И 0,075 0,159 0,208 0,26 0,193 0,16 0,064 0 0 0 0   
L 0,05 0,045 0,039 0,033 0,026 0,02 0,014 0,010 0,006 0,001 0   
B 0,542 0,621 0,664 0,71 0,636 0,597 0,496 0,427 0,423 0,129 0   

Разпределение по вариант 3 за района на Чирпан 
Е 5 4,483 3,912 3,271 2,57 1,896 1,288 0,784 0,367 0,371    
b 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,371 0    
И 0,1 0,154 0,224 0,284 0,257 0,191 0,087 0 0 0    
L 0,05 0,045 0,039 0,033 0,026 0,019 0,013 0,008 0,004 0    
B 0,567 0,616 0,68 0,734 0,7 0,627 0,517 0,425 0,371 0    

Разпределение по вариант 3 за района на Кнежа 
Е 5 4,441 3,849 3,144 2,398 1,724 1,092 0,591 0,174 0,174    
b 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,174 0    
И 0,142 0,175 0,288 0,329 0,257 0,215 0,084 0 0 0    
L 0,05 0,044 0,039 0,031 0,024 0,017 0,011 0,006 0,002 0    
B 0,609 0,592 0,705 0,746 0,674 0,632 0,501 0,417 0,174 0    

 
Отчитането на икономията на средства, вследствие на санирането води до съкращаването на 

срока (вариант 3, фиг.3). Разпределението по вариант 3 е направено за трите климатични 

района (табл.4). Погасянето за южната зона се постига юли месец, за Чирпан и Кнежа през 

юни. По-ниско е нивото и на месечните вноски. 

Полагането на изолациите - външно и вътрешно, предлага една алтернатива особено 
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за жилищните кооперации – всеки собственик на апартамент може да направи своя избор. В 

случай, че живущите се организират и сключат договор с изпълнител, за предпочитане е 

външното изпълнение. Инвестицията е по-висока, избягва се интервенцията на 

изпълнителите в жилищата, не се отнема макар и незначителен, жилищен обем. Вторият 

вариант също има своето кредо. Цената за постигането на целта е значително по-ниска, 

външно полагане може да се приложи на стените на терасите, изолацията да се изпълни 

поетапно по стаи, съобразно интензивността на използването им и разполагаемия доход на 

домакинството. Особено предимство е възможността собствениците сами да положат 

изолацията. Тогава цената се снижава с близо 40%. 

Изпълнителите на СМР също следва да размишляват върху алтернативите, предвид 

възможността да постигнат трайно присъствие в пазарната ниша и  да добият статут на 

проводници на държавната политика в повишаването на енергийната ефективност на 

сградите. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изводи от апробиране влиянието на базисното ниво на инвестицията в саниране: 

Разработената методика за отчитане влиянието на влажността на вътрешния въздух 

върху дебелината на изолацията на стените на панелите позволява той да бъде интегриран 

при моделиране на необходимия финансов ресурс за саниране на сградите в зависимост от 

тяхното предназначение – жилищни, животновъдни, промишлени и пр., тъй като се обхваща 

целия диапазон на вариране на относителната влажност – от минимална стойност до 100%. 

Предложеният метод за моделиране на оптималната дебелина на изолационния 

материал, респективно на минималните сумарни специфични разходи за саниране на стените, 

отчита в съвкупност връзката между топлинните загуби, цените на енергията и 

топлоизолационните материали, сроковете за възстановяване на инвестицията в саниране, в 

неразривна връзка с топлофизичните свойства на използваните изолационни материали. 

 

Изводи от апробиране влиянието на нивото на икономия на енергия 

Изведените и обобщени аналитични зависимости позволяват очакваната икономия на 

енергия, респ. финансови средства, като резултат от санирането на сградите да се пресмята 

при отчитане на дебелината и топлопроводността на изолационния материал, климатичната 

зона и стойностите на съпротивлението на топлопреминаване преди санирането, без да е от 

значение конструкцията и материала, от които са изпълнени сградните ограждащи елементи 

(стени, покрив, подове, и пр.). 
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Влияние върху стойността на очакваната икономия на енергия оказват климатичния 

район (до 33%), дебелината на изолацията, като с нейното нарастване се увеличава и 

съпротивлението на топлопреминаване на стените преди санирането (до 2,84 пъти), както и 

стойността на спестената енергия (с 2,01 - 2,82 пункта).  

Получените резултати от изследването показват, че подходът на моделиране на 

очакваната икономия на енергия и нейния стойностен размер има приложен смисъл и следва 

да се развива в посока към създаването на алгоритми и програми за симулиране на модела 

при различни възможни технологични и конструктивни варианти на саниране на сградите. 

 

Изводи от апробиране влиянието на дисконта и дисконтирания паричен поток, 

генериран от икономията на енергия 

Съставеният модел за симулиране на дисконта при санирането на сградите свързва в 

едно цяло факторите, влияещи върху нивото на вариране на дисконта (климатически, 

физически, конструктивни и пр.) и разкрива възможностите за управление на процесите на 

санирането на сградите на комплексна технико-икономическа основа. 

Резултатите от проверката на модела потвърждават значимото влияние на дисконта 

при санирането на сградите, с оглед повишаването на тяхната енергийна и икономическа 

ефективност. 

Обект на следващите изледвания следва да бъде влиянието на икономията на енергия 

в съвокупност със дисконта върху икономическата ефективност на процеса на санирането на 

сградите. 

 

Изводи от апробиране влиянието на минималните специфични приведени годишни 

разходи 

Изведени са  зависимости, чрез които могат да се моделира икономически 

оптималната дебелина на изолацията и на тази основа да се изчислят минималните 

специфични приведени годишни разходи (МСПГР) при санирането на стопански, 

административни и жилищни сгради. 

 Определянето на МСПГР позволява избора на икономически ефективни срокове за 

възстановяване на инвестицията в саниране на сградите. 

 

 Изводи от апробиране влиянието на индексите на топлоизолационните материали 

Предложеният метод за определяне на специфичен индекс на различните 

индустриални продукти за топлоизолация позволява едновременното съчетаване на 

техническите и стойностните характеристики на тези продукти – физически размери, 
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плътност, топлопроводност, топлоакумулираща способност и цена на материалите.  

Дефинираните индекси носят информация, както следва:   

индекс Qi - за степента на промените на топлоенергийните показатели на обектите;  

индексите i , vi - за архитектурно – конструктивни параметри на сградите;  

индекс Цi  за технико-икономическата ефективност на проектите за саниране. 

 Получените резултати от обследването на индексите на топлоизолационните 

материали, прилагани при санирането на сградите, предполага създаването на каталог, който 

непрекъснато да се актуализира и да бъде неразделна част от софтуерни продукти, използван 

от специалистите по обследването за енергийна ефективност и проектиране топлоизолацията 

на сградите.  

 Още повече, индексите позволяват динамично следене на изменението в 

икономическата ефективност от приложението на даден индустриален продукт за 

топлоизолация. 

 

Изводи от апробиране влиянието на ролетните щори 

Предложената постановка за провеждане на изследването позволява да се обхванат 

характерните и конкретни елементи подлежащи на саниране чрез рулетните щори -единично 

остъкляване, двойно остъкляване, единични прозорци и горно остъкляване, двускатни 

прозорци и горно остъкляване, балконски врати, така че да се дава оценка за икономическата 

ефективност на всеки от вариантите. 

Чрез получените резултати от изследването се установява, че ефекта от монтажа на 

рулетните щори е зависим от типа на санираните прозорци и врати, като при едноскатните 

елементи(врати, прозорци, горно осветление) срокът на възстановяването на инвестицията е 

от 0,97 до 4,2 години, съобразно използваното гориво за отопление. 

Настоящото изследване е един начален етап от проучването. Резултатите от него 

определено показват целесъобразността от продължаване на изследването, като усилията се 

насочат към експериментално обследване коефициентите на топлопредаването, при наличие 

на рулетни щори, както и по-нататъшно развитие и усъвършенстване на разработените на 

този етап модели. 

 

Изводи от концептуалния модел 

Синтезираните икономически ефективни схеми и аналитични модели, обощени в 

единна методика, свързваща физическите, технологични и икономически условия на процеса 

на саниране, позволява всеки собственик на сграда (домакинство, институционален орган, 
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бизнес организация) да направи оптимален инвестиционен избор за начина на изпълнение на 

саниране на сградата. 

В допълнение, концептуалният модел за икономическа ефективна схема на саниране, 

може да послужи като инструмент за различните финансови институции при разработването 

на продукти за подпомагане осъществяването на мерките за повишаване енергийната 

ефективност на сградите, включително за вземане на решения и ефективно управление на 

отпусканите кредитни средства за целта.  

Концептуалният модел показва, че процесите на саниране следва да се осъщестяват 

при гъвкави схеми на усвояване на инвестициите и тяхното възстановяване, в основата на 

които е изпълнение на изолацията преди началото на отоплителните сезони и отчитане на 

постигнатата икономия на енергия, така че да могат да се съпоставят реалистично срока на 

възстановяване на инвестицията и експлоатационния срок на изолацията, откъдето произтича 

и нейната целесъобразност.  
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БАЛАНСИРАНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ 
Венелин Терзиев, Евгений Стоянов, Марин Георгиев 

 

THE BALANCED SCORECARD MODEL AS A TOOL FOR 

ENHANCEMENT OF INTANGIBLE ASSETS 

Venelin Terziev, Evgeniy Stoyanov, Marin Georgiev 

 

Abstract: The aim of this study is to gather sufficient evidence and arguments in order to 

prove to society that during the process of change in thinking and especially of effective practical 

implementation of management models such as the balanced scorecard model, high levels of 

efficiency can be achieved on all hierarchical levels in systems key for the society and the state. 

Keywords: balanced scorecards, performance measurement, strategic management, control, 

organization 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на съвременното общество може и е напълно естествено да бъде 

разгледано като резултат на действията и процесите, които реализират еволюцията. Счита се, 

че постепенната промяна винаги е предоставяла възможност всяко изменение и всяка 

корекция да намерят своето място и да се съобразят с мярата, заявена и обоснована от 

нуждите на обществото и приложението на природните закони и съотношения. Естеството на 

всички процеси в своето развитие и усъвършенстване е доказало, че в този на пръв поглед 

безпорядък, иницииран от присъствието на безброй обекти и явления има свой механизъм на 

взаимодействие и последователност. Именно в този контекст може да се твърди, че другата 

по-скрита линия на развитие и в природата и в обществото е присъствието и 

усъвършенстването на разнородните форми на специфична и логически обоснована 

организираност, проявяващи се  под формата на системи. 

Анализът на човешката история доказва, че именно взаимодействията на различните 

системи в своите разнородни по качество и мащаби взаимодействия се развиват в тези 

процеси и едновременно с това променят обществото. Въпреки, че тези тенденции са 
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придобили постоянен като посока на промяна характер всеки момент притежава различна 

динамика на развитие. Обяснението е просто - всяка система притежава уникално за всеки 

момент поведение. Макар, че промяната е единствената алтернатива за развитието на 

обществото тя протича почти непредсказуемо. Това дава основание водещи философи и 

анализатори да нарекат състоянието на съвременното общество „конструктивна деструкция”. 

Определението като съдържание доказва огромен диалектически потенциал и същевременно 

дава израз на две основни тенденции - едната, доказваща, че социума мисли за определена 

сигурност и устойчиво развитие, а другата за това, че нарастващите му значими потребности 

изискват промяна.  

Обяснението за развитието и задълбочаването на двете тенденции намира философско 

обяснение или по-скоро може да бъде възприето като резултат от състоянието и работата на 

основните механизми, движещи социалното развитие - трудната работа на пазара и 

незадоволителното присъствие на основни системи - политическата и икономическата.  

Една от характерните особености на последните години се състои в бурното развитие 

на концепции, модели и технологии за корпоративно управление. Особено внимание се 

отделя на стратегическото управление. Анализът на дейността на крупни и средно големи 

икономически единици, функциониращи без адаптирано към тях стратегическо управление 

вече е твърде рисковано начинание. Изследванията в тази област предизвикват и подготвят 

появата на нови парадигми, концепции и инструментариум. Без съмнение оценката е ценна 

управленска практика. Една от ролите на измерването, особено във формата на балансирани 

схеми е да улесни проверката за хода на действия по мероприятия в  организацията.  

Изходен пункт на балансово - резултатните  методи е разбирането, че да се разчита 

напълно на финансовите показатели при оценяване изпълнението на поставените цели в 

организациите е неправилно. Адаптирането на балансово-резултатния анализ към новите 

условия освен, че отдава дължимото на традиционните измерители ги допълва и с нови 

показатели за очаквано състояние и развитие в бъдеще. За основа на този тип анализ се 

утвърждава балансираната карта за оценка  [1] /БКО/, презентирани в началото на 90-те 

години на ХХ век. 

Идеята бизнесът да се разглежда от гледната точка на „карта” предизвиква значителен 

интерес още от въвеждането на модела през 1992 г. Причината е, че все повече менажери 

откриват необходимост от нещо повече от масово прилаганите краткосрочни доклади, 

визирайки развитието на способности, необходими за да преуспее организацията и в бъдеще, 

макар че е възможно тези промени да ги лишат от печалби в настоящата година и да доведат 

до нарастване на разходите.  

Именно това е фундаменталната причина поради която компаниите се нуждаят от 
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балансирана карта. Тази нужда е още по-очевидна за организациите, чиято цел не е печалба 

като правителствени агенции и нестопански структури и откроява още основателни причини, 

поради които балансираната система успешно се налага в света на бизнеса и консултантските 

услуги:  

Първо, това е съвсем навременна идея. Остарелите традиционни системи за 
измерване, както и все по-големите усилия за съществуване в непрекъснато усложняващите 
се условия, предоставят големи възможности за БКО.  

Второ, БКО е изключително добре формулирана и представена много внимателно 
както от своите създатели чрез серия статии във водещи научни списания, така и от водещи 
консултантите на научни форуми. 

Трето, БКО изглежда проста, но притежава широко спектърна същност. Предимството 
на това е, че от пръв поглед се констатира достатъчна прозрачност и разбираемост. И все пак 
при по-задълбочено изследване на самата концепция  става ясно, че така наречената 
„простота” е само привидна. 

Предпоставки за утвърждаване на управленския модел балансирана карта за оценка на 
резултатите, могат да бъдат разгледани в няколко аспекта: 

Ниската ефективност и едностранчивата насоченост на управленския контрол в 
посока финанси, а от там и деформирането на база данни при създаването на стратегия. 

Необходимостта от въвеждане в практиката на широко приложим модел, измерващ 
ефективността, анализиращ отношенията и регистриращ тенденции и посоки на 
стратегическо развитие. 

Съвместяването на финансови и нефинансови измерители на дейността- тяхната роля 
в реализирането на ефективно управление и контрол на всички нива.   

От 1992г. до наши дни интересът към балансираната система от показатели постоянно 
нараства. Концепцията провокира усъвършенстване на дейността на много менажери. 
Особено отзивчиви са ръководителите от средния ешелон. За тях е лесно да погледнат 
операциите си като балансиращ акт между различни значими интереси от гледна точка на 
балансираната карта. Апробацията на БКО като средство за контрол среща трудности, докато 
обори привидно по-практичните цели за печалби при висшия ешелон ръководители. 
Следователно е важно внимателно да се прецени какви ключови коефициенти и нефинансови 
критерии трябва да се заложат в нея.  
 

Фиг.1.Балансирана система от показатели 
 

 Източник: Kaplan R., D. Norton, The Balanced Scorecard: translating strategy into action, 1996, tail 1
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задоволим нашите и на 

акционерите 

потребности?

Вътрешни бизнес 

процеси

Цели

Показатели

Задачи

Инициативи

Мисия и стратегия

Как трябва да развием 

своите способности за 

изменения и 

усъвършенстване?

Обучение и 

развитие

Цели

Показатели

Задачи

Инициативи

 
В балансираната карта критериите за резултат се комбинират с критерии, които 

описват изразходените ресурси или извършените дейности, като тази комбинация се 
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обособява като един стимул, един своеобразен двигател на работа. Добре конструираните 
карти комбинират в съдържанието си няколко перспективи /Фиг.1/ и два елемента,  които е 
трудно да се разграничат. Те са обвързани в система от цели и средства. За хората, 
отговарящи за логистиката, времето на доставка е резултат, но за целите на връзката с 
клиента, то може да се сметне за един от двигателите на работа, който може да повиши 
лоялността на клиента. В този ред на мисли може да се твърди, че картите до голяма степен 
илюстрират възможностите на бизнеса да се основава върху предположения за връзките 
между отделните коефициенти и тези предположения да се използват за осъществяване на 
определена задача. 

Чрез висока прозорливост пазарите се фрагментират, когато клиентите осмислят как 
могат да задоволят индивидуалните си нужди. Това развитие представлява истинско 
предизвикателство за адаптивната способност на бизнеса. Общуването с клиентите трябва да 
бъде сведено до ниво индивид и задоволяване неговите потребности. Това изискване важи не 
само за компании, които продават на други компании, но и за така наречения масов пазар. 
Комуникацията насърчава и стимулира растящите очаквания на купувачите относно 
продуктите и тяхното приложение. „Индивидуално адаптиран и основан на конкретни 
взаимоотношения маркетинг предполага, че се усъвършенства способността да се управлява 
обособената вече връзка между клиент и продукт” [2]. Поради липсата на стандартни 
решения до голяма степен фактори за успеха в този аспект са информационните системи и 
компетентността на работещите. 

Всички тези изисквания налагат нужда от динамични организации с висока степен на 
автономност на работещите. За тази среда не е подходящ традиционния финансов контрол. 
Не само че информацията, която той осигурява често е остаряла и неточна, за да се използва 
като база за решения за отношенията с клиенти или за продукти. Освен това и автономните 
служители се нуждаят от цели и инициативи различни от обичайните, които се базират на 
печалба и възвращаемост на инвестициите и са оформени по модела на бюлетините за 
приходите при финансовото счетоводство. Необходими са други ориентири, които да посочат 
начин съвместим с изчерпателната далновидност или концепцията на бизнеса. Цялата 
организация трябва да възприема единството на стратегия и правилата на бизнеса, които се 
базират на консенсус между необходимите приоритети. По тези причини балансираната 
система има своето място и роля. Концепцията е помощник в процеса за постигане на общо 
мнение за бизнес средата в компанията. Тя обогатява инструментариума на управлението и 
контрола и ги устремява в стратегическа насока, като преосмисля тяхната ефективност и 
провокира усъвършенстването им във функционален план. 

В понятието „балансирана карта” е заложена не само специфичната структура за 
самата „карта”, но и процеса на нейната употреба. Така концепцията за балансирана карта е 
елемент от добре развита система за управление и контрол, фокусирана в стратегическа 
перспектива  и отговор на критиката насочена към традиционното управление и контрол. Тук 
прозира връзката на оригиналните предположения на Каплан и Нортън за контрол на 
балансираната карта с други подобни предположения и с идеята за интелектуалния капитал 
на една компания. При наличието на балансирана карта финансовата отговорност и 
управлението са заменени от по-богатата картина на реалността. Не че паричните критерии 
са станали по-маловажни, но и в тази връзка е необходимо да се формира баланс при прехода 
от финансово към стратегическо управление на дейността организационната дейност.  

През последното десетилетие нараства критиката към традиционните управление и 
контрол като обосновани само върху финансови критерии. Причината за това е, че днес 
условията се различават от условията по времето, когато се е утвърдило разбирането за 
смисъла на традиционните управление и контрол. 

Понякога се говори, че основно традиционният контрол е спрял да се развива през 
1925г. По онова време са съществували буквално всички счетоводни процедури, използвани и 
сега: бюджети, стандартни разходи, трансферирано плащане /цената на продукти или услуги, 
когато са търгувани между отделните филиали на една и съща организация, а не на 
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свободния пазар - моделът на Дюпон и др. Ролята на системата мениджмънт - контрол е била 
да се грижи, компанията да е ефективна; в резултат на това мениджмънта се съсредоточава 
основно върху разходите. 

От Втората световна война насам промишлеността е подложена на огромна 
технологична промяна и повечето организации са увеличили мащабите си и са усложнили 
структурата си. Модерните технологии и производствени процеси водят до нови изисквания 
към системите за управленски контрол на компаниите. Финансовите критерии илюстрират 
резултатите от вече взети решения, но не са адекватно ръководство за дългосрочно 
стратегическо развитие. Много хора осъзнават, че за да бъде конкурентноспособна една 
компания, тя се нуждае от по-пълна информация за различните аспекти на своя бизнес. По 
тази причина 80-те години се характеризират с бум на концепции и инструментални образци 
като: Мениджмънт на пълното количество /МПК/, недостатъчно производство, /Кайзен/, 
повторно планиране на бизнес процеса /ППБП/ и др. Но от счетоводството и отдела по 
финансов контрол рядко излизат инициативи. Целите на новите инструменти регистрират 
неясна връзка с традиционния контрол, тъй като чрез тях се доказва непрестанен напредък с 
течение на времето, като се опират на идеи и предложения от самата организация. 
Стратегията, стъпила върху  процесите, които отговарят на нуждите на купувача, е 
несъвместима с краткосрочното мислене, резултат от съсредоточаване единствено върху 
финансовите критерии. 

Формират се критични становища относно класическия контрол, тъй като той 
генерира определени дефицити в управлението защото: 

1.Предоставя подвеждаща информация при вземане на решения. Основата за вземане 
на решения в една компания се създава от информацията за разходи, приходи и доходност. 
„Традиционните финансови критерии показват резултатите от минали дейности. Такъв вид 
информация може да доведе до действие несъвместимо със стратегическите цели” [3]. 

2.Не взема предвид изискванията на днешната организация и стратегия. 
Съсредоточаването върху критерии с паричен израз принуждава компаниите да пренебрегнат 
по-малко материални нефинансови критерии като качество на продуктите, задоволеност на 
клиента, време за доставка, гъвкавост, време за развитие на нов продукт и по-високо ниво на 
ноу-хау на работниците. Използваните критерии регистрират фалшиви сигнали за 
ефективността и доходността на предприятието. 

3.Насърчава краткосрочното мислене и субоптимизация. Финансовият контрол не 
предполага дългосрочно мислене. Той може да доведе до съкращения в изследването и 
развитието, връщане към остарели методи на обучение, слаби програми за мотивация и 
инициативност и забавяне на инвестиционни планове. Така основният проблем се оказва 
„субоптимизация” във времето, а предизвикателството е да се постигне баланс между кратко 
и дългосрочна работа. 

4.Управлението на база финансови критерии омаловажава ролята на контрола. 
Структурата на управленско-контролните системи е определена от нуждата на финансовото 
счетоводство относно външна информация. Акционерите в компанията непрестанно искат 
информация за работата на предприятието, за да могат да се сравнят с алтернативни 
възможности за инвестиране. Само финансови критерии не дават достоверна и точна 
информация за развитието на бизнеса [4] . 

5.Генерира подвеждаща информация за разпределението на разходите и контрола на 
инвестициите. Традиционната основа за разпределение на разходите - разпределение на 
индиректните на основата на директните разходи - е остаряла. Връзката между директните и 
индиректните разходи е променена като следствие от нарасналите разноски за изследване и 
развитие, съвместна работа рационализиране на производството и т.н. Смесените субсидии за 
продуктите затрудняват оценяването на действителната доходност от всеки един от тях. 
Освен това често е невъзможно да се оцени дългосрочните разходи по разработването на 
един продукт. Разходите трябва да се разпределят по начин, различен от традиционния метод 
на стандартните добавки. 
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6.Доставя абстрактна информация на служещите. Друг недостатък на финансовите 
критерии е, че те не значат нищо за голяма част от организацията, състояща се от служители, 
които не откриват връзка между тяхната работа и цифрите в различните типове отчети. 
„Системите са твърде комплицирани и така се превръщат в пречка за гъвкавостта на предната 
линия” [5]. 

7.Игнорира се ролята на бизнес средата. Традиционните системи конструирани от 
финансови критерии пренебрегват перспективата клиент и конкурент и така не успяват да ни 
предупредят рано за промените в предмета на дейността на компанията и в промишлеността: 
финансовите ключови коефициенти на повечето контролно-управленски системи са насочени 
повече навътре отколкото навън. „Тези критерии се използват за сравнения с минали периоди 
на основата на вътрешно създадени стандарти. Така е много по-трудно да се сравни 
компанията с конкурентите й, макар че тази информация е толкова важна, колкото и работата 
на компанията за постигане на набелязаните цели”. 

8.Възможност за подвеждаща информация. Днешните лидери са склонни да се 
използва информацията от ежемесечни и тримесечни отчети - фактор, който накланя везните 
в полза на краткосрочни инвестиционни решения. Освен това тази краткосрочна перспектива 
дава възможност за манипулиране на финансови критерии, така че „финансовите ключови 
съотношения могат да са подвеждащи и да не са достоверни за целите на анализа и вземане 
на решения” [6]. Именно динамиката на баланса между отношение и състояние поставя на 
дневен ред разрешаването на дилемата: документ или процес е явлението БКО. „Когато се 
говори за балансирана карта се счита, че успехът трябва да отразява баланса между няколко 
важни елемента на работата, на разумния баланс между отношение и състояние на развитите 
и развиващите се компоненти” [7]. Еднакво важно е картата да бъде оформена като документ 
за постигнати и очаквани резултати. Тогава тя е алтернативен начин да се визуализира бизнес 
плана .  

В ранните образци балансираната карта е разглеждана като метод на стойностно 
измерване. В тези случаи е твърде трудно да се търсят сериозни основания процесът да се 
обвързва с управлението на стратегия и контрол върху нея. На този ранен стадий развитието 
БКО е обвързано с конкретни инициативи и мероприятия, планово подготвяни и бюджетно 
обезпечени. Наблюдава се взаимно влияние между формата на картата и целия процес на 
планиране, в частност на процеса по създаване на бюджети. Той предполага оформянето на 
баланс между краткосрочно и дългосрочно планиране и възможност да предначертава 
необходимата стратегическа посока на усилията на всеки член от организацията. (фиг.2). 
Картата често създава поводи за дискусии, които без нея може би не биха се провели, но са 
важни поради нейната употреба. Така един  документ формално погледнато е карта, но 
съдържа и нещо много повече. 

Идеята далеч надхвърля просто създаване на система за оценяване на работата. Макар 
да съществуват много мнения за картата, твърде често в това понятие се залага и друго 
съдържание. От практиката е установено, че картите имат различни приложение-от 
управление на бюджетите до управление върху стратегиите. Те всички имат една обща черта: 
появата им в последните години е предизвикана от необходимостта да се измерва и управлява 
както ефективността на дейността на разглежданите организации, така и далеч по-сложни 
процеси, като реализирането на стратегии. В основата на концепцията за Балансираните 
карти  за оценка лежи идеята за формиране на иновационна система за измерване на 
дейността на организациите.  

В момента организации и компании от корпоративен тип оперират в нов вид 
икономическа среда, основана на знанието, където е необходимо да бъдат управлявани на 
практика неизмерими дейности като иновации и човешки капитал. Самите организации 
осъзнават как при новия вид икономика съществуват нови явления, носещи стойност, каквито 
са знанието на хората, новите технологии и софтуерни продукти, корпоративната култура, 
подпомагаща иновациите. Отчита се, че организациите не разполагат с подходящия 
инструментариум, за да прилагат успешно новите си стратегии и да реализират успешен 
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контрол върху тях [8].  
 
Фиг.2.Балансирана карта за оценка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балансираната карта за оценка е практическият инструмент, помагащ на 
организациите да реализират своята бизнес стратегия. За всяка перспектива се формулират 
стратегически цели, критери и планове за действие. Непрекъснатият процес по развитието на 
БКО е целенасочен върху съвместяването на четирите и повече перспективи. Картата насочва 
усилията на разглежданата организация върху критичния анализ на бъдещето и обвързването 
му със съдържанието на идеала.  

За процесът по въвеждане на БКО в практиката на всяка организация се установява и 
регламентира определена цикличност и принципи [9]. Чрез езика на цели и стимули се 
създава конферентна връзка между всички йерархически нива за ефективно общуване. БКО 
се отличава с логично обвързана и лесно разбираема архитектоника за същностно изразяване 
на възприетата стратегия. Акцентът в цялостния анализ на модела БКО пада върху логиката 
по съвместяване на различни критерии. Наред с това тя носи и ретроспективен характер, 
поради факта, че онагледява историята на организационната стратегия. Компактната форма е 
обвързана с конкретни принципи при конструиране, доказана причинност и логическа 
организираност. Процеса на моделиране на БКО, постоянно доказващите се хипотези, за 
определени причинно-следствени връзки, генерират алтернативи за самоусъвършенстване на 
модела, а от там и за формите на управление и контрол в разглежданата организация. 

Управленският процес започва с идеала и стратегията на организацията, а картата е 
творчески метод за управление и контрол на бизнеса. Творческият характер на процеса по 
създаване и внедряване на БКО се определя от една страна от възможността да се въплътят 
идеалните цели в реални дейности, а от друга страна ефективната стратегия да бъде резултат 
на изкуството да се управлява и контролира. „Но опитът показва, че дескриптивният характер 
на картата често води до нови идеи за бъдещето на компанията и преоценка на нейната 
стратегия ” [10]. По тази причина първите стъпки в процеса по форматиране на картата са 
разработване на стратегия - фаза, която вече може да е осъществена при други процеси на 
компанията. В такъв случай подготовката на картата включва просто потвърждение на 
съществуващите стратегии, макар че в процеса по конструиране те трябва да бъдат изразени 
като цели и фактори. 
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Фиг.3.Позиции в производствената област за усъвършестване на производствания 
процес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: Комплексна схема на БКО Източник: Олви,2000, Apractical Guidetousingthe BS, p. 124 

 
Процесът подчертава начина по който стратегията на компанията се трансформира 

като критерии и цели за отговорните мениджъри и възможностите на картата да дава 
изчерпателни и балансирани описания на техните задължения. „Процесът по принцип трябва 
да се повтори на всяко ниво от компанията, така че всички служещи да добият усещането, че 
участват в него и да осъзнаят своята роля в целия стратегически план” [11]. Важна част от 
процеса е да се свържат заедно критериите от различни перспективи и картите за различните 
звена на организацията. 

В тази компетентност компанията трябва да концентрира своите ресурси в  определен 
брой подбрани области. Процесът включва голям брой служители, чийто принос е необходим 
по различен начин. Картите за разнообразните им дейности трябва да са достатъчно ясни, за 
да насочат техните усилия във вярната посока и да обяснят какъв е приносът им към общите 
усилия. За да е достъпна картата за употреба в практиката в цялата компания, процедурата 
при работа с критериите трябва да е прозрачна и разбираема. 

Данните трябва да се записват, сверяват и пускат в обръщение. „Обикновено картата 
ползва комбинация от данни, които вече се употребяват в компанията и нови критерии, някой 
от които може да са съвсем обикновени по природа. При проектиране на карта за 
стратегически контрол е нормално да се обмислят практическите аспекти на събраните данни 
и на съществуващите системи” [12]. Това е особено валидно за въвеждащата фаза, когато 
картата не е приела окончателния си вид. Но дори една временна система се нуждае от 
практически решения и отговори на много въпроси, отнасящи се до отговорността за 
оценките за качеството на управление и контрол. 

Една от функциите на картата е да контролира операциите на компанията. Тя 
осигурява език, с който да се опишат очакванията и работата, като така се поставят основите 
за дискусии- как всеки индивид може да допринесе за постигане идеала на компанията. 
Усилията да се разработят бази данни за клиенти или да се привлекат клиенти за нов пазарен 
сегмент може и да не са доходни за кратък период, но могат да са оправдани предвид 
очакваните облаги в далечен план. „Картата служи като база за определяне на съответната 
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тежест на тези усилия в целия баланс и за разпределяне на тази тежест в целия стратегически 
контрол” [13]. С времето ефектът се усилва. Необходима е подходяща структура за 
стимулиране и практически мерки за работа със събраната информация, така че 
разработването на набор от добри практики за картата да е лесно и осъществимо. Особено 
важно е дискутирането на въпроси, свързани с формиращите картата фактори и коментар на 
нефинансовия им характер. 

 Ключово значение в разработването и внедряването на модела БКО има 
практическата реализация на концепцията за „учащата” организацията. Практически се 
осъществява процес на споделяне на интелектуални модели, където участва на практика 
голяма част персонала. От една страна този процес обслужва изработването на 
балансираните карти на всички равнища. Използват се знанията и опита на множество 
членове от персонала за изработване и оценка на множество хипотези относно измеренията, 
факторите и показателите за успеха на компанията и нейните подразделения.  

От друга страна процесът на разработването на картата създава важни предпоставки 
за нейното внедряване. Широкото обсъждане цели постигането на консенсус по 
окончателните параметри на картите и реализиране на обратно влияние върху 
индивидуалните интелектуални модели. По този начин картите се утвърждават и възприемат 
с убеденост като план за действие и алтернатива за самоусъвършенстване. 

Една фундаментална предпоставка при създаване на капитал от висшето равнище на 
управление за организацията е, че всички заинтересовани страни трябва да намерят 
консенсус относно общите допирни точки в дейността. Следователно на организацията 
трябва да се предоставят достатъчно ресурси, включително и времеви ресурс, така че всеки 
въвлечен в проекта да получи информацията, необходима му за да си състави хипотеза, която 
да защити и да превърне в основен  мотив на поведение, подчинено на реализацията на 
балансираната карта и привеждането й в действие.  

Опитът показва, че в голям брой случаи при обсъждания за внедряване на БКО 
висшият мениджмънт подценяват полезността  за организацията, участниците в проекта да 
придобият впечатление и представа за фактическото състояние на самата организация и 
извън нея /среда, бранш/. Този недостатък често е свързан на някаква тайнственост, която 
обгръща въпросите и информацията от този вид. Този тип казуси доказват наличие на два 
проблема относно информацията - проблема с изкривяването на информационни данни и 
възможността определена некомпетентност да се крие под определена конфиденциалност. 
Тези проблеми акумулират голям брой негативи, като основният е, че много служители също 
се нуждаят от този вид необходими данни при вземане на правилни решения. Поведението се 
ръководи от моралните ценности и мненията, които на свой ред се основават на предишен 
опит. 

Фиг.4. Организация в процес на промяна 

Организация в процес на промяна при създаване и въвеждане на БКО (Източник:  Epstein & 

Manzoni (1997); A global Perspective on Translating Strategy into Action, WP,pp-97)
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„За да се осъществят необходимите промени, трябва да се създаде среда, която води до 
натрупване на нов опит, който постепенно ще повлияе върху становищата и след това върху 
поведението‘‘[14]. Понякога обаче е необходима външна намеса, за да се създаде и въведе 
новия опит. Една от целите на балансираната система е да стимулира нововъведения и 
иновации. Когато впоследствие организацията регистрира и анализира резултатите от 
промененото си поведение, вече ще е установена една форма на самовъзпроизвеждащ се и 
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саморегулиращ процес.  
Сигурно е, че целият процес и качеството на работата подчертано ще се подобрят, ако 

на участниците в него е дадена релевантна основна документация, както и възможността да я 
подлагат на съмнения и ревизии, включително да я разработват още. „По-доброто разбиране 
на цялото положение от получената необходима информация и времето се изплащат 
многократно по-късно в процеса, когато участниците се заемат отново с всекидневните си 
задачи” [15]. 

Важно условие за успеха на проект като Балансирани карти за оценка е изборът на 
подходяща организация. В зависимост от размера и статуса на компанията е добре в началото 
да се конкретизира обхвата на дейностите, които ще бъдат включени в картите, 
организационната структура, скоростта и посоката на въвеждане. Ако компанията е по-малка 
може би е най-добре да се конструира карта за цялата организация, докато при голяма 
компания и/или корпоративна група може да е по-подходящо да стартира процеса с един или 
два пилотни проекта.  

В последния случай изборът на подходяща единица в компанията трябва да стъпи 
върху комбинация от желание за участие и годност за проекта, така че компанията 
максимално да се възползва от първоначалния опит в по-нататъшната си работа. 
„Практическият опит показва, че е добре да се работи както с вътрешни единици, така и от 
единици с по-широки външни контакти‘‘ [16]. 

Друг решаващ фактор при избора за начин на въвеждане е структурната и правна 
уредба на компанията в дадения момент. Ако компанията е в период на бурни промени 
процесът на картата сам по себе си може да е полезен инструмент. В такива случаи 
обучението на персонала при въвеждането на балансираната карта би било полезно и би 
помогнало да се изгради разбиране и консенсус за бъдещите стратегии и за всички промени, 
които могат да последват процеса. В тези случаи е благоприятно да се започне със създаване 
на карта на най-висока ниво, която през следващата фаза може да бъде декомпозирана на 
подходящи части.  

За да подготви и получи подкрепа за необходима промяна в организацията топ 
управата може да подложи картата от стратегическо ниво на коментар. Целта на това 
представяне на картата не е само да се получи подкрепа за цялата стратегия, но и да започне 
дискусия- как може да се проведепо-ефективно процесът.  

Първата стъпка след изработването на карта на висшето равнище е да се позволи на 
всеки отдел или подходяща група да я огледа и обсъди- как тя влияе на тяхното специфично 
положение и как те смятат, че могат да допринесат за реализирането на идеала и целите на 
компанията. Може и да се обсъди- как да се работи по-ефективно и интелигентно. Едва след 
като приключи този етап може да се започне работа по осъществяване промени в 
организацията. Промените печелят и допълнителна подкрепа и се прилагат и по-нататък, 
когато се изготвят карти за съответните единици на новата организация. 

Процесът сам по себе си е изключително важен и на всички участници в него им е 
необходимо достатъчно време за да го разберат добре. Колко време е необходимо зависи 
донякъде и от големината и положението на компанията. В някоя малка компания проектът 
може да бъде завършен за 6 месеца в най-добрия случай, но ако организацията или 
ситуацията са по-сложни може да минат няколко години преди да бъде покрита цялата 
компания. Трябва да се отбележи и че процесът по внедряване и работа с балансирана карта 
никога не спира напълно [17]. 

До голяма степен ефектът на въздействие от приложението на модела се крие в самия 
процес на разработване, в който голям брой служещи участват в съвместни анализи и 
дискусии за способностите и положението на компанията.  

Освен дискусиите и разбирането на идеала, централна част от работата е по-
нататъшен анализ за откриване на стратегически перспективи и фактори за успех. Поради 
тази причина в процеса трябва да включи максимален брой служещи. Той трябва да се 
осъществява с консенсус доколкото е възможно. Особено важно е случайните връзки и 
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приоритетите, които се изясняват по време на дискусиите, да се разбират добре и да са 
широко подкрепяни. Ако липсва разбиране, процесът е тромав и съществува риск от неуспех. 

За успешната връзка на идеала с ежедневните операции е важно и процесът на 
разработване да тръгне от две посоки. В началото висшето ръководство трябва да 
усъвършенства идеала и да разпрати това послание в останалата част на организацията. По-
късно по време на процеса е необходимо да се започне диалог в цялата организация по 
отношение на това кои дейности ще бъдат засегнати и кои активно ще допринесат за успеха 
на идеала.  

Значимостта на ангажимента на висшето ръководство и мотивацията й трябва да бъдат 
ясно формулирани. То трябва изцяло да се посвети на целия процес и трябва да вземе 
участие в разработването на първите основни елементи от картата. То трябва да е сигурно, че 
на тази задача се гледа като приоритетна и че цялата организация я подкрепя. 

Освен активното участие и интереса на висшето ръководство, е важно да се включат в 
началните фази възможно най-много хора, които влияят върху мнението на останалите. Те са 
особено важни за набирането на много високо мотивирани „мисионери” за по-нататъшната 
работа. Когато после процесът продължи в други части на организацията, по-активно или 
пасивно участие трябва да вземат повечето служители. „Докато степента на активност може 
да варира, споделения опит показва, че има голяма полза от включването на възможно най-
голям брой хора в обсъжданията за това как общите цели ще повлияят върху ежедневните 
операции и по какъв начин индивидът или групата могат да допринесат за успеха. Тези 
дискусии често помагат на участниците да видят нещата в съвсем нова светлина”  [18]. 

В зависимост от големината и структурата на компанията обикновено се оказва добра 
идеята, да се сформира екип за управление на проекта, който да бъде делегиран с 
осъществяване на процеса. Решението относно състава на този екип е критично за успеха и 
ръководството трябва да демонстрира обективен избор при конструирането му. Ето защо би 
било неразумно в проекта да вземат участие само представители на отдели за контрол и 
ревизии, макар и много често те да са хората, които започват подобни проекти.  

Едно от главните предимства на картата е точно това, че тя подменя традиционния 
метод на счетоводителите, ретроспективно да ангажират цели и критерии, които се приемат и 
тълкуват по-лесно под формата на карта от несчетоводители. Ръководството на проекта 
трябва неотстъпно да следи работата, да прави предложения и нанася корекции, които ще 
улеснят разбирането на процеса като цяло и ще гарантират постоянство на картата.  

Абсолютно невъзможно е успешно конструиране и внедряване на БКО в организация 
ако тя няма добре дефинирани мисия, ценности, визия и стратегия. Липсата на тези елементи 
пречи на ефективното управление на нематериалните активи, каквито са човешкият 
потенциал и ноу-хау-то на всяка организация.  

Именно този факт се приема за нормален и в развиващите се икономики сравнително 
често менажерите на човешки ресурси са инициатори по процесите на формулиране и 
дефиниране на мисия, визия и ценности за тяхната организация. Утвърдена практика е при 
подобни проекти да се привличат и външни консултанти от академичните и консултантските 
среди.  

Преди да се предложи технология относно оформяне на БКО е необходимо да се 
уточнят в структурно и функционално отношение градивните компоненти. 

1.Идеал: Под идеал разбираме желаното от компанията бъдещо положение. Целта на 
идеала е да води, контролира и стимулира цялата организация към реализиране на обща 
концепция за компанията в бъдеще. 

2.Перспективи: Цялостното виждане за идеала се разбива и се описва като няколко 
перспективи. Най-често използваните перспективи са тези на акционерите, финансовата на 
клиента, вътрешна или перспектива на бизнес процеса и перспектива на обучението, 
/обособена е  перспектива на човешки фактор и др. 

3.Стратегически цели: Виждането за идеала се изразява чрез многобройни по-
специфични стратегически цели. Те служат като ориентири по пътя към идеала. 
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4.Критични фактори за успеха: На това ниво се описват фактори, които са критични за 
успеха на компанията при постигане на идеала. Това е най-динамичният компонент, 
включващ материални и нематериални фактори, поради факта, че вторите придобиват все по-
осезаема роля при формиране на стойност [19].  

5.Стратегически критерии: Тази част от картата описва критериите и целите 
разработени да улеснят ръководството да следва усилията на компанията да развива фактори, 
които са критични и целесъобразни. 

6.План за действие: Окончателното оформяне на картата е необходимо да има и 
раздел, описващ специфични действия, които се предвиждат в бъдеще. 

Изхождайки от архитектурните особености на БКО като балансиран набор от 
показатели началото на процеса по моделирането й е свързан с фиксирането и 
формулирането на съдържанието на всеки показател. По въпроса с моделирането на 
структурата на показателите се формира набор от критерии за всеки показател, доближаващи 
го до съдържанието на идеалният за всяка карта показател:  

а)минималност- в създаването на всяка перспектива и балансирана карта са 
необходими не голям брой показатели,  а конкретните, които изчерпват подадената изходна 
информация и могат да обезпечат реализирането на конкретната карта. При голям брой 
показатели се размива информационната конкретика.  

б)полезност за прогнозиране и планиране- в нефинансовите показатели е желателно 
по възможност да бъдат заложени връзки с бъдещите финансови резултати. 

в)всеобхватен характер- идеалният показател обхваща дейността на цялата 
разглеждана организация и има приложение на всички йерархически нива. 

г)стабилност- доколкото е възможно присъствието на показателите в картата е добре 
да се подменя частично и постепенно, за да могат те да кореспондират с дългосрочните цели 
и да индикират продължителното усъвършенстване на конкретната перспектива и самата 
карта, тълкувана като процес.  

д)мотивационна ангажираност (възнаграждения и компенсации) - идеалният показател 
стои в основата на системата за стимулиране чрез възнаграждение, получавани от персонала 
за извършената дейност.  

По отношение на перспективите и тяхната междинна роля, като конструктивен 
елемент от системата за контрол БКО важни за това са функционалността на връзките между 
съставните показатели и взаимоотношенията с другите перспективи. 

Балансираните карти са особена форма на управленско мислене и контрол, 
реализирана чрез провеждането на поредица от действия. Тази индивидуалност и уникалност 
е предопределена от два компонента - от една страна уникалността на всяка организация и 
нейната стратегия и от друга конкретните, специфични решения за провеждане на 
управление и контрол чрез определени инициативи и мероприятия.  

Всяка организация определя перспективи, срокове и показатели съобразно тези 
характеристики при въвеждането на БКО като инструмент за управление и контрол [20]: 

1.Перспективи- поради възможността да се обхванат различни гледни точки, да се 
анализира и фиксира тяхната тежест спрямо стратегическите цели, като в този процес се 
акцентира върху стратегическите фактори на успеха.  

2.Срокове- поради възможността да се подредят стратегическите действия в конкретна 
последователност, като своевременно се разположат в реализацията на процеса 
стратегически фактори. 

 3.Показатели- поради възможността да индикират и обхванат логическите и 
временни взаимовръзки между стратегическите фактори, като тези взаимовръзки 
същевременно се реконструират като комплекс от зони за внимание. 

В оригиналния си вид моделът БКО обхваща четири основни области. Първата 
включва финансите- състои се от параметри като: ръст, доходност, оборот, стойност за 
акционерите и др. Втората се отнася за потребителите- в този сегмент се въвеждат 
измерители, даващи информация за удовлетвореността на клиентите. Третата област засяга 
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вътрешните процеси - идентифициране на онези от тях, чрез които се постига максимална 
добавена стойност. И четвъртата област е обвързана с непрекъснатото добавяне на знания и 
развитие в организацията.  

Днешните мениджъри признават въздействието на критериите върху работата и 
стратегиите. Резултатното оценяване трябва да е неразделна част от управленския процес. 
Балансираната карта дава на административните кадри подробна структура, която 
трансформира стратегическите цели на компанията в ясен набор от критерии за работата. 
Балансираната карта е нещо повече от упражнение по оценяване, тя е система за управление, 
която може да даде мотивация за сериозни подобрения в такива критични сфери, като 
развитие на продукти, процес, клиенти и пазар. 

Картата дава на мениджъра различни перспективи, от които могат  да се изберат 
критерии. Тя допълва обичайните финансови показатели с критерии за работата, с клиенти, 
вътрешни процеси и дейности по обновяване и оптимизация. Тези критерии се различават от 
традиционните. Ясно е, че много компании вече имат достатъчно голям набор от физически и 
оперативни критерии за своите дейности. Но тези критерии са насочени надолу, в посока от 
стратегията към конкретната операция и са съобразени със спецификата на тези процеси. От 
друга страна критериите на картата са заложени в стратегическите цели и конкурентни 
нужди на организацията. Като кара мениджърите да подберат ограничен брой критични 
показатели от всяка  перспектива, картата ускорява възможността да се конкретизират 
стратегията, мисията и визия. 

Освен това докато традиционните финансови критерии показват какво се е случило 
през изминалия период, без да показват как мениджърите могат да подобрят работата през 
следващия, картата функционира и като крайъгълен камък за настоящия и бъдещия успех на 
компанията. Нещо повече, за разлика от конвенционалните мерки, информацията от  
перспективите осигурява баланс между външни критерии като оперативен приход и 
вътрешни критерии като разработка на нов продукт. Въпросният балансиран набор от 
критерии разкрива както замените, които мениджърите вече са направили между критериите 
за работата, ги насърчават да постигат целите си в бъдеще, без да правят замени между 
ключови фактори за успех.  

На този етап балансираната карта е езикът, контролната точка на фона, на която се 
оценяват всички нови проекти и видове бизнес. „Балансираната карта не е шаблон, който 
може да се прилага общо към различни видове бизнес или към цяла промишленост. 
Различните ситуации на пазара, стратегии на продукти и конкурентна обстановка налагат 
употребата на целесъобразни образци” [21]. Тестът за успех на една карта е нейната 
прозрачност, даваща на наблюдателя да разбере избраната конкурентна стратегия чрез 
критериална система. 

Написаното дава основание да се направят следните изводи:  
Първо. Моделът на балансираната карта за оценка, в сравнение с разпространените до 

началото на 90-те години управленски модели, променя логиката в структуриране на 
показатели за функциониране на организациите. В това отношение той е силно повлиян от 
теорията на заинтересованите страни, която постулира стремеж на организацията за 
задоволяване на изискванията на основните агенти на нейната среда. В резултат на това, 
моделът на балансираната карта дефинира няколко основни перспективи за измерване и 
управление, в които намират израз тези изисквания - финанси, потребители, вътрешни бизнес 
процеси, обучение и развитие на персонала. В това отношение моделът създава по-добри от 
съществуващите условия за постигане на единство на потенциала на организациите с 
характеристиките на средата в стратегически аспект.  

Второ. Моделът на балансираните карти същевременно отчита господстващата роля 
на теорията за нарастване на стойността в бизнес организациите и съответно на 
перспективата „финанси”. Основополагащо значение за структурирането на модела за всяка 
организация има изследването на причинно-следствените връзки и зависимости между 
показателите от другите перспективи и тези от перспективата „финанси”. За разлика от 
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съществуващите преди него управленски модели, обаче моделът на балансираната карта 
включва в тези зависимости значително по-широк кръг, предимно нематериални показатели. 
Така моделът  “надгражда” предимно финансови модели и разкрива факторите на успех. 

Трето. Моделът на балансираната карта по коренно различен начин решава въпроса за 
създаване на предпоставки за реализацията на стратегията. Неговото конструиране 
предполага операционализиране на стратегията в ограничен кръг ключови от гледна точка на 
причинно-следствените зависимости показатели, което улеснява представянето на 
стратегическия замисъл сред широки кръгове изпълнители. Това прави стратегията 
„прозрачна” опростява процесите на управление.  

Четвърто. Обхващането на широк кръг нематериални фактори на успеха на 
организациите налага изискването за внедряване в управленските практики на нов тип 
системи за измерване на нематериалните параметри, съществени за функционирането на 
организациите. Към края на века това стимулира активното разработване и прилагане на 
съвременни методики за измерване на удовлетвореността и лоялността на клиентите и 
персонала, на развитието и оценката на интелектуалния капитал и др.  

Пето. Моделът на стратегическата карта в много голяма степен се надгражда 
естествено и органично над съществуващите управленски системи, в това число над тези за 
бюджетно управление. Изискването за дефиниране на инициативи за постигане на 
стратегическите цели относно значенията на включените в модела показатели създава 
благоприятни предпоставки за изготвянето на стратегически бюджети, разглеждани като 
индикативна рамка на оперативно-тактическото бюджетиране. 

Хронология в развитието и моделното усъвършенстване 
Постоянните промени в икономическата среда провокира адекватни промени в 

поведението на икономическите субекти и по този повод приложението на всеки управленски 
модел или практика е подложен на натиск за адекватни промени. Именно по тази причина и 
разглежданият модел на Балансирана карта за 25 години търпи и функционални и 
съдържателни преосмисляне и реконструкции.  

На този етап критичният преглед на научната литература дава сведения, че 
съществуват немалък брой образци на картата. За по-лесното им изучаване и приложение са 
направени опити за класификация. На този етап като  възможно по-пълна в научните и 
консултантските среди се възприема създадената от Е. Стоянов [22], според която 
различаваме следните видове балансирани карти: 

1) Според предмета на приложение:   
-Балансирана карта за оценка; 
-Стратегическа Балансирана карта. 
2) Според съдържанието: 
първо поколение; 
второ поколение; 
трето поколение. 
3) Според организационно йерархическото нивона приложение: 
организационно; 
отделни структурни звена; 
индивидуално. 
Потенциалните резултати от балансирана карта зависят от предмета на приложение. 

Не е достатъчно просто да се създаде балансирана карта /БКО/ - картата ще е ефикасна само 
при адекватно конструиране и целесъобразно въвеждане. Макар, че много организации вече 
използват БКО в различни формати, съществуват две ясни приложения - за управление и 
контрол на операционно или на стратегическото ниво. 

Въпреки, че на пръв поглед се констатират немалко прилики, всички образци на карти 
се нуждаят от съвсем различни процеси, свързани с разработването и структурирането им и 
по този начин се създават условия за придобиване на различни по своята същност и цел 
преференции, обезпечаващи ефективната работа на управленските екипи.  
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В наши дни всяка една организация може да формира устойчива стойност, като 
мобилизира своите нематериални активи-човешки капитал, база данни и информационни 
системи, чувствителни висококачествени процеси, взаимоотношения с клиентите и 
търговските мерки, възможности за иновации и организационна култура. През последните 
десетилетия се наблюдава тенденция по изместване на фокуса от икономика, основана на 
материалните активи и ориентирана към крайния продукт, към икономика, основана на 
нематериалните активи, познанията и обслужването. Дори и след затихването на бума на 
NASDAQ и дотком компаниите нематериалните активи, които не се метрифицират чрез 
финансовите системи на организациите формират над 75% от стойността на съвременните 
водещи и печелещи организации. 

В структурата на активите средния размер на материалните активи или чистата 
счетоводна стойност без задълженията формира по-малко от 25% от пазарната стойност на 
организациите. И на макроикономическо, и на микроикономическото равнище 
нематериалните активи играят решаваща роля за създаване на дългосрочна стойност. 

Най-общо за същността на нематериалните активи може да се каже, че те нямат 
физическо измерване, но се очакват от тях изгоди и ползи. По повод на техните 
характеристики са създадени редица определения, като всяко третира само някои от 
съществените черти на тези специфични „невидими” активи [23]. 

Съгласно Международните счетоводни стандарти (IAS) и българското счетоводно 
отчитане нематериалните активи представляват сами по себе си извъноборотни 
нематериални средства, участващи в производствения процес и принадлежащи на 
предприятието по право на собственост. Те нямат физически характеристики, но 
представляват особена ценност от гледна точка на обоснованите върху тях приоритети, права 
и привилегии в производствения процес. Нематериалните активи са ключов източник на 
устойчиво създаване на стойност [24]. Тяхното състояние предопределя ефективността в 
сферата на вътрешни процеси, финансово състояние и взаимоотношения с клиенти и 
доставчици. 

Съвременната теория за стратегически ориентираната организация разглежда 
нематериалните активи като триединство от : 

1.Човешки капитал - уменията, талант и познания; 
2.Информационен капитал - мрежи, база данни, информационни системи и 

технологична инфраструктура. 
3.Организационен капитал - култура, имидж, лидерство, синхрон на служителите, 

работа в екип и управление на познанието. 
Характерно е, че нито един от изброените нематериални активи не може да бъде 

измерван отделно и независимо от останалите. Стойността на нематериалните активи е 
резултат от тяхната роля и конкретна способност да спомагат организациите да реализират 
своите стратегии. 

На пръв поглед измерването на абстрактните по характер активи изглежда 
практически невъзможно, но все пак съществуват някои ясни принципи за оценка. 
Нематериалните активи не трябва да бъдат измервани според средствата, вложени в тяхното 
развитие, нито стойността им следва да бъде определяна от независими параметри, описващи 
финансов еквивалент или потенциал. Търсената за метрифициране стойност зависи и се 
определя от синхрона на конкретния актив и организационната стратегия, или 
взаимоотношенията със организационните приоритети [25]. 
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Фиг.14.Система за поддръжка на стратегията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Към края на века това стимулира активното разработване и прилагане на съвременни 
методики за анализ и измерване на удовлетвореността и лоялността на клиентите и 
персонала, на развитието и оценката на интелектуалния капитал и др. Що се отнася до 
измерването на нематериалните активи водещите добри практики на базата на модерни 
моделни конструкции се възползват от принципите за измерване на материалните и 
финансови активи, прилагани при счетоводния баланс. При счетоводния баланс активите са 
отразени по категории, като се отчита йерархическия принцип на подреждане спрямо 
степента им на ликвидност, т.е. възможността  да се трансформират в налични платежни 
средства. При тези условия човешкият, информационният и организационният капитал като 
величини, в крайна сметка, чрез повече  продажби и понижени разходи, се превръщат в най-
ликвидният актив.  

В този ред на мисли, възможността или евентуалният потенциал придобиват 
характеристиката на своеобразна готовност [26] на нематериалните активи за поддържане и 
реализация на организационната стратегия. Именно обосновавайки се на посочената база 
може да бъде структурирана рамка за измерване на нематериалните активи. 

Човешки капитал 
Макар в настоящата част от разработката да се констатира известно съдържателно-

тематично повторение по отношение на организационния персонал, за целите 
наразработката, базирайки се на финансово-стопанския анализ са разкрити и отразени 
различни гледни точки. Тяхното място и роля се предпоставят и обосновават от 
многообразието на човешко присъствие и активни действия в условно приетия 
производствен процес, който реализира всяка организация, за да продължава да съществува, 
независимо от своя предмет на дейност. 

В икономическата литература съществуват две понятия - човешки ресурси и човешки 
капитал. Въпреки че това са етимологично и съдържателно различни понятия тяхното 
единство и приемственост се базират на общия творчески процес, който съпътства и 
производствения процес, а именно създаването на човешки капитал чрез усъвършенстването 
на човешките ресурси, възприемани като персонал и участващи  в организационната  дейност 
по повод на реализирането на конкретна стратегия [27], отразена в концепцията за „учещата 
организация”. 

В съвременното управление, обосноваващо своите решения основно върху 
финансово-стопанския анализ се разграничават два подхода, предоставящи възможност да 
бъде разкрита същността и потенциала на този специфичен нематериален актив - 
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традиционен и съвременен. Най-общо за традиционния е характерна, че разглежда 
характеристики като численост, работно време, производителност и др. При съвременния 
подход се отчитат фактори способстващи за реализация на стратегията като професионални 
качества, профил на компетентност, готовност и възможности за усъвършенстване.  

Всяка развиваща се организация разработва свои собствени показатели за състоянието 
и готовността на човешкия капитал. Тези показатели свидетелстват за притежаването на 
умения, талант и ноу-хау от страна на сътрудниците за изпълнение на онези вътрешни 
процеси и операции, които са решаващи за реализацията на мисия и  стратегия.  

Процесът на измерване на готовността на персонала започва с определяне на 
компетенциите, необходими за всеки сътрудник, участващ в изпълнението на 
жизненоважните процеси и операции на организацията. В структурата на процеса се 
разграничават четири етапа: 

Първи етап: Определяне на стратегически групи от професии. 
Втори етап: Разработване на профил на компетенциите. 
Трети етап: Измерване на готовността на човешкия капитал. 
Четвърти етап: Създаване на програма за развитие на човешкия капитал. 
 

 
Фиг.15. Оценка на човешкия капитал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В първия етап основното е, че стратегическите групи професии са онези позиции, на 
които служителите, притежаващи нужните компетенции, могат да усъвършенстват 
вътрешните процеси. 

Създаването на профил на компетенциите от втория етап подробно описва всички 
конкретни и обосновани критерии и изисквания. 

Процесът на измерване, фокусиран в съдържанието на третия етап, определя 
наличните компетенции на организацията по всяка от групите професии в съответствие с 
параметри и критерии, зададени в структурираните профили. Като резултат протичането на 
този етап се формира своеобразен отчет (фиг.16) за готовността на човешкия капитал, т.е. 
анализира се разликата между необходимите и реалните способности, известен като „разрив 
на компетенции” и  това е ключовия показател за определяне на състоянието и готовността на 
човешкия капитал. 

В определени организации е въведен показател [28], който се формира на базата на 
рейтинга на всеки отделен служител по сегменти, или: 

Ниво на готовност = ∑ [личен рейтинг (за всеки служител и всеки сегмент)] 
Стандартите за ниво на годност са създадени на базата на стратегическите 

организационни потребности и обхващат пет основни категории: 
1. Необучен служител; 
2. Служител, с предстоящо обучение; 
3. Служител в процес на обучение; 
4. Служител, квалифициран в рамките на сегмента; 
5. Обучаващ служител (квалифициран във всички сегменти). 
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Фиг.16. „Отчет за готовност” на човешкия капитал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В четвъртия етап реално се разработват програми за развитие и придобиване на 
конкретни недостатъчни компетенции, за да се елиминира споменатия разрив, или ако се 
разгледа целия процес по своя характер и съдържание приема характеристиките на активен 
управленски процес, в който доминира контролната функция. Доказателство за твърдението 
формира присъствието на ясно изразена обратна връзка и реализацията на  процеса, където 
са регистрирани действия с корективен характер. 

Информационен капитал 
Информационният капитал е суровина за създаване на стойност в новата икономика. 

Той се състои от системи, база данни, библиотеки и мрежи. Създава възможност данните и 
информацията да бъдат полезни и достъпни за организациите и притежава специфика да 
генерира стойност само когато се консолидира със особеностите на избраната стратегия. 

Организация, посочила стратегия, базирана на ниски общи разходи получава по-
високо ниво на възвръщаемост от информационните системи, фокусирани върху 
оптимизиране на процесите и производителността на работната сила. Стратегия, 
ориентирана към възприемане на клиентски решения, печели основно от информационните 
системи, които предоставят информация за предпочитанията на клиентите, подобряват 
връзката с клиентите и формират клиентска база. Стратегия, фокусирана върху лидерските 
позиции на продукта, се нуждае от информационен капитал, който да подобри процесите на 
разработване и развитие на продукта с помощта на такива системи като 3D моделиране, 
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създаване на виртуални прототипи и CAD/CAM системи. 
 

Фиг.17. Структура на информационния капитал 
Описание на структурата на  
информационния капитал 
Категория инф. капитал Описание 
Трансформационни 
приложения 

Системи и мрежи, променящи 
бизнес модела на организацията 

Аналитични 
приложения 

Системи и мрежи, които 
осигуряват анализ, интерпретация 
и обмен 

Технологична 
инфраструктура 

Технология и опит за внедряване 
и приложение на инф.капитал 

Транзакционни 
приложения 

Системи, автоматизиращи 
основни, повтарящи се 
транзакции 

 
Систематизираната структура на информационния капитал съдържа четири нива- 

трансформационни, аналитични и транзакционни приложения и технологична 
инфраструктура. 

Най-общо структурата се формира от два компонента - технологична структура и 
приложения на информационния капитал.  

Технологичната инфраструктура включва както технологии като централизирани 
компютърни системи и комуникационни мрежи, така и управленски опит в сферата на 
стандарти, планиране на аварийни ситуации и сигурност.  

Приложенията на информационния капитал - пакети от информация, знания и 
технологии се изграждат на базата на технологичната инфраструктура, за да поддържат 
ключовите вътрешни процеси на организацията като иновации, управление на клиентите, 
управление на операциите и социални и регулаторни процеси [29]. 

Самите приложения на информационния капитал притежават следните съществени 
характеристики: 

Транзакционните приложения като ERP- системите автоматизират основни повтарящи 
се транзакции в организацията. 

Аналитичните приложения осигуряват анализ, интерпретация и обмен на информация 
и знания. 

Трансформационните приложения променят преобладаващия бизнес на 
организацията. Тези приложения могат да притежават черти на предходните два типа 
приложения, но най-същественото за тях е, че притежават значителен потенциал да оказват 
влияние върху стратегическите цели и да  провокират организационни промени. 

Взети заедно технологичната инфраструктура и приложенията създават портфейла на 
информационния капитал. Структурата на този своеобразен набор, съществуващ под формата 
на портфейл, обосновава самата стратегия и нейната реализация. 

В практиката са се утвърдили определени структури на портфейли, обезпечаващи 
целенасоченото приложение на информационния капитал и реализирането на конкретни 
стратегии. 

Портфейл, поддържащ иновационните процеси може да включва на  първо ниво 
транзакции (операции) - програми CAD/CAM и системи за разработване на нови продукти, 
на второ (аналитично) ниво системи за управление на знанията (KMS) за обмен на най-
добрия опит и на трето (трансформационно) ниво интерактивни системи, при които и 
клиентите участват в разработването на продукта.  

Портфейл, обезпечаващ процесите на клиентския мениджмънт като правило започва с 
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първо ниво базирано на транзакции и системи (CRM) [30].  
Второ (аналитично) ниво осигурява данни за сегментацията на потребителския пазар, 

а също и система за измерване на доходността на клиентите.  
Трето ниво, т.е. трансформационните приложения са от протоколен тип, за да 

поддържат продажбите в отделите за работа с клиенти. 
При портфейлите, фокусирани върху оптимизиране на производството, за 

транзакционните системи са предвидени специализирани периферии като управлението на 
веригите за доставки (SCM) и планирането на производствените ресурси (MRP), т.е. системи 
свързани с управление на операциите. Тези приложения интегрират набор от системи за 
инвентарен контрол, обработка на поръчки, контрол върху приложението на мощностите - 
все системи, които могат да бъдат и самостоятелни. При аналитичното ниво на този портфейл 
обикновено се включват системи за анализ на продукти, качество и разходи.  
 
 

Фиг.18. Стратегическа карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макар от съществено значение за приложението на информационния капитал да е 
структурирането на различни типове портфейли, тяхната ефективност е на високо равнище 
само при условие, че са поддържани от адекватна технологична инфраструктура, която като 
правило се използва от множество програми [31] На базата на проведени изследвания в 
икономическата наука се утвърждава класификация на технологичната инфраструктура на 
информационния капитал, включваща две групи и общо десет основни вида.  

Първа група. Физическа инфраструктура: 
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1.Инфраструктура на приложенията - приложения за масова  употреба. 
2.Управление на комуникациите - широколентови мрежи, вкл. интернет. 
3.Управление на базите данни - централизирани хранилища на данни. 
4.Безопасност и риск - политика на сигурност, превенция от аварии и защитни зони. 
5.Управление на комуникационни канали - уебсайтове, центрове за обслужване и др. 
6.Управление на компютърно оборудване - сървъри, локални мрежи и др. 
Втора група. Управленска инфраструктура: 
7.IT мениджмънт - планиране на информационно обслужване, договори и доставчици. 
8.Архитектура и стандарти - за бази данни, за комуникации, за технологии и др. 
9.IT образование - тренинги, обучения и др. 
10.Разработване и развитие на IT нови технологии.  
Технологията за анализ на информационния капитал, като част от нематериалните 

активи по аналогия се провежда както и при останалите части на тези активи. В този процес 
съществено място е отредено на синхронизирането на информационния капитал и 
стратегията. По този повод още при анализа на структурата на информационния капитал бе 
споделено, че така наречения портфейл е реално адекватния информационен формат, 
обслужващ стратегическите.  

Анализираният, специфичен процес има безспорно творчески характер, но при 
внимателно разглеждане се открива и друг пласт, който може да се обясни като 
разпределение на ресурсите за стратегически инвестиции в информационния капитал. 

При определяне на основните принципи в разработването на стратегия за инвестиции 
в информационен капитал трябва да се отчитат следните фактори: 

1.Ниво на инвестиции в нови проекти на информационния капитал; 
2.Оптимално съотношение на инвестиции според стратегическите процеси; 
3.Оптимално съотношение на инвестициите според категориите информационен 

капитал. 
При отчитане на споменатите фактори инвестициите в информационни технологии и 

изграждането на информационен капитал бележат постоянен ръст в последните години. Тук 
съществува един проблем, който при анализ е редно да се съблюдава и отчита, а именно че от 
IT-бюджетите около 90% се използват за поддръжка на налични приложения. Само 10% от 
средствата се влагат в дискреционни инвестиции, които реално създават стратегическото 
съответствие. Дискреционните разходи поддържат новите предложения на информационния 
капитал и проектите, необходими за реализирането на избраната стратегия. 

Най-общо разходите за нови приложения на информационния капитал отразяват две 
основни тенденции: замяната на остарелите системи с най-съвременните технологии (ERP-
системи) и прилагането на съвършено нови технологии в нови приложения [32]. 

Опитът показва първо, че на този етап инвестициите в нов информационен капитал 
трябва да бъдат в границите между 5% и 15% от разходите за информационен капитал и 
второ, че трябва да има баланс между инвестиции в технологична инфраструктура и нови 
приложения. 

Фокусът в аналитичния процес, свързан с информационния капитал пада върху  
стратегическа готовност на неговите приложения и инфраструктура. Както и при другите 
нематериални активи показателят “готовност” измерва степента на неговите възможности да 
поддържа организационната стратегия.  

На практика съществува широк спектър от подходи за измерване на портфейла на 
информационния капитал.  

Най-често използвания метод е прост цифров индикатор, определящ статуса на всяко 
приложение. Прилага се схема с шест нива на оценяване: 

Първо ниво (оценки 1-2) стандартни и оперативни приложения; 
Второ ниво (оценка 3-4) нови приложения, вече финансирани и подготвяни за 

въвеждане в действие; 
Трето ниво (оценка 5-6) проблемни области. Включва приложения,  поддържащи на 
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стратегията, които не са финансирани и структурирани. 
Друга, прилагана система е обвързана със субективни оценки, създадени след 

измерване на резултати, отразени в отчета за статуса на портфейла на информационния 
капитал. Аналитичните възможности на този метод са по-широки, поради това че отчетът е 
отличен инструмент за наблюдение на областите изискващи повишено внимание и 
динамиката на съотношенията от към програмно осигуряване. 

В другия край на спектъра е създаването на количествени, обективни оценки за 
портфейла, при които се отчитат и мнения на потребителите за степента има на 
удовлетвореност. Тук намират приложение и финансов анализ на експлоатационните разходи, 
както и технически одит за специфичните характеристики на приложенията.  По този начин 
като се отчитат обобщените резултати организацията може да изгради стратегия за 
управление на портфейла от налични активи на информационния капитал така, както 
управлява материални активи. 

Организационен капитал 
Определение, което да удовлетвори пълно и изчерпателно понятието „организационен 

капитал” на този етап в научната литература не може да се посочи. Едно е сигурно, че 
неговите прояви и възможност за тълкуване са най-точни и достоверни при условие, че се 
разглежда в организации, ориентирани към конкретна стратегия.  

Установено е, че в организации с висок организационен капитал служителите знаят и 
споделят визия, мисия и стратегия и по пози повод корпоративната култура е стратегически 
адекватна, а знанието се ползва на всички нива, така че общите усилия на всички служители 
са насочени в едно и също направление. И обратно, предприятие с не добър организационен 
капитал не успява дори да информира работниците за своите приоритети и да наложи нова 
култура. От написаното дотук може да се формулира понятието като способност на 
организацията да мобилизира и поддържа процесите на промяна, необходими за реализация 
на избраната стратегия [33]. Организационният капитал предоставя възможност не само да се 
синхронизират нематериалните и материалните активи с възприетата стратегия, но и да се 
консолидират и работят заедно за осъществяване на стратегическите цели. 

Като правило, организационният капитал има четири фундамента: 
1.Организационна култура - информираност и индивидуално експониране на мисия, 

визия и ценности, обосноваващи стратегията. 
2.Лидерство - възпроизвеждане на квалифицирани мениджъри. 
3.Синхрон - консолидиране на индивидуални и общи цели. 
4.Екипност - обмен на знания на всички нива. 
Процесът на промяна, който реално провокира развитието и усъвършенстването на 

организационния капитал е логически организиран и планов процес. Промяната е свързана с 
конкретни, структурни изменения, предполагащи нови модели на поведение и преосмислени 
по съдържание ценности, необходими при ползването на работна сила.  

Актът по формиране на организационния капитал има продължителен и подчертано 
планов характер. Протичането му дава основание да бъде възприет като своеобразен процес. 
Негов фундамент е  реализацията на организационни промени.  

Анализът на  процесната структура регистрира прояви на определена двуплановост, 
свързана с фиксирани две категории от цели:  

Първо. Промени в модела на поведение, необходими за създаване на стойност, търсена 
от потребители и акционери.  

Второ. Промени в модела на поведение, необходими за самата осъществяването на 
заявената стратегия. 

Към първата категория промените са в три аспекта: 
1.Ориентация към клиента; 
2.Творческо начало и новаторство. 
3.Резултатна ориентация. 
За развитието втората категория влияние оказват четири тенденции: 
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1.Осъзнаване на мисия и стратегия. 
2.Формиране и персонифициране на отговорност. 
3.Ефективни комуникации. 
4.Екипност в работата и обмен на знания. 
Функционалната същност на организационния капитал налага формалното 

структуриране да отчете водещото място на съдържанието. 
Първият елемент е организационната култура. След като бе разгледан в общ план 

организационният капитал за организационната култура може да се каже, че се възприема 
като система не задължително структурирана от общоприети и проверени от в 
организацията, културно-етични, морални и други постулати по отношения на цели, дейност, 
вътрешноорганизационни взаимоотношения и взаимодействия с обкръжението, формирано 
от клиенти, партньори, конкуренти и други социално заявени представители на обществено 
значими среди [34]. 

Съдържателното сходство намира израз в преплитането на техни елементи и по този 
повод може да се възприеме, че тяхното диференцирано обособяване е резултат от анализа на 
различни гледни точки. От друга страна тенденцията на преместване на тежестта от 
операционно към стратегическо управление и от прехвърлянето на акцентите от 
материалните към нематериалните активи провокират и частични различия. Дори анализът 
на базисните понятия култура и капитал провокират при единия случай нещо по-близко до 
абстрактното, а в другия случай до нещо по-материално, което подлежи на измерване и макар 
косвено предполага и ускорява създаването на стойност. 

Израз на тези макар и минимални разлики се намира във водещите аналитични модели 
- Моделът на Денилсон и Балансираната карта [35]. 

Моделът на Денилсон за анализ  на организационната култура [36] включва четири 
ключови фактора - екипност, съгласуваност, адаптивност и стратегическа насоченост. За по-
голяма чувствителност се въвеждат и степени на основните ключови фактори, които варират 
от 1 до 3. За екипността са: ефективност на правомощията, екипна ориентация и развитие на 
организационния потенциал. За съгласуваността са: овладяване на ключови дейности, 
координираност и ефективност на взаимодействие. За адаптивността са: организационно 
обучение, пазарна ориентация и провеждане на промени. За стратегическата насоченост са: 
мисия, визия и стратегия. За всеки казуси изследване се изготвят хипотези за доказване и се 
задават условия близки до реалните. 

 
Фиг. 19.Процес на ориентация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модел на Денилсон\ Becker, Huselid,Ulrich, The HR – BSC, Boston, HBSP, 2001. 
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Съдържанието на това понятие включва в себе си набор от осъзнати и неосъзнати 
идеи, предположения и убеждения за относително различни аспекти на действителността, 
важни за организацията. Това е един своеобразен процес на обучение, в който се дава насока 
за поведението на всички сътрудници, като то целесъобразно, коректно и избирателно се 
моделира.  

Културата е един своеобразен комплекс от необходими и социално проверени модели 
за взаимоотношения с клиенти, доставчици, акционери, инвеститори, но най-вече с колеги 
(служители).  

На този етап в научната литература се появяват куп методи за диагностика на  
културата. В повечето случаи се използват анкетни форми за събиране на информация,  които 
нямат достатъчна ефективност [37]. По тази причина в практиката намират приложение и 
образци на матрици.  

Фиг.20.Диагностична матрица на култура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторият елемент е лидерството. Лидерството в управлението на трансформационните 
изменения е ключов фактор за превръщането на всяка организация в стратегически 
ориентирана. Различните организации прилагат два метода за дефиниране на ролята на 
лидерството съответно - процес за развитие на лидерство и модел за определяне на 
компетенции [38]. 

При първият подход лидерството се разглежда като резултат от взаимодействието на 
организационните нужди и индивидуалните качества. 

При втория подход се концентрира върху специфичните очаквани умения от даден 
лидер. Тук на преден план излиза не процеса по създаване на лидерски умения, а изложение 
на притежаваните от лидера умения и познания в три основни категории - създаване на 
стойност, реализация на стратегията и развитие на човешкия капитал. 

Най-универсалният метод за измерване на лидерство е въвеждането в употреба на два 
основни показателя, притежаващи обобщаващ характер: 

1.Желани резултати. 
2.Популярност и възприемане на мисия и стратегия от обществото. 
Третият елемент е синхрон. Неговото място и роля са много специфични. Счита се, че 

синхронът е онова и необходимо условие, което трябва да се изпълни преди да бъдат 
разпределени пълномощията. Широко мащабните изменения в действителността и 
адекватните организационни реакции изискват такъв синхрон, при който всички членове на 
екипа са обединени от единството на целите, общо виждане за бъдещето и разбиране за това 
как тяхното лично участие способства за реализация на корпоративната стратегия.  

Процесът на синхронизация със стратегията принципно включва два последователни 
етапа: 

Първи етап. Осъзнаване на необходимостта от стратегия; 
Втори етап. Разработване на стимули.  
Процесът по създаване на синхрон постига необходима ефективност, когато 

1 2 3 4 5Видорганизация Видорганизация 
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въвеждането му обхваща три основни аспекта: 
1.Стратегическо разбиране. 
2.Организационен синхрон. 
3.Персонален синхрон. 
В практиката като инструмент за измерване се прилагат анкети, базирани на въпроси, 

анализиращи конкретни нива и характеристики. 
Четвъртият елемент е екипност и породения от нея ефект за обмен на знания. В 

епохата на знанието и новите технологии няма нищо по-лошо от това добрите идеи да се 
прилагат еднократно. Нито един друг актив няма по-голям потенциал за организацията от 
колективни познания, споделени и възприети от широк кръг служители [39]. Все по-честа 
практика е да се ползват официални системи за управление на знанието с цел да се генерират, 
развиват и разпространяват знания на всички нива.  

Системите за управление на знанията обикновено включват: 
1. База данни и системи за управлението им. 
2. Комуникационни системи. 
3. Обезопасен достъп до информация. 
Основният проблем при формиране на такъв тип системи е намирането на начини за 

мотивиране на служителите да документират своите идеи, знания и добри практики като се 
правят достояние до всички служители от конкретната организация.  

Измерването на този фактор се осъществява по два начина - отчитат се входящите 
параметри или се измерват крайните резултати. Привърженици и опоненти има и на двата 
метода. Вторият има по-пряко отношение към организационната ефективност и поради това е 
по-предпочитан. Навярно по-целесъобразен е вторият поради това, че се измерват крайните 
резултати съответно като: брой нови трансферирани или възприети идеи и брои практиките, 
споделени с други екипи и др. 

Измерването и на този специфичен нематериален актив е свързано с определяне на 
степента му на стратегическа готовност. По този въпрос консултантите са единодушни като 
прилагат създаването на структуриран документ съдържащ отчетна информация за цели, 
показатели, задачи и степен на реализация [40]. 

Най-общо отчетът съдържа шест обобщаващи показателя [41]. 
Показателят за лидерство е резултат от модела за лидерски компетенции и отразява 

постигането на лидерски характеристики. 
Организационната култура е обвързана с два показателя. Първият показател отчита 

клиентската ориентация. Вторият показател представя  информация за новаторство, риск и 
отговорност на работа в екип. Синхронът е характеризиран от съдържанието на два 
показателя. Единият е „Степен на приобщаване на персонала към стратегията”. Другият е 
„Ниво на синхрон между целите и системи за възнаграждение”. Екипността се мери с 
показателя „Степен на прилагане на система за управление на знания за обмен на 
информация и добри практики”. 
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Фиг.21. Характеристика на стратегическите цели и показатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

След като става ясно, че анализираните нематериални активи придобиват стойност 
единствено в контекста на стратегията, е естествено и редно да бъдат разгледани и като обект, 
който може да бъде обхванат или по-скоро включен в системата на балансираните карти. 

На базата на изложеното в първа глава становище, че картата е метод за съвместяване 
на различни по-характер показатели и след като в първи абзац на тази глава е убедително 
доказано, че в своето усъвършенстване моделът, развиващ се като процес обхваща 
организационната стратегия става обективно възможно да се разгледа връзката стратегическа 
карта и нематериални активи. В този аспект картите от трето поколение включват елемента 
„Бюлетин за развитие” и едновременно с това търсят и създават баланс между поведението 
на отделните показатели, като по този начин минимизират осъществените разходи и 
оптимизират организационните резултати. С други думи по-усъвършенстваните картови 
образци предопределят развитие на връзка между стратегия и всички видове активи.  

Именно анализираната логика показва, че както се търси баланс между отделните 
показатели, по същата причина при стратегическите карти е закономерно да се намери такава 
между ключови фактори за организационния успехи конкретна стратегия. Стратегическата 
карта създава условия да се утвърди принципа на синхрон между нематериалните активи 
като основен и така те създават стойност. 

Ако се погледне още по-детайлно последната фигура се констатира, че направление 
„Познание и развитие” на типологизираната балансирана карта придава особена роля на 
привеждането на нематериалните активи в съответствие със организационната стратегия. 
Именно това направление съдържа цели и показатели за три компонента на нематериалните 
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активи, които са особено важни и решаващи за реализацията на всяка стратегия: човешки 
капитал, Информационен капитал и Организационен капитал.  

Целите на трите компонента следва да се намират в стратегическо съответствие с 
целите на вътрешните процеси, както и да бъдат интегрирани с всеки един от тях. 
Консултанти и анализатори твърдят, че „тези нематериални активи трябва да формират 
ценност на базата на потенциала на другите материални и нематериални активи, а не да 
създават независими възможности, без взаимодействие помежду си” [42]. 

Написаното по повод на балансираната карта и нейната роля в усъвършенстването на 
нематериалните активи дава основания да се структурират следните изводи: 

Първо. При новите все по-динамични, социално-икономически условия съвременните 
организации реализират своята дейност при увеличаващи своята значимост нови фактори на 
организационен успех. Независимо от своя предмет на основна дейност новите социално 
икономически субекти възприемат влиянието, които им оказват така наречените 
нематериални активи. Въпреки своя труден за визуализация и дефиниране характер тези 
„невидими” активи, представяни преимуществено като човешки капитал, информационен 
капитал и организационен капитал, придобиват все по-съществена роля при формиране на 
стойност в работата на съвременните организации и се превръщат във все по-голямо 
предизвикателство за измерване и управление. 
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Фиг.22. Стратегия за производителност 
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Второ. В структурата на организационните активи и по-конкретно сред 
нематериалните основно място заемат активите обобщени в категорията „Човешки капитал”. 
Въпреки наличието на различни подходи за неговото изучаване, анализ и усъвършенстване, 
базирайки се на съвременните схващания, човешките ресурси в своята дейност, 
придобивайки знания, умения и опит се трансформират в специфичен организационен актив, 
който играе ключова роля за реализацията на организационната стратегия. Натрупването на 
нови професионални качества, заявявайки нови нива на компетентност човешкият капитал се 
превръща в основен двигател на организационна промяна. Поради наличието на съзнателна 
целенасоченост именно той мобилизира и останалите организационни активи, най-вече 
нематериалните и вменява на организационната дейност нови възможности за придобиване 
на стойност. 

Трето. Развитието на информационния капитал на базата на системи, мрежи, бази 
данни и библиотеки създава възможности стратегиите на всяка организация да станат 
работещи и високо ефективни. Доставянето на данни за развитието на пазарите и пазарната 
продуктова реализация дават въжможност вземането на своевременни решения за по-гъвкаво 
и резултатно управление и разкриват възможности организационните промени да бъдат 
максимално адекватни на нуждите на икономическата обстановка и ситуация. 
Синхронизирането на информационния капитал с останалите организационни активи и 
преимуществено с нематериалните дават на организациите онова скрито предимство, което 
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ги превръща в стратегически насочени структури, които минимизират възможността да губят 
позиции и стойност. 

Четвърто. При положение, че единствената алтернатива за съвременната организация 
е промяната, то в този смисъл основният фактор за успех е наличието и присъствието на 
организационен капитал. Реално неговата водеща позиция сред нематериалните фактори за 
организационен успех може да се обясни с това, че именно чрез възможностите, които той 
предоставя организацията мобилизира, поддържа и усъвършенства своите процеси, като ги 
адаптира към необходимата промяна и по този начин съхранява максимално плътната връзка 
между организационната дейност и заявената стратегия. Именно това е причината в 
стратегически насочените организации да се констатира пълен синхрон от една страна между 
усилия и очаквания, между идеи и реализация, между планове и резултати, а от друга между 
всички така наречени нематериални организационни активи.  
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Abstract: The article aims to identify the structure and flight training 
education of the cadets from University of Defence. 

Keywords: University of Defence, structure, flight training. 
1. Structure of the University of Defence 

The University of Defence has been formed by merging three existing 

institutions: the Military University of the Ground Forces Vyškov, Military Academy 

Brno and the Military Medical Academy Hradec Králové. Thus, only one military 

higher education institution has remained in the Czech Republic while each of the 

abolished schools was transformed into a faculty. Consequently, the Command and 

Staff Faculty of the Brno Military Academy closed. Established to be the former 

schools successor, the University of Defence took over their students and teachers, 

including all learning and accreditation requisites unchanged. The university was 

formed of the following faculties: the Faculty of Economics and Management (FEM) 

and the Faculty of Military Technology (FMT), both deployed in Brno, and Hradec 

Králové’s Faculty of Military Health Sciences (FMHS) [1]. 

The University of Defence provides for accredited education in bachelor, 

master and doctoral degree programmes in military, military management, 

economics, engineering or helth care [1]. 

The University consists of three faculties:  

 Faculty of Military Leadership; 

 Faculty of Military Technology; 
 Faculty of Military Health Sciences; 

 

A university institute:  

 NBC Defence Institute. 

Three centres:  

 Centre for Security and Military Strategic Studies; 
 Language Centre; 
 Physical Training and Sports Centre. 
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The Faculty of Military Leadership consists: 

 Department of Econometrics; 

 Department of Economics; 

 Department of Management; 

 Department of Leadership; 

 Department of Military Art; 

 Department of Emergency Management; 

 Department of Fire Support; 

 Department of Engineer Support; 

 Department of Logistics; 

 Department of Tactics. 

Faculty of Military Technology (Brno): 
 Department of Weapons and Ammunition;  

 Department of Combat and Special Vehicles; 

 Department of Engineer Technology; 

 Department of Air Force and Aircraft Technology; 

 Department of Air Electrical Systems; 

 Department of Radar Technology; 

 Department of Air Defence Systems; 

 Department of Communication and Information Systems; 

 Department of Military Geography and Meteorology; 

 Department of Mathematics and Physics; 

 Department of Mechanical Engineering; 

 Department of Electrical Engineering. 

Faculty of Military Health Sciences (Hradec Králové): 
 Department of Epidemiology; 

 Department of Military Medical Service Organisation and Management;  

 Department of Radiobiology; 

 Department of Toxicology and Military Pharmacy; 

 Department of Military Surgery; 
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 Department of Military Internal Medicine and Military Hygiene; 

 Department of Emergency Medicine and Military General Medicine; 

 Department of Molecular Pathology and Biology. 

Centre for Security and Military Strategic Studies 

The Centre is predestined to conduct scientific and research activities which 

outcomes should be strategic analysis and studies on security policy, military strategy, 

resources allocated for national defence and defence technologies having impact on 

the Armed Forces [1]. 

Language Centre 

Language Training Centre (further LTC) provides foreign language training 

focused on preparation for language examinations according to NATO STANAG 

6001, as well as on teaching professional language for Bachelor’s, Master’s and 

Ph.D. courses for economists, managers, technicians, medical doctors and other 

medical personnel, as required in accredited study programmes of the faculties [1]. 

 

Physical Training and Sport Centre 

The students with good sporting performance are provided with appropriate 

conditions for development of their talent in sports clubs within the university - 

artificial rock face climbing, scuba diving, athletics, aerobics, survival, military 

pentathlon, cycling, football, volleyball, basketball, swimming and tennis [1]. 

 

NBC Defence Institute 

The Institute firmly roots from an academic community which allows direct 

deployment of both specific and institutional research funding resources [1]. 

 

2.  Flight crew training and education: 

Military pilot training is a module within a 5 year Master’s study of the 
Department of Air Force and Aircraft Technology of the Faculty of Military 
Technology. 

  After being accepted in the Faculty, the first year University of Defence cadets 
begin their basic military training in parallel with the “Mechatronics” course. It 
includes the basic disciplines of the “Mechanical Engineering and Materials” areas of 
the National Qualification Framework of the Czech Republic like Mathematics, 
Physics, Thermodynamics, etc. 

The Department of Air Force and Aircraft Technology offers five different 
modules: 

 Airframes and Engines; 

 Air Staff Officer; 
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 Airport maintenance; 

 Air Traffic Control; 
 Military Pilot. 

In order to apply to the Military pilot module, the cadets must pass through a 
medical examination process to assess their physical capacity for the pilot’s position. 
This occurs in the end of the third semester of study, where the cadets are split into 
the different modules of the Department. 

After the medical examination is performed the cadets which are suitable for 
the Pilot’s position are evaluated based on their marks and the ones with the highest 
evaluation mark are selected to become pilots. 

The fourth semester of study differs from the other modules by the addition of 
a PPL course in parallel with the other disciplines as well as a number of different 
specialized subjects: 

 
 Aviation Law and ATC;   
 Electrical Eng. and Electronics; 
 Flight planning;    

 Flight Performance;  
 Human Capacity and Limitation; 
 Aviation Meteorology;   

 Aerospace Navigation;               
 Operation Procedures;  

 Flight Essentials;  
 Communication and Air Phraseology;   
 A/C general knowledge – Engineering;   

 A/C general knowledge – Electro;   
 Radar Technique and EW: Essentials;   

 Air Base Maintenance;     
 Air Radio Navigation Support;   
 Air Force Tactics;     

 Aerospace Shooting and Bombing;    
 Aerodynamic of Helicopter; Supersonic; Transport. 

  

The 4th semester is also the time during which the cadet pilots execute training 
parachute jumps from an L-410 plane. The PPL course concludes after the 5th 
semester and its end marks the beginning of the first flying training of the cadet 
pilots. 
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Figure 1. Zlín Z-142 of the Czech Air Force used for basic flight training of 

Czech cadets. 
 

 
Figure 2. Military Pilot - training 

 
The flying training lasts the whole 6th semester and is a mostly important 

process for the development of the cadets during which their skills and knowledge are 
assessed. The 55 hours of elementary flight training cover all of the PPL standard 
exercises. 
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After the completion of the elementary flight training the results and the skills 

of the cadets are evaluated and after considering the Air Forces’ demand the pilots are 
separated in three different categories: 

 
 Tactical aviation; 
 Helicopter aviation; 
 Transport aviation.  

 
The cadet pilots then continue to fly throughout the 4th and 5th year of study 

while actively studying all the disciplines of the pilot’s module.  
At the end the cadets in the Military pilot module graduate with around 125 

flight hours and a Master’s degree in “Mechatronics” 
 
References: 
[1] https://www.unob.cz 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
След приемането на България в Европейския съюз, значителна част от 

населението продължава да е обвързана с авиационната индустрия. В най-
широк аспект тя включва сферите: обслужване на въздушното движение, 
пилотиране на летателни апарати, научни изследвания и моделни изпитания, 
свързани с летателните апарати; ремонт и експлоатация на въздухоплавателни 
средства, приборостроене; експлоатация на летища и летищни съоръжения; 
отбрана и охрана на националното въздушно пространство; авиационно 
образование и квалификация; наемане на работна ръка; авиационна логистика и 
карго; търсене и спасяване на бедстващи; контрол и опазване на околната среда 
от замърсяване; управление и контрол на въздушния трафик; туризъм, вкл. 
дейности на неправителствени авиационни организации, професионални 
асоциации и съюзи. 

 
Понастоящем едно от актуалните предизвикателства за авиацията и 

авиационната индустрия продължава да бъде съхраняването и развитието на 
способността да се създават висококвалифицирани национални авиационни 
специалисти.  

Да се отговори адекватно на тези предизвикателства в социално-
икономически аспект означава осигуряване на качествена работна ръка за 
авиационната индустрия и изпълнение на ангажиментите на страната в 
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областта на интегрираната европейска авиационна политика, а във военно-
политически аспект - продължаващо изпълнение на стандартите на НАТО в 
областта на подготовката на националните военновъздушни сили. 

1. Модел на висшето авиационно образование 
Авиационното образование в България е специализирано 

професионално образование за подготовка на кадри за авиацията. За Р. 
България то включва образователни институции за подготовка на кадри за 
военната и гражданската авиация, а също така институции, провеждащи 
авиационна квалификационна дейност. Все повече се налага идеята 
авиационното образование да обхваща образованието и професионалната 
подготовка и на кадри, свързани с други отрасли на авиационната индустрия.  

Авиационното образование в България, на практика, не включва двете 
нива на образование и подготовка – средно и висше образование, което трябва 
да е резултат от логиката на образователната система. Това води до 
необходимостта от подготовка на изпълнителски и командни кадри за 
авиацията в едни и същи образователни институции. Този факт налага много 
внимателно да се подхожда към някои от необходимите реформи в системата за 
подготовка на авиационни специалисти, за да не се унищожи и загуби 
позитивната основа на нейното съществуване. Ето защо се приемат следните 
тези: първо, като цяло основните насоки за формирането на системата за 
авиационно  образование са определени правилно и съответстват на 
професионалните и образователни стандарти не само в национален, но и в 
световен мащаб; второ, обучението на кадри с цел реализирането им на 
националния и световния трудов пазар осигурява ръст на националния доход и 
изпълнява важни за държавата икономически и социални функции. 

Моделът на висшето авиационно образование в Р. България е резултат от 
десетилетия търсения и усилия на авиационни специалисти и педагози. Най-
същественото в този модел е относително големият дял на общотеоретичните 
(математика, физика, механика) и технически дисциплини в учебното 
съдържание, което съответства на установените изисквания към инженерното 
образование. Ако преди години са доказани някои основания за инженерно-
техническия профил на всички специалности, свързани с авиационното 
образование, то е защото инженерното образование в България се възприема 
като изключително престижно. Динамиката на образователния процес през 
последните години, както и конкретните изисквания към професионалната 
подготовка на авиационни кадри отправя някои въпроси относно неговата 
целесъобразност и ефективност. 

Първо, променя се съществено структурата на образователния процес, 
като се въвеждат степени във висшето образование – бакалавър, магистър, 
доктор, което изисква и друг подход при определяне на учебното съдържание. 
Невъзможно е всички учебни дисциплини, които се изучават при едно 
петгодишно обучение, с над 6 хиляди часа хорариум, да се запазят в плана за 
бакалаври, в който е поставено ограничение за не повече от 3 хил. учебни часа. 
Недопустимо е тези учебни дисциплини в интерес на тяхното запазване, да се 
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преподават в намален обем, като се намали хорариума им наполовина. 
Очевидно образователният процес при тази си структура предполага и нови 
решения за учебното съдържание. Освен това изискванията към 
професионалната подготовка също се променят, а съкратеното учебно време, 
както и необходимостта от повече учебна практика, налагат друг подход и друго 
разпределение на профилиращите учебни дисциплини, като се отива към по-
голяма динамика на тяхното съдържание.  

Второ, време е да се прецени дали всички специалности, свързани с 
авиационното образование, трябва да бъдат технически и да отговарят на 
изискванията за инженерно образование. 

Също така трябва да се обърне внимание на основните фактори, 
генериращи затруднения в дейността на образователните институции, които са 
резултат от следните обективни дадености: 

- гражданската авиация в България продължава да изостава от 
световните показатели по мащаб и обем на превозите, по материална база и 
научно-техническо осигуряване, а следователно, и по възможности да се грижи 
за качествената подготовка на своите бъдещи кадри и това особено ясно се 
откроява днес в условията на финансовата и икономическа криза. 

- и националните, и чуждите потребители на авиационни специалисти, 
както и юридическите субекти, които посредничат при реализацията им, не са 
заинтересовани, а няма и механизъм, с който да бъдат задължени да 
финансират, поне частично подготовката им. 

- българските правителства през последните 25години на практика не са 
приели като свой приоритет формирането на национална авиационна политика, 
част, от която да бъде стратегията за управление на човешките ресурси, 
базирана на съответната нормативна база. Поради това връзката между 
различните образователни институции е много слаба и доста пресилено би било 
всички те да се разглеждат като система. Най-малкото липсва концептуална 
основа , а още повече – нормативно изяснена взаимовръзка на ВУ, 
специализирани в обучението на авиационни кадри и кадри за различни 
потребности на авиацията и авиационния транспорт.  

В резултат може да се направи извода, че днес системата за подготовка 
на авиационни специалисти в България продължава да изпитва осезаем 
негативен ефект от известна непоследователност на провежданите в областта 
на авиацията реформи. Намирането на решения по множеството реални 
проблеми е непосредствено свързано с динамичните качествени 
характеристики на процеса на развитие на авиационното образование и 
потребностите на националния и световния пазар на квалифицирани 
авиационни кадри. 

Изхождайки от разбирането, че една социална система (каквато 
безспорно е авиационната образователна и квалификационна система) се 
намира в криза, когато не може да отговори адекватно на предизвикателствата 
на средата, в която функционира, трябва да се констатира, че авиационното 
образование и квалификация се намират в един наистина кризисен етап от 
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своето развитие. Основните проблеми на кризата кореспондират със следните 
обективно формирани тенденции: 

- непрекъснато се повишават изискванията към организирането и 
осигуряването на образователния и квалификационния процес на авиационни 
специалисти, което налага инвестиране на значителни финансови ресурси за 
поддържане на учебно-материалната база в адекватно състояние.  

- ниското заплащане на специалистите, работещи в сферата на 
авиационното образование, е също голям проблем за намирането на подходящ 
преподавателски и инструкторски състав. 

-  продължава "разпиляването" на човешките и материални ресурси, 
осигуряващи авиационното образование и квалификация в различните 
институции, които трудно намират пътища за консолидиране на своите усилия, 
а в повечето случаи работят в условията на нездрава конкуренция, отразяваща 
се негативно върху качеството на предлаганите образователни и 
квалификационни услуги. 

Тези фактори са причина понастоящем да се наблюдава трайна 
тенденция на влошаване на качеството на квалификацията на българските 
авиационни специалисти.  

За формирането на национална политика по различни въпроси, свързани 
с авиацията, в т. ч. и по проблемите на авиационното образование и 
квалификация, целесъобразно е да се използва експертизата на широк кръг 
специалисти - представители както на държавни институции, така и на бизнеса, 
образованието, неправителствените организации и др., за реализиране на 
системен подход за решаване на възникващите проблеми и намиране на 
решения, удовлетворяващи различните интереси. 

 От друга страна, авиационните образователни и квалификационни 
институции, изпитващи трудностите на кризата, все по-ясно следва да 
осъзнават необходимостта от интегриране на усилията, с цел оптимално 
използване на наличните ресурси и поддържане на по-високо качество на 
авиационното образование и квалификация.  

Безспорен интерес от протичането на подобни процеси има и Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), която 
представя националната система за авиационно образование и квалификация 
пред авиационните институции в глобален и европейски мащаб – IСАO и 
EАSA. 

Целта на авиационното образование е да създава основа и да задава 
стандартите в авиационния сектор. Институциите за авиационно образование, 
освен източник на кадри за авиацията, са и центрове, където по презумпция 
трябва да се акумулира натрупаният национален и световен опит в областта на 
авиационната безопасност, да се извършват научни изследвания за повишаване 
на безопасността, да се участва в разработването на националните 
регламентиращи документи. 

Традиционно авиацията се счита за област на високите технологии. 
Поради това, че летателните апарати са скъпи, те се експлоатират и по над 30 



 

533 
 

години. От друга страна, безопасността на полетите изисква високите 
технологии да се прилагат в авиацията, когато те станат достатъчно надеждни. 
Така, че по-скоро авиацията е област на технологии от различни поколения, 
съответно и авиационното образование трябва да се ориентира към широк 
диапазон от технологии. 

Практикуването на авиационните професии е на лицензионен режим. По 
същество авиационните професии са регулирани от държавата. За всяка 
професия и квалификация в авиацията необходимият обем и съдържание на 
знанията и уменията са регламентирани. Минималният обем от знания като 
съдържание и учебно време за различните степени на квалификация относно 
видовете летателни апарати много детайлно са описани в документите на IСАО 
и EASA [3]. 

Авиационното образование трябва да осигурява изграждането на база 
знания, която да е достатъчна (в смисъл да има всичко необходимо и да няма 
нищо излишно) за вземане на компетентни и осигуряващи безопасността на 
полетите решения в процеса на летателната и техническа експлоатация. Обемът 
от необходими знания на летците-пилоти се отнася практически до всички 
страни на авиационната дейност: конструкция, пилотиране, техническо 
обслужване, навигация, комуникации, човешки фактор, принципи на полета, 
летищно-техническо осигуряване, въздушно право. Най-ефективно е 
авиационното образование, ако се провежда паралелно с летателната 
подготовка. За лицата, извършващи техническа експлоатация на 
въздухоплавателните средства се изискват знания за цялата конструкция и 
всички системи т.е. по различни специалности.  

Особеностите на военната авиация поставят допълнителни изисквания 
към подготовката на авиационния персонал за осигуряване на необходимото 
ниво на безопасност. За летците-пилоти това означава по-задълбочено 
изучаване на въпросите, свързани с бойното маневриране, противозенитните и 
противоракетни маньоври, критичните режими, пилотирането на границите на 
допустимото, навигационната подготовка за работа в условията на 
противодействие на противника, характеристиките на летателни апарати с 
бойни повреди. За състава, осъществяващ поддръжката на летателните апарати, 
тези допълнителни изисквания включват знания и навици за самостоятелно 
отстраняване на откази и войскови ремонт. 

Авиационното образование трябва да дава разбиране за явленията и 
способите за извършване на количествени оценки. Трябва да акцентира върху 
причинно-следствените връзки, като стимулира склонността към предвиждане, 
а следователно и към оценка на последствията, оттам и разумност в действията. 
И не на последно място авиационното образование превежда човек през целия 
път на развитието на една технология. 

 
 
2.   Подбор и обучение на авиационни специалисти 
Целият процес на подготовка на авиационни специалисти е сложен и за 
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да бъде ефективно изпълнен, се изисква разбиране на естеството и същината на 
процеса. Привличането, наемането и задържането на подходящия авиационен 
персонал е важно и изисква много усилия. Това обаче ще допринесе за 
ефективността (изпълнение на подробни и пълни задачи) и експедитивността 
(възможно най-доброто приложение на ресурсите) на авиационната услуга и в 
същото време авиационният персонал ще бъде доволен от своята работа и 
условия на труд. Затова в авиационните фирми имат силно изявени интереси 
към осигуряването на човешки ресурс, използван възможно най-ефективно.  

Авиационните организации трябва да приемат, че хората са техният най-
ценен актив и те не са само един фактор на производство за постигането на 
краткосрочни цели. Авиационният персонал трябва да получи база от знания и 
умения, които да бъдат предадени и развити за приспособяване и бъдещо 
развитие в авиационния бизнес при непрекъснато нарастване на сложността на 
средата в авиационната индустрия. Опитът на някои международни авиационни 
организации показва, че инвестицията в хора има резултат за значителния 
напредък и по-нататъшното постигане на целите им. 

 Тук може да се подчертава важността на концепциите “получаване на 
подходящите хора” и “даване на права на хората”(“Getting the right people” и 
“Giving the people right”)[1], определено тези две концепции са стъпка за по 
нататъшното постигане и увеличаване на работата в авиационните компании.  

“Getting the right people”, означава процес на набиране и подбор, който 
осигурява авиационния бизнес с възможно най-добрите и способни хора, 
отговарящи на нуждите на бизнеса в тази сфера и нейните възможности да се 
възползва максимално от това. 

“Giving the people right” означава последователна и целенасочена 
политика и практика към тренировка, преквалификация, образование  и 
развитие на авиационните специалисти и включването им като “участници” в 
авиационния бизнес, а не  като служители, чиято роля е ограничена до 
подчинение на инструкциите. 

“Giving the people right” съдържа две категории на политика и практика на 
човешкия ресурс.  

Първата категория се отнася към процеса на обучение, а втората е 
свързана с мотивацията на авиационните специалисти. Мотивацията на 
авиационния специалист е много важна за подобряване на изпълнението на 
поставените задачи. Осигуряването на възможност за подходяща тренировка, 
обучение и развитие е една от доказаните стратегии за мотивиране. 

 
3. Подходи за развитието на авиационното образование. 
Съществуват два подхода и съответни стратегии за по-нататъшното 

развитие на авиационното образование. 
Първият е консервативен, статичен. При него се отстоява статуквото 

(съдържание, структура, форми на обучение и пр.), а ако се налагат промени, те 
се правят под натиска на възникнали вече условия и изисквания. Такива 
промени често са палиативни (външни) и обикновено задълбочават проблемите.  
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Вторият е изпреварващ, динамичен. При него постоянно се изучават 
тенденциите в развитието (както глобални, така и специфични за авиацията и 
образованието по света) и се залагат изпреварващи промени в съдържанието, 
структурата, формите на авиационното образование. 

Този подход изисква повече усилия, висока квалификация както на 
преподавателите, така и на управленските звена, но той е по-перспективен, 
особено в конкурентна среда. 

Използването на изпреварващи стратегии в развитие на висшето 
авиационно образование в Р България изисква най-малко следните неща: 

- системно проследяване и идентифициране на тенденциите в 
развитието на световната авиация и необходимата, съответстваща на тези 
тенденции професионална подготовка на авиационните специалисти. 
Изпреварващите стратегии предполагат гъвкаво променяне на части от 
учебните планове и програми, по които се готвят обучаемите, в зависимост от 
измененията на законодателството в авиацията и назряващите тенденции; 

- системно проучване на търсенето на услуги на авиационно 
образование и реагиране според това търсене. Потребителите на услугите на 
институциите, обучаващи авиационни специалности са две категории – от една 
страна са фирмите потребители на авиационни специалисти, но от друга страна 
са самите обучаеми;  

Проблемът с намаляването на кандидатите за обучение е общ за 
европейските авиационни образователни институции. Това с особена острота се 
отнася за авиационни инженери, независимо от голямото търсене на световния 
пазар на труда на такива специалисти. Това е “бомба със закъснител” и подлага 
устойчивостта на авиационните образователни институции на опасност. 

За излизане от това положение е необходимо разработването и 
осъществяването на единна програма от авиационните образователни 
институции, съвместно с ГД ГВА и авиационните фирми, която да създаде нов 
имидж на авиационните професии, на непривлекателните специалности, с цел 
набирането на повече кандидати за авиационните образователни институции. 

Посоченият проблем изисква и ново поведение на авиационните фирми, 
за привличане на повече кандидати за обучение. Има се предвид сключването 
на предварителни договори и даването на стипендии на студенти, които са 
изявени, но нямат финансови възможности за самоиздръжка.  

Следва да се помисли и за интегриране на висшето и средното 
авиационно образование така, че средните училища да се превърнат в 
колежи към висшите училища. С това естествено голяма част от колежаните 
ще преминат в бакалавърските курсове за обучение. Така би се гарантирало по-
дългото оцеляване и оставане на пазара на образователните услуги на 
авиационните образователни институции.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Анализът на тенденциите в световната авиация и на пазара на 

авиационни специалисти показва, че се създават отлични възможности за 
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тяхната реализация както в страната, така и на международния пазар на труда. 
Налице е възможност за превръщането на българското авиационно образование 
в индустрия за износ на висококвалифицирани авиационни специалисти.  

Нарастващата конкуренция между висшите училища и изискванията на 
пазара на труда се отразяват и върху достъпа до висше образование. 
Улесняването на условията за прием води до повишено участие не само в 
традиционните университетски курсове, но и в програми за учене през целия 
живот и по този начин допринася за повишаване на квалификацията и 
преодоляване на конкурентния натиск. Нуждата от овладяване на нови знания и 
умения, както и актуалните тенденции на пазара на труда увеличават интереса 
към висшето авиационно образование не само от страна на току-що 
завършилите средно образование, но и от страна на хора в активна трудова 
възраст. Това предполага създаването на комбинирани модели за обучение 
наред с традиционните с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности 
и цели. От друга страна тази тенденция може да окаже негативно влияние върху 
качеството на предлаганото обучение, породено от недостига на 
квалифицирани преподаватели, на материална база и ресурси и т.н. 

Това, разбира се, е и една от причините, обуславящи необходимостта от 
високи изисквания към подготовката и резултатите в края на обучението. 
Създаването на функционални системи за осигуряване и поддържане на 
качеството и актуалността на обучението е от критично значение. Необходимо е 
да се зададат точните параметри и критерии, които да поддържат високото ниво 
на авиационното образование и да се осигурят възможности за съхраняване на 
традиционно силните му страни. 

Осигуряването на качествено образование и обучение на авиационни 
специалисти ще отговори ефективно на потребностите на ключовите 
заинтересовани страни—правителство, студенти, висши учебни заведения и 
работодатели, които пряко са свързани с развитието на авиацията.   
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Пространствената ориентация е свойствена на човека практически във всякакви 
условия. Чрез нея се формира и поддържа образът на собственото пространствено положение 
и движение, както и състоянието и динамиката на различните параметри, описващи това 
положение и движение. Ориентацията на човека в пространството се изразява в неговата 
способност да възприема своето положение във физическия свят, включващо разстоянието, 
на което се намират обектите един от друг и от самия него, посоката, в която се намират и 
преместват, размера и формата на обектите.  

Основа на пространствената ориентация е възприятието – психичен процес, чрез 
който се формира психично отражение на предмет или явление при непосредствено 
въздействие върху сетивата. Възприятието обединява постъпилата чрез сетивата 
информация, като интегрира в цялостен образ отделните усещания: екстероцептивни 
(дистантни – зрение и слух; контактни – вкус, обоняние и осезание); интероцептивни (от 
рецепторите, участващи в поддържането на хомеостазата – усещане за болка, глад, жажда); 
проприоцептивни (кинестетични усещания, свързани с движението в пространството, както и 
вестибуларни, свързани с положението на тялото и крайниците).[7] 

Гравитационната вертикала е главна ос в системата за отчитане на характеристиките 
на околното пространство и възприемането на пространството се извършва чрез съотнасяне 
спрямо гравитационната вертикала.  

Пространствената ориентация в полет е важна съставна част от летателната работа. 
Управлението на летателния апарат предполага възприемането на пилотажно-

                                                
7. По-подробно в: Карева, Р. Авиационна психология. Личност. София, Военна 

академия, 2012. 
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навигационните параметри във визуален или приборен полет, преработване на възприетата 
информация, определяне стойността и посоката на изменение на параметрите и 
предприемане на управляващо въздействие, когато е необходимо. 

Опитът показва, че успешното изпълнение на летателната задача изключително много 
зависи от това колко правилно и бързо пилотът се ориентира в пространството на всеки етап 
от полета. 

Пространствената ориентация в полет представлява сложна умствена дейност на 
операторите за постоянно поддържане на представата за положението на летателния апарат 
спрямо повърхността на земята, въздушни и наземни обекти. Тази дейност се извършва 
успоредно с процесите пилотиране, навигиране, комуникиране, управление на системите. 
Ориентацията в пространството и времето във всеки момент на полета е основно свойство на 
летателните способности и съдържа интелектуално предизвикателство към летателния 
състав. 

Алан Бенсън развива идеята за единството на когнитивните процеси в полет, като 
представя нервния път на стимулите от външната и вътрешната среда (фигура 1.), отчитайки 
съвместяването на различни задачи, изпълнявани паралелно от централната нервна система, 
една от които е пространствената ориентация. [8] 
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Фигура 1. Пространствената ориентация в полет като елемент от когнитивния  процес  
 

Процесът на ориентиране в полет се определя от няколко фактора. 
Първият фактор е дискретността на постъпващата информация. Това означава, че 

информацията за положението и преместването на летателния апарат, постъпваща в кората на 
главния мозък, е резултат от дискретни последователни операции, извършвани в течение на 
различни времеви интервали. В резултат за получаването на смислена представа за 
пространственото положение на летателния апарат е необходимо извършването на множество 
мисловни операции. Тази дейност се извършва на фона на непрекъснатия поток информация, 
                                                

8. Benson, A. Spatial Disorientation – A Perspective. // Paper presented at the RTO HMF 
Symposium on “Spatial Disorientation in Military Vehicles: Causes, Consequences and Cures”. 
Spain, 15 – 17 April 2002, Published in RTO-MP-086, p. KN-6. 
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постъпваща от проприоцептивните усещания, която често влиза в противоречие с 
показанията на приборите и предизвиква характерния когнитивен конфликт между „усещам” 
и „знам”. 

Вторият фактор се отнася до символното отражение – показанията на приборите са 
само символи на реалните стимули – например линията на изкуствения хоризонт е 
стилизиран символ на линията на естествения хоризонт. Затова е необходимо непрекъснато 
съотнасяне на символните показания към реалните стимули, което ангажира мисловния 
процес. 

Третият фактор е екологичната представа за „горе” и „долу”, свързана с живота на 
повърхността на земята. Вследствие от опита за ориентиране в земните условия таванът на 
кабината се възприема като „горе”, а подът на кабината като „долу”. Тази информация може 
да се окаже подвеждаща, когато вестибуларният апарат под въздействието на преместването 
и ротацията в триизмерното пространство допусне грешка и подведе нервната система. 
Доверието към собствените усещания се дължи на техния реализъм в земните условия и 
понякога е много трудно да се преодолее натрупания с годините опит в пространствената 
ориентация на повърхността на земята, който се оказва неадекватен към условията на полета. 

Четвъртият фактор е латентността на приборните показания. Оказва се, че човек е в 
състояние да усети, а с придобиването на опит и да предусети промените в пространственото 
положение на летателния апарат, преди приборите да индикират съответната промяна. Това 
наблюдение затвърждава доверието към собствените сетива. 

Петият фактор се свързва с водещата роля на зрителното усещане в пространствената 
ориентация в полет, за разлика от земните условия, в които водеща роля има вестибуларният 
апарат. Вестибуларният апарат изпитва затруднения в условията на полета и често допуска 
грешки, които влизат в противоречие с постъпващата от зрителния анализатор информация. 

Установено е, че пилотите използват три способа за пространствена ориентация.[9] 
Трите способа се различават главно по избора на неподвижен образ (летателния 

апарат; земята и линията на хоризонта; самия себе си), който става център в системата за 
отчитане на преместването в пространството. Вторият елемент, различаващ трите способа, е 
в избора на подвижен компонент, който се възприема като управляем (летателния апарат; 
земята и линията на хоризонта; самия себе си).  

Първият способ за пространствена ориентация представя земята и линията на 
хоризонта като неподвижни, а подвижни, управляеми обекти са във визуален полет кабината 
на летателния апарат (контурът на челното стъкло), в приборен – силуетът на летателния 
апарат на авиохоризонта. Себе си пилотът възприема като намиращ се в управляемия обект и 
преместващ се заедно с него. 

Вторият способ за пространствена ориентация представя и земята (линията на 
естествения хоризонт), и кабината (контура на челното стъкло) във визуален полет; и земята, 
и силуета на летателния апарат в полет по прибори като подвижни един спрямо друг, като 
при това например при ляв наклон по крен силуетът се върти наляво, а земята – надясно. 
Като неподвижен обект пилотът възприема самия себе си.  

При третия способ като неподвижни се възприемат кабината и собственото тяло, а 
земята се възприема като движеща се, т.е. линията на хоризонта става управляем обект. 

Показателно за определянето на способите за пространствена ориентация в полет е 
изследване чрез графично-реконструктивен метод, проведено от Павел Коваленко. 
Изследването е извършено в условията на реален полет на самолет-лаборатория Ан-28, на 
подвижен тренажор на вертолета Ка-32, а също и в лабораторни условия. Изследвани са 300 
летци пилоти и летци изпитатели от подразделенията на гражданската авиация (всеки с над 5 
000 летателни часа) и 150 представители на непрофесионална група – изследваните нямат 
летателен опит и не са обучавани за летателна работа. Събрани и обработени са повече от 

                                                
9. Коваленко, П., Р. Карева. Генетични аспекти на пространствената ориентация на 

летците. // Военен журнал, 3/2013, с. 39 – 45. 
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20 000 бланки.[10] 
Стимулният материал позволява да се реконструира предметното съдържание на 

дейността на пилотите и по този начин да се откроят онези образи на обекти, които се 
използват от изследваните при преработката на информацията, предшестваща и насочваща 
двигателния отговор. 

Изследваните лица получават общата инструкция: „Нарисувайте това, което виждате 
през челното стъкло на кабината на летателния апарат или на лицевата част на прибора в 
процеса на работата с него.” 

Те изпълняват рисунки на взаимното разположение на силуета на челното стъкло, 
силуета на самолета и линиите на естествения и авиационния хоризонт във визуален и 
приборен полет при ляв или десен наклон по крен от 10° до 130°. Рисунките се изпълняват на 
празен лист. 

Инструкцията за тази част от теста е, като се използват символите, изобразяващи 
челното стъкло на кабината и линията на хоризонта, наложени един върху друг, да се 
изобрази какво се вижда през челното стъкло на кабината при 10° наклон по крен наляво или 
30° наклон по крен надясно и т.н., както и да се означат с цифрите 1 и 2 нарисуваните 
символи според поредността на изобразяването им.  

Във втората част от теста същите наклони се изобразяват на фона на предварително 
нарисуваните символи на челно стъкло, интериор на кабината или линия на естествения 
хоризонт. Този подход позволява да се зададе отправна точка на системата за пространствена 
ориентация. Съпоставката между рисунките на чиста основа и тези със зададена отправна 
точка дава възможност да се определи устойчивостта на способите за пространствена 
ориентация. След изпълнението на всяка рисунка изследваните отбелязват с цифра 
поредността на рисуването на обектите. Графичните отговори (рисунки) се допълват 
информационно с отговори на въпроси от анкета. 

Анализът на резултатите показва, че от всички изследвани пилоти, използващи първи 
способ в първата част на теста, едва 15,4% запазват същия способ във втората част, при 
зададено като отправна точка символично изображение на челното стъкло на пилотската 
кабина. Останалите 84,6% използват във втората част на теста трети способ. От 
непрофесионалната група изследвани 18,2% запазват първи способ, останалите 81,8% 
преминават на трети способ. 

Анализът на времето за решаване на теста от пилоти, използващи първи способ в 
първата част и след това преминаващи на трети способ, показва, че те практически за същото 
време като пилотите, използващи само трети способ в двете части на теста, успяват да се 
адаптират към новата отправна система за отчитане на пространството, но допускат повече 
грешки. 

Ако зададената отправна гледна точка във втората част на теста е фронталната схема 
на интериора на кабината, 98,2% от пилотите променят първи способ на трети способ. 
Затрудненията в този случай се изразяват в повече време, необходимо за решаването на теста, 
и в увеличаване на броя на грешките. 

Когато зададената отправна гледна точка е изображението на линията на хоризонта, и 
пилотите, и непрофесионалната група изследвани, използващи трети способ в първата част 
на теста, избират във втората първи способ (съответно 75,8% от пилотите и 86,2% от 
неспециалистите).  

Изследваните лица, които не са склонни да променят първи способ, независимо от 
условията на теста, са незначителен брой от общата извадка. 

Подготовката на операторите, работещи в среда, предизвикваща необичайни за 
земните условия сензорно-перцептивни ефекти, изисква от тях усвояването на методи за 
самонаблюдение, например изграждане на субективна нагласа за осъзнаване на сигналите от 
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сензорните системи, които са в противоречие с показанията на приборите. Екологичната 
нагласа на човека да се доверява на сетивата си, които му служат в двуизмерното 
пространство на земната повърхност, без да е необходимо да се преработват в съзнанието, в 
условията на триизмерното пространство на полета може да бъде подвеждаща и много често 
предизвиква когнитивен конфликт (между „усещам” и „знам”) и съмнение в показанията на 
приборите.  

Комплексното действие на множество фактори, съпроводено често с липсата на пряка 
видимост на естествения хоризонт и земни ориентири, предизвиква когнитивно претоварване 
в централната нервна система, където информацията за пространственото положение и 
преместването на самолета постъпва в кодиран вид от показанията на пилотажно-
навигационните прибори. На първия етап от преработката на сигналите се извършва 
декодиране и на тази основа на втория етап се синтезира представата за реалното положение 
на летателния апарат в пространството. 

Коваленко, Пономаренко и Чунтул предлагат в подготовката да се използва методът 
на опорните точки.[11] Методът се основава на умствената представа, която е изпреварваща, 
прогностична спрямо движението на летателния апарат. За целта е необходимо полетът да се 
раздели условно на характерни елементи, началото и краят на които се определят от началото 
на въвеждане на летателния апарат във фигура или извеждането от нея, началото или края на 
изменение на параметрите на полета, които имат критично значение. 

Началото на всеки елемент се отразява в умствената представа като цел, обусловена от 
полетната задача. Местата в траекторията на фигурата, на които се извършва контрол над 
постигнатата цел и са начало на преход към следващата, са наречени опорни точки. В 
опорните точки пилотът оценява полетната информация, взема решение и пристъпва към 
неговата реализация. Всяка опорна точка се характеризира с определено пространствено 
положение на самолета, инструментални и неинструментални сигнали, които образуват 
информационната картина на съответната опорна точка.  

Наличието на информационни признаци позволява да се обясни, покаже и контролира 
разбирането на задачите, като с това се подпомага процесът на изграждане на образа на 
полета в предполетната подготовка. За целта е необходимо да се изучат местата на опорните 
точки по траекторията на полета, характерното за всяка от тях пространствено положение на 
самолета с присъщата специфична информационна картина. Това позволява освобождаване 
на вниманието и неговото превключване и разпределение върху изпълнението на фигурите и 
намалява значително риска от пространствена дезориентация. 

За успешното прилагане на метода се препоръчва разработване на система от 
упражнения, които би следвало да включват пет основни елемента: 

 Формиране на нагледна представа за показанията на пилотажно-навигационните 
прибори, положението на видимите части на самолета относно извънкабинното пространство 
и пространственото положение на самолета в опорните точки. 

 Формиране на представа за най-често срещаните отклонения, приборното им 
изражение (инструментални признаци) и съвкупността от усещания (неинструментални 
признаци) за всяка опорна точка, последователността от действия със системите за 
управление на летателния апарат, разпределение и превключване на вниманието за справяне 
с тях. 

 Закрепване на наученото, трениране на уменията за откриване на отклонения от 
зададените параметри. 

 Трениране на разпознаване на опорните точки, представяни в случаен ред, както и на 
умението за дешифриране на информацията от приборите в нагледна представа за 
пространственото положение на самолета във всеки разглеждан момент. 
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 Изграждане и поддържане на навици чрез упражняване на бързо отчитане на 
показанията на пилотажно-навигационните прибори. 

Целта на представения метод според тримата автори е да се постигне постоянен 
съзнателен контрол върху параметрите на полета, основан на анализ на външната ситуация и 
интегриране на управляващите въздействия съобразно със съществуващите изисквания, 
стандарти и норми, целите и задачите на полета.  

Подобен на метода на опорните точки подход за формиране на правилна 
пространствена ориентация е представен в Ръководството за пилотиране по прибори на 
Военновъздушните сили на Съединените щати (фигура 2.).  

 

 
 

Фигура 2. Указания за индикацията на авиохоризонта [12] 
 

Съвременните методи за обучение на пилоти от военновъздушните сили на държавите 
от НАТО отчитат въздействието на два фактора: гравитация и въртене, които са включени в 
тренировъчни програми.[13] Регламентиращ документ е STANAG 3114.[14] 

Тренировъчните програми обикновено се състоят от три части: 
 Академични лекции за същността на пространствената ориентация, перцептивните 

процеси, ограниченията в когнитивния капацитет на човека като предпоставка за 
преживяване на илюзии в полет и пространствена дезориентация. 

 Демонстрации на илюзии и пространствена дезориентация чрез използването на 
прости устройства.  

 Трениране за справяне с ефектите на пространствената дезориентация – най-често 
чрез апарати, съоръжения и симулатори в наземни условия. 

Всяка държава избира и прилага в обучението на летателния състав за справяне с 
пространствената дезориентация апарати, съоръжения, симулатори и центрофуги, чрез които 
обучаваните тренират ефектите от подпрагови усещания, неадекватност на сигналите от 
вестибуларния апарат при продължително въртене, изкривена перцепция за въртене и 
страничен момент при зависване. Предоставя се възможност всеки обучаем да изпита 
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въздействието на поне една зрителна и една вестибуларна илюзия. 
В доклада си Вилем Блес посочва, че вестибуларният апарат се връща към 

естествения за земните условия режим, ако тренировките или летателната работа бъдат 
прекъснати за повече от три седмици. 

Все още въпросът за включване на задачи, свързани с пространствената ориентация 
като елемент от полетната подготовка, се ограничава предимно в земни условия. 

С цел подпомагане процеса на самоподготовка Павел Коваленко [15] разработва теста 
„Авиохоризонт”.  Стимулният материал представлява стилизиран авиохоризонт (а). 
Инструкцията съдържа указание изследваното лице да се постави в позиция (б), която 
съответства на екологичната нагласа, а след това в позиция (в) – в летателния апарат. Тази 
позиция позволява еднозначно и бързо определяне на посоката на наклона по крен според 
това, коя ръка сочи към земята.  

 

 
 

Фигура 3. Указания за решаване на теста „Авиохоризонт” 
 
Окончателният вариант на теста съдържа 50 изображения на силует на летателен 

апарат в полет. Изображенията се различават помежду си по един-единствен параметър – 
наклон по крен. Задачата е да се определи възможно най-бързо и точно посоката на наклона. 
Стимулният материал на теста „Авиохоризонт” е публикуван с разрешението на автора.[16] 

 

 
 

Фигура 4. Стимулен материал от теста „Авиохоризонт” 
 
За всяко изображение е необходимо бързо и точно определяне на посоката на наклона 

(ляв – 0 – десен). Щрихованата част е символно изображение на земната повърхност. С цел 
самоподготовка изображенията могат да бъдат разделени и да се решават в случайна 
последователност. 

Ефективните начини за пространствена ориентация в полет са основа на реалистичен 
образ на полета, който се отличава с възприятия за: 

 неподвижността на земната повърхност, 
 положението на собственото тяло в летателния апарат; 
 управлението на летателния апарат. 
Въпреки относителността на концепцията за неподвижност на Земята, именно 

възприемането на земната повърхност за неподвижна позволява на сензорните системи 
необходимата за правилната им работа в условията на полета стабилизация на 
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пространството. 
Това обобщение намира метафоричен израз и в думите на летеца изпитател В. К. 

Александров [17]: „На този, който си въобразява, че може с щурвала и лостовете за 
управление да върти планетата Земя, му се налага спешно да се освободи от манията си за 
величие”. 

Пространствената ориентация в полет представлява предизвикателство, което изисква 
специална подготовка на операторите. Недооценяването на подготовката може да доведе до 
нежелани последствия, докато целенасочената подготовка би могла да допринесе към 
необходимата увереност за успешен изход от всяка полетна ситуация. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Модернизацията на Въоръжените сили на Република България по западен образец се 

осъществява след демократичните промени през 1989 г. и приемането на страната в НАТО 
през 2004 г. Към днешна дата в Българската армия (БА) са на въоръжение някои от следните 
видове западна военна техника: във военновъздушните сили (ВВС) учебно-тренировъчни 
самолети РС-9М „ПИЛАТУС“, транспортни самолети С-27J „СПАРТАН“, транспортен 
самолет РС-12, вертолети „БЕЛ-206“ и „КУГЪР“, във военноморските сили (ВМС) фрегати 
клас E-72 „ВЕЛИНГЕН“ и вертолети „ПАНТЕР“, в Сухопътните войски (СВ)  леки 
(бронирани и небронирани), товарни и специални машини „МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ“. 
Придобиването, използването и поддържането в оперативна готовност на западна военна 
техника изисква съответното техническо обслужване по време на жизнения цикъл чрез 
интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) според стандартите на НАТО. 

 
2. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
Обект на изследване е системата за ИЛП на самолети РС-9М и РС-12/45 в българските 

ВВС.  
Предмет на изследване е въвеждането на електронен портал (за обслужване на 

самолетите) в организацията и управлението на системата за ИЛП. 
Целта на изследването е на базата на анализа и оценката на трансформиращата се 

система за ИЛП да бъдат изведени добрите и ефективни практики, които допринасят за 
повишаване на сигурността, както и да се направят изводи и препоръки за усъвършенстване 
на съществуващия модел на е-логистика по отношение на неговата организация и 
управление. 



 

546 
 

 
3. СТРУКТУРА 

 
Структурата на доклада включва резюме на английски език, ключови думи, въведение 

с посочени обект, предмет и цел на изследването, основни сведения необходими за разбиране 
на публикацията, изложение, изводи и използвана литература.  

 
4. ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗБИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА 

 
През 2013 г. дирекция „Логистика“ в Министерството на отбраната (МО) разработва 

„Доктрина за логистиката“, която има статут на национална публикация на Въоръжените 
сили на Република България. Документът е въведен със заповед ОХ-191/08.03.2013 г. и е 
структуриран в увод, седем глави и четири приложения.  

От гледна точка на способите и подходите за организиране и осъществяване на 
логистиката в доктрината се разглеждат три вида военна логистика: национална, 
многонационална и интегрирана. 

Интегрираната логистика представлява подход, чрез който логистичните възможности 
са обединени за осигуряване на целия жизнен цикъл на дадено оборудване или система. В 
рамките на този подход всички елементи се планират, придобиват и осигуряват своевременно 
по икономически ефективен начин [3].  

Република България е член на НАТО от март 2004 г. Трансформацията в НАТО задава 
основните параметри и посоки на трансформацията в системата на отбраната и Въоръжените 
сили на Република България като член на Алианса.  

Същността и управлението на процеса на трансформация в НАТО се реализират чрез 
„Стратегическа визия: Военното предизвикателство“ (Strategic Vision: The Military Challange) 
от август 2004 г. Според визията основните области на трансформация в НАТО са: ефективно 
поразяване, ефективни гражданско-военни отношения (CIMIC), съвместен маньовър, 
информационно превъзходство, мрежови способности, експедиционни операции и 
интегрирана логистика [4]. 

 
5. Е-ЛОГИСТИКА В НАТО 

 
Агенцията на НАТО по поддръжката и снабдяването (NAMSA – NATO Maintenance 

and Supply Agency) е основана през 1958 г. Впоследствие името й е променено на NSPA 
(NATO Support and Procurement Agency) [7]. Дейността й е свързана с логистичното 
осигуряване на въоръжените сили на страните от Алианса и включва поддръжка на различни 
видове оборудване и въоръжение, снабдяване и доставки (включително електронна логистика 
и доставки), складиране и транспорт, инженерни и технически услуги, изграждане на 
инфраструктура и други. 

Щабът на агенцията е разположен в Капелен (Люксембург), а някои от нейните 
оперативните центрове се намират в Таренто (Италия), Париж (Франция) и Папа (Унгария). 
Личният й състав наброява 1100 души. Агенцията предоставя на потребителите следните 
възможности в областта на електронната логистика и доставките (е-Procurement): 

 електронна регистрация на фирми-изпълнители (е-Registration); 
 електронен трансфер на данни (e-Transfer); 
 електронно изтегляне на документи (e-Download); 
 електронно качване на документи (e-Upload); 
 електронно съхранение на документи (e-Storage); 
 електронно предаване/изпращане на документи (e-Transmittal) [9].  
Агенцията за поддръжка и снабдяване на НАТО предлага и електронна „Логистична 

борса“ (NLSE – NATO Logistic Stock Exchange), уникална платформа, подобна на добре 
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познатите ни eBay или Amazon в гражданския сектор. Тя представлява част от 
споразумението за партньорство на Алианса, известно като COMMIT.  

В основата на инициативата COMMIT е заложен принципът за изграждането на 
система за по-добро управление на снабдяването с общи изделия в страните от НАТО. 
Традиционно електронната „Логистична борса“ се определя като един от най-важните 
инструменти или способности за реализиране на политиките на споразумението за 
партньорство COMMIT. До месец април 2015 г. в него членуват общо 18 държави, съответно: 
Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Канада, 
Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Турция, Финландия, Франция и Швеция. 
Зад изброените държави стои обединеният потенциал на 75 министерства на отбраната, 
различни агенции и видове въоръжени сили (СВ, ВВС, ВМС) [8].  

 

 
 

Фигура 1. Архитектура на електронната „Логистична борса“ на НАТО по Burnham 
[6] 

 
При създаването на електронната борса NLSE са използвани съвременните бизнес 

модели на взаимодействие между доставчиците и потребителите. С подробни данни за 
функционирането й разполагаме от 1996 г. до днес. В структурно отношение платформата 
включва големи информационни масиви и уеб-базиран интерфейс. Целта й е да подпомогне 
потребителите и доставчиците при предлагането, придобиването и управлението на 
материални средства чрез приложението на новите електронни технологии във военната 
логистика в условията на ограничените бюджети за отбрана. Някои от по-важните 
характеристики на логистичната борса са:  

 редовно обявяване на налични количества резервни части и инвентар на ВС; 
 данните се публикуват он-лайн и са достъпни за регистрираните потребители; 
 обновяване на информацията за наличните количества резервни части и инвентар 

на ВС; 
 стандартна замяна или преразпределение на материални средства в излишък; 
 образуване на групи за съвместно използване и управление на материални средства 

на базата на общи изисквания, необходимост и интереси; 
 възможност за публикуване на каталозите на доставчиците в платформата и 

директно предлагане на резервни части и инвентар в он-лайн режим; 
 обмен на информация между доставчиците и потребителите – изпращане и 

получаване на оферти; 
 поръчка и директно закупуване на резервни части и инвентар в он-лайн режим; 
 финансово обезпечаване и уреждане на всички транзакции [6]. 
Участниците в електронната логистична борса са разделени в пет конкретни 

потребителски групи: 
 потребителска група „Системи за СВ“; 
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 потребителска група „Системи за ВВС“; 
 потребителска група „Системи за ВМС“; 
 потребителска група „Специални проекти“; 
 потребителска група „Медицинско и фармацевтично осигуряване“. 
В допълнение към изброените функционират и още няколко независими 

потребителски групи, свързани с различни типове оборудване и военна техника или други 
проекти на агенцията [6].  

Правно-нормативната рамка за получаване на достъп, регистрация и участие в NLSE 
се определя от споразумението за партньорство COMMIT.  

 
6. ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 
ИЛП на самолети PC-9M от Учебна авиационна група (УАГ) „Георги Бенковски“ и РС-

12/45 от Транспортна авиационна група (ТАГ) Враждебна в българските ВВС се реализира 
чрез комплексно изпълнение на доставки и услуги: доставки на оборудване, инструменти, 
консумативи и техническа документация, извършване на ремонти, инспекции, периодични 
проверки и калибриране, обучение на летателен и инженерно-технически състав и други [1]. 
Изпълнението на изброените дейности се извършва на базата на конкретни договори към 
рамково споразумение.  

Начална точка на процеса на трансформация в ИЛП чрез използване на новите 
електронни технологии е подписването на рамково споразумение между МО и фирмата-
производител на самолети PC-9M от състава на УАГ „Георги Бенковски“ и РС-12/45 от 
състава на ТАГ Враждебна през април 2009 година [5]. През 2014 г. е подписано второ 
рамково споразумение [2]. 

Въвеждането на е-логистика в УАГ „Георги Бенковски“ от състава на ВВС включва 
използването на документи в електронен формат, които се изпращат от Възложителя до 
Изпълнителя (и обратно) на рамковите споразумения по електронен път. Документите са 
свързани с техническата поддръжка на самолетите, извършването на доставки и услуги, 
изпълнението на ремонти, обучение и други дейности.  

За целите на изследването е изготвен „Списък на електронни документи“. Същият не е 
хронологически и не следва реда на въвеждането на съответните документи по години, а 
следва логически пътя на доставките и обхваща целия процес от предоставянето на 
електронен каталог от Изпълнителя на Възложителя, през извършването на запитване за цени 
и наличност, изпращането на заявка и поръчка до транспортирането на доставките и 
уведомяването на Възложителя за пристигането им: 

 е-каталог на Изпълнителя (фирма-производител на самолетите), който включва 
цени на нови резервни части, оборудване и консумативи, въведен от 2010 г.; 

 е-запитване (за цени и наличност за сключване на индивидуален договор, за 
планови и непланови ремонти, за спешни ремонти в случаи AOG – Aircraft on 
Ground), въведено от 2010 г.; 

 е-заявки от Възложителя до Изпълнителя (за извършване на „Стандартна замяна“ 
на оборудване - Standard Exchange), въведени от 2014 г.; 

 е-уведомления от Изпълнителя до Възложителя (за временен внос на оборудване с 
АТА-карнет), въведени от 2014 г.; 

 е-сертификати (сертификат за произход, сертификат за съответствие, сертификат за 
извършена услуга), въведени от 2015 г.; 

 е-митници (декларация за износ в електронен формат, електронен подпис), 
въведени от 2011 г.; 

 е-проследяване на пратка (въвеждане на номера на товарителницата в електронен 
портал на уеб-страницата на превозвача, услугата е налична 24 часа в 
денонощието/7 дни в седмицата), въведено от 2009 г.; 
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 е-уведомления за пратки от Изпълнителя до Възложителя (пакет от документи в 
електронен формат – товарителница, опаковъчен лист, фактура, сертификати), 
въведени от 2009 г. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 
Съществуващият модел за организация и управление на системата за ИЛП на 

самолети РС-9М и РС-12/45 включва: 
Възложител на доставки и услуги – Министерство на отбраната (МО) на Република 

България чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“; 
Изпълнител – фирма-производител на самолетите; 
Заявител – ВВС на Република България; 
Получател на доставки и услуги – УАГ „Георги Бенковски“ (в Долна Митрополия) от 

състава на 3-а авиационна база (Граф Игнатиево) и ТАГ Враждебна от състава на 24-а 
авиационна база във ВВС.  
 

8. ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РС-9М И РС-12/45 
 

За създаването на електронен портал за обслужване на самолети РС-9М и РС-12/45 от 
Изпълнителя на Възложителя е предоставена безвъзмездна финансова помощ за реализиране 
на доставки/услуги чрез отстъпка по чл. 16. (1) от рамково споразумение № УД 03-
2/23.05.2014 г. Използването на този инструмент е инициирано на базата на вече извършени 
доставки/услуги по конкретен договор № УД 03-45/17.12.2015 г. От Възложителя до 
Изпълнителя е изпратен стандартен формуляр за поръчка № 002-2016/14.10.2016 г.: 
„Осъвременяване на техническа документация за самолет РС-9М. ИЛП на самолети РС-9М и 
РС-12/45“. Изпълнителят отговаря с потвърждение за поръчка № 40000211/21.10.2016 г. 

На 01.12.2016 г. на работна среща на Командира на ВВС с представители на 
Изпълнителя по рамково споразумение № УД 03-2/23.05.2014 г. е обсъдено създаването на 
електронен портал за обслужване на самолети РС-9М и РС-12/45. С писмо рег. № 400-
11096/07.12.2016 г. на Началника на Щаба на ВВС са предложени следните 5 бр. оператори, 
които ще работят с електронния портал от българска страна: 

В Командването на ВВС – 1 бр. главен експерт в сектор „Авиационна техника и 
въоръжение“ със звание подполковник; 

Във военно формирование 52090 (Долна Митрополия) – 1 бр. заместник-командир по 
авиационна техника и въоръжение със звание подполковник и 1 бр. старши експерт (цивилен 
служител) в авиационен учебен център; 

Във военно формирование 24900 (София) – 2 бр. командир на ескадрила със звание 
майор. 

На 17.01.2017 г. за координатор на електронния портал от българска страна е 
определен 1 бр. главен експерт от дирекция „Отбранителна аквизиция“ (МО) със звание 
подполковник. През м. март 2017 г. българският екип (1 бр. координатор и 5 бр. оператори) 
получава оторизация за работа и парола за достъп до електронния портал. 

 
9. ИЗВОДИ 

 
В периода 2009-2016 г. е извършена трансформация в посока по-бърза и по-качествена 

ИЛП на самолети РС-9М в УАГ „Георги Бенковски“ и РС-12/45 в ТАГ Враждебна чрез 
въвеждане на е-логистика.  

Прилагането на добрите и ефективни практики в системата за ИЛП в УАГ „Георги 
Бенковски“ и ТАГ Враждебна допринася за пълноценното изпълнение на програмата за 
летателно обучение на българските ВВС.  

Прилагането на новите е-технологии в организацията и управлението на ИЛП довежда 
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до намаляване на риска от срив в програмите за летателна  подготовка на обучаемите, 
увеличаване на броя на техните летателни часове и съответно повишаване на нивото на 
сигурността в рамките на въздушния суверенитет на страната.  
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ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ НА ТЕМА: 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В 
АВИАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” 18-19 МАЙ 2017 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 
 

ЛИЧНОСТТА В КОНТЕКСТА НА АВИАЦИОННАТА ПСИХОЛОГИЯ 

 
PERSONALITY IN THE CONTEXT OF AVIATION PSYCHOLOGY 

Пламен Въргов, Соня Рогачева, Мария Петрова 
 

Summary: 
Aviation psychology is an applied part of psychology because it serves general psychological 
theoretical and practical achievements, principles and methods. It is specialized in the investigation 
of the psychological aspects of flight crew activity, flight crew and ground support staff for aviation. 
In a broad sense, aviation psychology can include issues related to human physiology, the 
ergonomics of aviation systems, and other issues the solution of which depends on a complex 
general appraisal and approach. 
Keywords: Flight crew, aviation flights 

 
Резюме:  
Авиационната психология представлява приложен дял на психологията, тъй като си служи с 
общопсихологичните теоретични и практически постижения, принципи и методи. Тя е 
специализирана в изследването на психологичните аспекти на дейността на летателния 
състав, ръководителите на полети и наземния състав за поддръжка на авиацията. В широк 
смисъл в полето на авиационната психология могат да бъдат включени въпроси, свързани с 
човешката физиология, ергономичността на авиационните системи, както и други проблеми, 
чието решаване зависи от комплексна общонаучна оценка и подход.  
Ключови думи :летателен състав, полети авиация  

Увод 
Сложността на авиационното дело предполага различни подходи за представяне на 
психологичното знание. В тази обзорна статия ще се опитаме да разгледаме  разбирането за 
авиационната психология като функция от динамиката личност – среда – дейност, чието 
представяне е ограничено в психологичния аспект. Обект на изследване е личността; 
предмет – специализираната операторска дейност, която се извършва от личността в 
авиационна среда.Целта на авиационната психология е да предложи психологично 
осигуряване на летателния състав, ръководителите на полети и наземния състав за успешно 
извършване на летателната дейност. 
В съответствие с целта основните задачи пред авиационната психология са:  
1. Да извършва психологичен подбор на кандидатите за летателна дейност.   
2. Да проследява психологичното състояние на личността, извършваща летателна дейност. 3. 
Да изследва когнитивните възможности на човека в комплексна ситуация.  
4. Да изследва операторската дейност в сътрудничество с инженерната психология.  
5. Да предлага подходящи техники за оптимизиране на социалната среда, справяне със 
стреса, усъвършенстване на комуникативните умения, предотвратяване на рисковото 
поведение, работа със семействата на летците и осигуряващите летателната дейност. 
Съвременната психология разполага с огромен потенциал, обхващащ всички аспекти на 
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човешката дейност. Той не може да бъде разкрит на страниците на настоящата разработка. 
При това авиационната психология е комплекс, основаващ се на постиженията на 
когнитивната, експерименталната и инженерната психология, персонологията, както и на 
социалната, военната, трудовата, организационната психология, с недвусмислена ориентация 
към практиката. Неизбежно при подбора на психологични знания е необходимо въвеждането 
на ограничение, така че във фокуса да попадне онази част, която е свързана с операторската 
дейност в авиацията. 
В Русия през втората половина на ХIХ век, заедно със социалния, исторически, 
икономически и военни, формира научна предпоставка и дизайна на военна психология като 
наука. Тези предположения, изразени в високото ниво на общата психология, диференциал, 
прилагани индустрии, като например педагогическата психология, психология на мислене, 
юридически, медицински и инженерни дейности. Най-голямо влияние върху военна 
психология има програма за изграждане на психологията Сеченов. Сеченов е резултат от 
едно ново разбиране на психиката и на проблемите на психологията като наука. Най-важната 
особеност на развитието на военната психология е жив и близки отношения с естествено 
научно направление на психологическата мисъл в Русия, със свои представители: VM 
Бехтерев, VA Вагнер, Lazurskii AF Lange NN Много руски психолози, работещи по нареждане 
на военния създаването във военните болници, академиите, колежите и игрища. Военния 
Департамент по време на този период се разпределят за научни пътувания в чужбина за 
финансиране. В W. Вундт лаборатория за обучение отиде VM Бехтерев и вицепрезидент 
Нечаев Техните усилия за създаване на психологически лаборатория. Той също така създава 
благоприятни условия за формирането на научната и методическа позицията на военните 
психолози и натрупване на надежден знания за природата на психичните явления. На такава 
база на военната психология в Русия по време на средата на XIX - началото на XX век, се е 
превърнал в динамична система от знания за психологията на военни операции, войник 
карта, военни групировки и масови явления и придобити с независим статут. Развитието  на 
военната психология и в частност авиационната  като система от знания, умения и 
изследователски методики е неизменна част от обучителния процес на военните ,съобръзена 
е сусловията им на работа и изключително високите нива на натоварване,бойният и 
професионален стрес. 
Как човек преодолява инстинкта си за самосъхранение и страха от височина, за да се качи в 
машина, чиято скорост надвишава звуковата, как надмогва физическата болка от 
претоварванията и защо не престава да се стреми към летене от детството до старостта? 
Отговорите на тези въпроси са поне толкова, колкото са личностите, спрямо които ги 
задаваме. Но каквито и предположения да правим, докато се опитваме да решим това 
уравнение с множество неизвестни, можем да приемем за дадено едно – авиацията започва 
от личността. Няколко дефиниции са необходими, за да се операционализират понятията, с 
които си служи психологията. В повечето случаи задачата да се определи даден психологичен 
феномен е фрустрираща – могат да бъдат прочетени десетки варианти, които често се изключват 
или са в противоречие. Но без еднозначно дефиниране на термините е невъзможно разбирането 
на явленията, затова в началото на всяка тема е предложена работна дефиниция на основното 
понятие. Разграничаване на научната употреба на термините от разговорния смисъл е 
необходимо и за ключови понятия, като човек, индивид, субект, Аз, индивидуалност. Човек е 
родово понятие. Психологичният му смисъл се дължи на схващането за единството между 
природно и обществено начало (биосоциална цялост). Индивид означава всяко отделно 
същество, единичен представител на рода Homo sapiens. Индивидът се интерпретира като 
принадлежащ към цялото (един от себеподобните). Субект е човекът, разбиран като активно, 
търсещо същество. Активността е заложена в самата му същност. С понятието Аз в 
психологичната литература на български език се назовават две категории, които имат връзка 
с личността.  
1 Понятието  
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Аз (Ego) е структурно понятие, въведено от Зигмунд Фройд
3 

за означаване на тази част от 
личността, която отговаря за удовлетворяване на инстинктите в съответствие с реалността и 
моралните ценности. Азът е посредник между другите две подструктури на психиката – То 
(Id) и Свръхаз (Superego). То е източник на първична психична енергия и работи на 
принципа на удоволствието – търси наслада и избягва болката. Свръхазът е моралната 
институция в психиката, която следи за спазването на възприетите ценности, като за целта си 
служи с награди и наказания. Азът трябва да балансира между То и Свръхаза, като спазва 
принципа на реалността – отлаганезабавното удовлетворяване на желанието на То за 
удоволствие до подходящ следващ момент, така че да избегне санкция от Свръхаза.  

Аз (Self) е понятие, свързано с името на Карл Роджърс
4 

и хуманистичната парадигма, с което 
се означава цялото, израз на човешката индивидуалност. Според Роджърс организмът 
реагира като организирано цяло на определено феноменално поле (система от образи и 
значения). Тези части от феноменалното поле, които човек нарича „аз”, „мене”, „самият”, 
образуват Аза (Self). Азът е организиран, подвижен, но последователен концептуален модел 
за възприемане на самия себе си. Личност са тези характеристики на човека, които 
отговарят за съгласуването на устойчивите модели на неговите чувства, мислене и 
поведение.

  

Заключение 
В книгата си „Личност. Теория и изследване” персонолозите Лоурънс Първин и Оливър 
Джон анализират множеството теоретични постижения в областта и открояват основните 
аспекти на личността. Човечеството винаги е излъчвало свои избрани представители, за да 
изпълняват рисковани дейности. И ако трябва да формулираме единен критерий, който да 
обединява изборите от миналото до днес, нека това бъде духът. Този обзор по темата  
авиационна психология  се опита да разгледа  на личностите, чийто дух крепи българската 
военна авиация вече 100 години. Защото авиацията тръгва от личността, но само една 
личност не е достатъчна. Казват, че когато МиГ-29 за пръв път показал висш пилотаж на 
международно изложение, журналисти попитали главния конструктор как е възможно това, 
какво държи самолета във въздуха, а той отговорил, че самолетът се носи в небето, 
поддържан от стотици хиляди невидими ръце – ръцете на хората, които обединяват знанията, 
таланта, опита и труда си за неговата безопасност. И нека броят на излитанията е точно равен 
на броя на успешните приземявания! 
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ОТНОШЕНИЯТА В СЕМЕЙСТВО КАТО ЦЕННОСТ ИЛИ 
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Соня Рогачева, Пламен Въргов, Мария Петрова  

 
Summary: One of the main features of the modern family change can be the transition from the 
society in which only one form of family was allowed to a society with many alternative family 
forms. In addition to the traditional model, many other models appear, such as families with 
children from previous marriages, same-sex spouses, one-parent families, unmarried couples, etc. 
Another trend in today's understanding of a family is the so-called Cohabitation without marriage. 
This is due to the changing values and attitudes of young people, which leads to a diminution of the 
importance of the marital institution, the belief that the creation of a successful career must precede 
marriage and fear of commitment. Despite the many transformations that the family undergoes in 
the development of civilization, it continues to be one of the main social groups in which people are 
involved and which actively influences their formation as individuals. 
Keywords: child, mother, father, parents, family, love, caring, education, values, cohesion, 
development, problems, conditions, reasons 
 

Резюме: Като една от основните черти на съвременната промяна на семейството може 

да се изведе и преходът от обществото, в което е била допустима само една форма на 

семейство към общество с много алтернативни семейни форми. Освен традиционният модел 

се появяват много други модели, като семейства с деца от предишни бракове, семейства на 

еднополови съпрузи, семейства с един родител, безбрачни двойки и т.н. Друга тенденция в 

съвременното разбиране за семейство е т.нар. съжителство без брак. Това се налага поради 

изменението на ценностите и нагласите на младите хора, което води до омаловажаване 

значението на брачната институция, вярване, че създаването на успешна кариера трябва да 

предхожда брака и страх от обвързване. Независимо от множеството трансформации, които 

претърпява семейството в развитието на цивилизацията, то продължава да бъде една от 

основните социални групи, в които са включени хората и която активно влияе върху 

формирането им като личности.  

Ключови думи: дете, майка, баща, родители, семейство, любов, грижовност, 

възпитание, ценности, сплотяване,  развитие, проблеми, условия, причини 
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Любовта на родителите към децата, като чели е най- разпространения и „видим” тип 

всеотдайна любов, чиято специфична характеристика е грижовността. В родителската любов 

всеки възрастен човек притежава и майчиното и бащиното начало. Майчината и бащината 

любов е основна предпоставка за живота и развитието на детето. Още от раждането си то 

започва своето съществуване отделено от майчината утроба, но в „утробата” на семейството. 

Там към него е „насочена” не само грижовната обич на родителите, но и на прародителите, 

по - големите братя и сестри, както и на други по- близки роднини. Тяхната любов е сходна с 

родителската и много често я допълва. 

Овладяването на ценностите, идеалите, вярванията е възможно в диалога с родителите. 

Детето интернализира много от ценностите и възгледите на родителите и ги превръща в част 

от своето съзнание и поведение. Осъзнаването на собствения Аз, самопознаването, 

самооценката започват с оценката на родителите. Милувката и нежността от първият миг на 

раждането, безрезервната любов поставят началото на усещането за приетост, за 

омиротвореност, което помага на детето да изгради усещането за собствената идентичност. 

Много от дейностите, с които детето ще обективира своето присъствие в света, се овладяват в 

диалога с родителите. 

Майчината и бащината любов също могат да бъдат диференцирани. Отделно 

разгледани те имат различни функции в живота на детето. 

Майчината любов не се изразява само в грижите към детето нужни за неговото 

оцеляване, а и нагласата която поражда у детето вдъхването на любов към живота. В книгата 

на Ерих Фром „Изкуството да обичаш” е даден пример за тази любов от библейската 

символика. „Обетованата земя (земята винаги символизира майката) е изобразена като място 

където „текат реки от мед и мляко”. Млякото символизира първият аспект в любовта - 

грижата и утвърждаването. Медът символизира сладостта от живота, любовта към живота и 

щастието да живееш. 

 Връзката между майката и детето започва още в утробата и. След раждането на детето 

то все още е зависимо от нея, тяхната връзка постепенно отслабва, когато детето става по 

независимо: научава се да ходи, да говори, да се храни и тогава връзката с бащата става по- 

съществена. 

Но връзката с бащата е различна. Майката е домът, от който идваме, тя е природата, 

почвата, океанът; бащата не представлява такъв естествен дом. Той има слаба връзка с детето 

през първите му години, слаба е и неговата значимост за детето в този начален етап не може 

да се сравни с тази на майката. Но макар бащата да не представлява естествения свят, той 

въплъщава другия полюс на човешкото съществуване - света на мисълта на изработените от 
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човека предмети, на реда и закона, на дисциплината, на пътешествието и приключението. 

Бащата е онзи, който учи детето, показва му пътя към света. 

Господствуващият в семейството стил на общуване, възгледи и идеали като цяло за 

детето са онези ориентири, които формират бъдещите му стремежи и ценности, а не рядко 

остават като образец и за възрастния човек. 

Наред с основните благоприятни условия за възпитанието в семейството могат да се 

явят и някой неблагоприятни, които се дължат както на обективни, така и на субективни 

причини.  

Към обективните условия може да се отнесат ограничените жилищни възможности. 

Без да говорим за отрицателното въздействие на нехигиеничното, неудобното жилище, 

трябва да се подчертаят последиците от това при възпитанието на децата. Липсата на 

достатъчно възможности за самостоятелни занимания лишават децата от условия за 

подготовка на домашните си работи, а при по- малките за игра. Освен това струпването на 

хора- възрастни и деца в една стая денонощно може да бъде причина не само за увеличено 

психическо напрежение, но и за някои нежелателни инциденти и примери. 

В тясна връзка с това е и липсата на достатъчно финансови средства за задоволяване 

на жизнените нужди на семейството. Ограничават се възможностите и за образование, за 

приобщаване към културните ценности. Създават се условия за нарушения на добрия тон в 

семейството, за възникване на недоразумения и др. Същевременно наличието на голямо 

богатство може в някои случаи да доведе до прекомерно задоволяване на потребностите, 

което има неблагоприятно отражение и за физическото, и за психическото развитие. С това не 

само се нарушава здравното състояние, но се формира потребителската психика у 

подрастващите, липса на навици и привички за труд. 

Професионалната и обществената ангажираност на родителите може да създава някои 

проблемни положения при отглеждането и възпитанието на децата. Макар, че е желателно 

равноправното участие на двамата родители, голямата заетост на майката, особено през 

периодите на бременността и ранното детство лишава децата от необходимата майчина 

грижа. Положението в семейството се влошава по- специално в случаите на безработица на 

единия, или на двамата родители, тъй като се създават условия за недохранване, 

незадоволяване на насъщните потребности на децата. Във връзка с това се намира 

неправилно разпределение на трудовата дейност в домакинството. Това най- често се явява, 

когато цялата тази дейност остане само на майката, наред с грижите и за децата, а мъжът 

напълно се освобождава от задължения в това отношение. У съпругата настъпва преумора,  

нервно напрежение, а у съпругът се формира консумативна психика и господарско 

отношение. Това се наблюдава и когато неравномерно и неправилно се израсходват 
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финансовите средства на семейството. Вижда се в случаите, когато един от тях (по- често 

бащата) започва да харчи без сметка за цигари, алкохол, хазарт, гуляи, извънбрачни връзки и 

др. Най- често се срещат случаите с употребата на наркотици, не само цигарите и алкохола, 

но и други опиати, при които границите междуумерената употреба и злоупотребата е съвсем 

неопределена. Например от една чашка до една- две бутилки алкохол се преминава без 

задръжки. Това важи и за другите опиати и по този начин не само се замръсява семейната 

среда, не само се дава лош пример на децата, но в някои случаи се стига до ексцесии, 

побоища и дори убийство. В пресата, радиото, телевизията почти не отминава ден във който 

да няма сведения за подобни отрицателни прояви, които нарушават не само семейния, но и 

целия обществен живот. 

Съществена пречка за семейното възпитание се намира и при нарушението на 

нормалната психологическа атмосфера. Това се дължи на първо място на загасването на 

емоционалната връзка между родителите, като може да стигне до пренебрежение, дори 

омраза. Тогава по различни, често пъти незначителни поводи се явяват разправии, взаимно 

нападение, дори побои, което можеда бъде и пред децата. Поводите за тези прояви често са 

свързани с проблемите на семейния бюджет, липса на правилно разпределение на задачите в 

дома, но най- сериозни са те, когато има изневяра от страна на единия от партньорите. 

Към субективните причини за недоразуменията се намират различията на 

темпераментите, на възгледите и начина на живот на партньорите. При избухливият 

темперамент, когато липсват вътрешни задръжки на поведението се явяват най- често 

разправии. Но особено често те се дължат на противоречиви схващания по въпросите за бита 

в семейството, особено по въпросите за отглеждането и възпитанието на децата, както и във 

взаимоотношенията с другите членове на семейството- свекърви, тъщи и т.н. 

Съществено значение имат и различията в стила на живот, който се определя от 

различията в трудолюбието, в социалните връзки, в усвоения режим и т.н. Проявите на 

мнителност, недоверие, лекомислие, нетолерантност са често причини за конфликтни 

взаимоотношения. Известно значение в това отношение има и двойния морален критерий, 

когато понякога се прилага към мъжа и жената. Това се явява, когато към жената например се 

предявяват високи морални изисквания за вярност, а към мъжа те не се отнасят. 

Известно значение има и културното равнище на семейството. То се определя както от 

наличието на интереси към културните ценности и участието в тяхното създаване, така и от 

характера на поведението на членовете на семейството. Разбира се не може да се очаква 

еднакво отношение към културния живот и особено в творческото участие в него, но все пак 

важни са проявените интереси към изкуството, науката, образованието, задоволяването на 

които издига равнището на семейството. Важно значение има и втората страна на културата, 
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която се отнася до културните взаимоотношения. Това се отнася на първо място за брачните 

връзки между съпрузите, които се нуждаят от внимателно отношение към физическото и 

психическото състояное нa всеки от тях. Културното поведение в задоволяването на половото 

влечение се проявява в неговото контролиране и съобразяване с тези състояния на партньора. 

Не е без значение и културното поведение и във всекидневните взаимоотношения, което се 

изразява в проявите на учтивост, толерантност, внимателно отношение. Общоизвестните 

изисквания от морален и естетически характер в това отношение имат валидност не само в 

отношенията към другите, а и към най - близките хора.  

Според повечето учени в сравнение с брака семейството представлява много по-

сложна система от отношения, която по правило обединява не само съпружеската двойка, но 

и нейните деца, а също и други близки родственици по кръвна или по некръвна линия. 

Необходимо е още уважение към традиционните ценности за даденото общество, общи цели, 

познания и идеи за бъдещото развитие на семейната единица с цел възпитание и отглеждане 

на децата като пълноправни граждани. Изследователите на семейството отдавна са 

забелязали, че междуличностните отношения в семейството се подчиняват на определена, 

закономерна динамика, която отразява естественото изменение в съдържанието на 

отношенията.  

Семейството е най-добрата основа за развиването на солидарност между поколенията. 

Семейството подпомага развитието на личността и предоставя шансове, каквито не може да 

даде никоя друга общност. Затова трябва да се засилят възпитателните възможности в 

семейството. За едно хуманно общество семейството има неоценима стойност. То трябва да 

бъде подпомагано от държавата, но не да бъде изместено от нея. Коректното партньорско 

поведение и чувството за отговорност се научават в детството, но се възпитават, утвърждават 

и развиват през целия живот. 

Изследваната проблематика е изключително актуална, тъй като разглежда чисто 

екзестенциални проблеми на човешкия живот. Отношенията в семействата са твърде сложна 

система от връзки, повечето от които се основават на психическите и емоционални страни на 

отделния индивид. Семейството е ценност, която се проявява чрез създаването на здрави 

взаимодействия между неговите членове, чрез създаването на благоприятна атмосфера за 

отглеждането на децата и чрез изграждане на цялостната система от принципи и ценности на 

човешкото поведение. Именно любовта е тази съставна част на цялата сложна мозайка от 

връзки и взаимозависимости, която обединява, сплотява и създава семейния уютен 

психоклимат. В тази връзка, от изключително значение е да се изучат нейните многостранни 

проявления и измерения, да се засегне и анализира проблемността в нейното смислово 

обособяване и не на последно място, да се приложи нейния мултипликационен ефект – 
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възможността за обединяване, сплотяване и изграждане на единна семейна структура. 
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