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МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА
КОНСУМАЦИЯТА НА КАФЕНИ
НАПИТКИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ
ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ
СНЕЖАНА ИВАНОВА, ДИАНА КУЗМАНОВА
Университет по хранителни технологии, катидра „Хранене и Туризъм“,
гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 26 1,
E-mail; snejana.1958@abv.bg
Резюме: Направихме общ преглед на изследвания върху съставките на
кафето и най-вече на въздействието на кофеина върху състоянието на
човешкото тяло. Активната съставка в кафето е кофеина. Кофеинът
влиза бързо в кръвообращението през стените на стомаха и тънките
черва. Повечето се абсорбират 4-5 минути след консумацията на
кафената напитка. Ние направихме общ преглед на изследванията върху
ефектите на кофеина върху човешкото здраве заради неговите
положителни и отрицателни ефекти
Ключови думи: кофеин, антиоксиданти, кофеин - калиева сол на
хиалуроновата киселина, аденозин, дозировка, кафени напитки, човешко
здраве

MARKETING RESEARCH ON THE
CONSUMPTION OF COFFEE
BEVERAGES AND THEIR INFLUENCE
ON THE HUMAN ORGANISM
SNEZHANA D. IVANOVA1, DIANA A. KUZMANOVA1
Department of Catering and Tourism, Eeconomic Faculty, University of Food
Technologies, Plovdiv, Bulgaria…
E-mail; snejana.1958@abv.bg
Abstract: We did research on the ingredients of coffee and most - already the
impact of caffeine on the condition of the human body. The active ingredient in
coffee is a stimulant caffeine. Caffeine enters quickly into the bloodstream
through the walls of the stomach and small intestine. Most absorbed 4-5
minutes after consumption of the coffee beverage. We have made an overview
of research on the effects of caffeine on human health for its positive and
negative effects. We looked at some coffee substitutes such as chicory, barley,
topinambour (helianthus tuberosus), and their ingredients. We conducted a
survey to determine the extent to which consumers of coffee are familiar with
the history, characteristics of coffee to determine what their preferences
regarding the consumption of coffee drinks to examine to what extent are
interested in the product itself, coffee and how their affects their health.
Respondents are people of different age and gender and with different monthly
income..
Key words: caffeine, antioxidants, caffeine - potassium salt of hyaluronic acid,
adenosine, dosage, coffee drinks, human health

Въведение
Кафето расте в Централна и Южна
Америка, по крайбрежието на Карибско море, в
Африка и Азия – в страни, разположени между
северния и южния тропик от 23-тия паралел на

север до 25-тия паралел на юг, в така наречения
кафеeн пояс. Само 50 от тези страни, обаче, са
износители с икономическо значение.
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следвана от Виетнам, Колумбия и Индонезия.
По статистически данни през 2014 година се
наблюдава спад в производството на кафе в
Бразилия, в сравнение с 2013 и 2012 година,
причина за намаляване на реколтата са
климатичните условия.
Фигура 1. Географски зони на растеж на
кафето.
1. Изложение на доклада
Качеството на кафето зависи от неговия
произход. В една страна, всеки регион определя
специфични особености на сорта (вкус, форма и
цвят на зърната). Знаейки произхода на кафето,
можем прецизно да го отграничим в зависимост
от района, надморската височина, сорта и
реколтата.
Най-големите производители на кафе са
Бразилия, Виетнам Колумбия, последвани от
Индонезия и Мексико. Ямайка и Йемен,
например, произвеждат много малко количество
кафе, но то се слави със своето изключително
качество.
Суровото кафе на зърна е една от найважните
за
международната
търговия
селскостопански стоки. Кафето има голямо
стопанско значение в световен мащаб, като през
2004 година е най-важният селскостопански
износен продукт за 12 държави, а през 2005
година е седмият по стойност легален
селскостопански износен продукт в светa. В
зависимост от добива, износът е около 6-7
милиона тона за година. Консумацията в
страните-производители е около 1.3 млн. тона.
10 милиона хектара е приблизителната обща
площ на кафените плантации, на които растат
около 15 милиарда дървета. Добивът от едно
кафено дърво е 500-800 гр. (3500-5000 зърна
кафе) на година.
Отглеждането на кафето е изключително
трудно. Близо 25 милиона души в света изкарват
прехраната си с отглеждане или обработка на
кафе. В зависимост от социално-икономическата
структура на страната отглеждането и
обработката се осъществяват от малки
стопанства, кооперации, средни или големи
плантации.
Продажбата
на
кафето
на
международния пазар се осъществява от
международни търговски компании, брокери и
агенти или чрез директен контакт на големите
производители на печено кафе с национални
експортни организации. Цената на кафето се
образува от сделки с кафени договори на
стоковите борси в Ню Йорк (от 1882, Арабика) и
Лондон (от 1954, Робуста). Бразилия е лидер в
производството на кафе в световен мащаб,

Фигура 2. Количество на
произведената продукция кафе за периода
2009 г. - 2014 г. от първите четири най-големи
производителки на кафе в света

Фигура 3. Произведено количество кафе в
световен мащаб
2. Химичен състав на кафето
Химичният състав на кафето е сложен. С
помощта на химични и хроматографски методи
в него са открити многобройни химични
съединения. Кафето е богат естествен източник
на
антиоксиданти,
които
неутрализират
свободните радикали при обмяната на
веществата. Свободните радикали са част от
естествените процеси в организма, които
възникват
в
следствие
на
клетъчния
метаболизъм. Натрупването на свободни
радикали води до преждевременно стареене и
болести, сред които някои видове рак,
сърдечносъдови заболявания.
Научни изследвания показват, че кафето
съдържа значително количество антиоксиданти
от групата на полифенолите и това го превръща
в основен източник на антиоксиданти от този
тип (Флурън-Смит Д., 2011).
 Азотни вещества
Наред с алкалоидите кофеин и
тригонелин
кафето
съдържа
известно
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количество
бетаин,
холин
и
някои
аминокиселини
(ливцин,
глутаминова
и
аспаргинова киселина). В зелените зърна
кофеина се намира в състояние на двойна сол –
калиево-кофеинова сол на хлорогеновата
киселина. При изпичането тя се разлага и
отчасти сублимира. Съдържанието на кофеин
варира значително според вида на кафето и
интензивността на изпичането.
 Липиди
Кафееното масло е течно и съдържа
глицеридите на палмитиновата, стеариновата,
каприоновата и линоловата киселини. Мастните
вещества практически се съдържат изцяло в
сухия остатък и не преминават в кафееното
питие. В малко количество се съдържа и
фитостерин (кафестерол).
 Въглехидрати
Представляват около 28 % от общите
разтворими съставки на кафето и са представени
от глюкоза, фруктоза, захароза и галактоза.
 Органични киселини
В зърната на кафето се съдържат
различни органични киселини: пирогроздена,
оксалова, ябълчена, лимонена киселини, но
преди всичко ацидофеноли, характерни за
танина. Основно значение от органичните
киселини има хлорогеновата киселина, поради
сходното й с кофеина действие. В зелените
зърна тя се намира под формата на двойна сол
на кофеина и калия. По време на изпичането
кофеинът се освобождава и от нея се губят 37 58%. В изпеченото кафе тя е около 40%.
Несъмнено тя оказва определено въздействие
върху дейността на централната нервна система,
подобно на кофеина, върху кръвоносната и
дихателната система, върху храносмилателната
система и други.
Според някой проучвания хлорогеновата
киселина оказва стимулиращо действие върху
обмяната на азота, услива процесите на
изграждане на белтъчната молекула. Това
действие се сравнява от някой учени с
действието на половите хормони [Finzi, M.ll the
el caffe, Vitalita, Torino].
Според
К.
Петровский
хорогеновата
киселина притежава твърде сходно действие с
кофеина, но значително по-слабо изразено
[Петровский, К. Кофе. Наука и жизнь, бр. 6,
1965, Москва].
Таблица 1. Минерални вещества в кафето(g)
Калций
Магнезий
Натрий
Калий
Желязо
Фосфор

7,5
7,3
12,2
99,0
2
8,4

2,8
8,0
40,0
108,0
2
10,8

В кафето се съдържат и минимални
количества серни съединения, които в кисела
среда (каквато е стомашния сок) се превръщат в
меркаптани - токсични тела (Белоречки А., Н.
Джелепов 1978).
 Минерали и витамини
Съдържанието на минералните вещества
в една чашка кафе ( 6 g кафе приготвено със 120
мл. вода) е значително – 162 mg.
3. Видове кафени напитки
Кафето за своята хилядолетна история е
спечелило почитатели в цял свят. Отглеждат се
десетки сортове. Приготвя се по стотици
рецепти. Кафените напитки се приготвят по
различен начин и различни технологии и по
различен начин се извършва екстрахирането на
ценните съставки. Консумацията на кафе е
голяма и се извършва по домовете, на улицата, в
офисите, заведенията и дори в Космоса.
Една от най-разпространените форми, на приготвяне
на кафена напитка е еспресо кафе. Създаването на
чаша еспресо е процес, който изисква старание и
внимание към детайла. Най-често разпространеният
вид кафе, подходящ за еспресо е сорт Робуста. Той е
с по-високо съдържание на кофеин и е по-евтин в
сравнение с Арабиката, заради което се използва и в
повечето търговски марки кафе. Робустата оформя
плътният каймак на еспресото и е по-малко
чувствителна към температурата. Истината е, че
еспресото направено от смес 100% зърна Арабика
обаче се смята за по-качествено, защото вкусът му е

по-фин и по-ароматен.
Температурата, при която се пекат кафените
зърна, подходящи за направата на еспресо е
около 232°C (450°F). Зърната се пекат от 10 до
20 минути, във въртящи се барабани или
специални пекарни. След като кафето е
изпечено, пакетирано и достигнало до нас, е
важно да се приготви по правилния начин. За
приготвянето на качествено еспресо кафе са
нужни най-често между 7 и 8 g смляно кафе.
След като се постави кафето в кафе машината,
неговото приготвяне не би трябвало да отнеме
повече от 25 до 30 секунди. Повечето кафе
машини, които се продават на пазара под
наименованието „еспресо кафе машина“ не са
истински уреди, които могат да осигурят този
каймак. Тези машини най-често правят кафе тип
„Мока“ посредством налягане с пара, която
спомага водата да премине през смляното кафе.
Налягането с пара обаче, генерира само до 1,5
бара, а за направата на едно истинско еспресо са
необходими 9 бара. Пример за качествена кафе
машина на българския пазара е Nescafe Dolce
Gusto. Тя е кафе машина за единична доза кафе,
разполагаща с професионално разработени 15
бара налягане.
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В България кафето е принесено от Турция. В
наши дни статистиката сочи, че почти три
четвърти от всички пълнолетни българи пият
кафе. Консумираме около 2,5 кг сурово кафе на
човек
годишно.
Еспресото
е
найпредпочитаното - 90% от консумирания
продукт. Българското население е на второ
място в света по проникване на еспресо
културата след Италия.
Втората най – използвана кафена напитка е
шварц кафето. То обикновено е по-леко от
еспресото. Кафето, което е най-лесно за
приготвяне и е любима напитка на мнозина
заради
удобството,
което
предлага,
е
инстантното кафе. Този вид кафе е
произведен по същия начин, като всеки друг и
съответно кафето е предварително изпечено, с
цел да се подчертае вкуса и аромата му. Найчесто температурата, при която се пече, е около
165°C за 8-15 минути, за да може зърната да са
изпечени между 25-75%. Приготвянето на
инстантно кафе е много лесно и зависи от
предпочитанията на всеки. За по-концентрирани
и силни кафета се поставя повече кафе около 10
- 12 g в 100 или по – разредено в 150 ml вода.
Интересен е фактът, че в Португалия, Испания и
Индия, разтворимо кафе най-често се смесва с
горещо мляко вместо с топла вода.
Въпреки всички нови интересни методи за
приготвяне на кафе, най-древният от тях
продължава да съществува и до днес. Кафето,
приготвено по този най-стар начин, се нарича
турско кафе. Много често този вид кафена
напитка се използва в ресторантьорството като
атракция. При него кафените зърна отново са
изпечени добре и смлени много фино (по-фино
от тези при еспресото). Препоръчват се
различни видове кафе като смес от робуста,
етиопско, колумбийско или йеменско кафе.
Характерно за този вид кафе е, че се вари със
захар и вода в медено джезве, на много бавен
огън до надигане на напитката. За приготвянето
на чаша турско кафе са необходими около 15 g
смляно кафе, захар и 100 ml вода.
Различните вкусове на хората са ги подтикнали
да проявяват въображение и в начините на
приготвянето на кафето. През летните сезони се
приготвят студени кафени тапитки като айскафе
или фрапе. Айскафето най-често се приготвя
със студено еспресо и 50 g сладолед, като някои
рецепти включват и сметена за украса и лед. На
базата на еспресо кафе в ресторантьорската
практика са се наложили и много производни
смесени напитки като „Капучино” и „Лате
макиато“. Капучино най-често се приготвя от
затоплено прясно мляко разбито до получаване
на пяна, в което се дозира внимателно в

порцеланова или стъклена чаша прясно
приготвено еспресо кафе, така че пяната да
остане отгоре. За Лате макиато е характерно, че
се приготвя от по-препечено кафе с повече
прясно мляко.
4. Влияние на кафето, като напитка върху
човешкия организъм
Проучванията в тази област са разностранни.
Активното вещество в кафето е стимулантът
кофеин. Често се задават въпроси, дали кофеина
държи организма в състояние на будност и
съсредоточеност или губи силата си, ако се
приема ежедневно и какво се получава, ако се
пропусне редовната доза.
Общо около 60 растения съдържат кофеин в
листата, семената и корените си, където той
изпълнява ролята на естествен пестицид. Кафето
и чаят не са единствените източници на кофеин
в храната ни. Много безалкохолни напитки
също съдържат значителни количества. В
шоколада и другите продукти с какао също има
известно количество. Кофеинът навлиза бързо в
кръвообращението, направо през стените на
стомаха и тънките черва. Повечето се абсорбира
4-5 минути след като е консумацията на кафе.
Ако организма е пристрастен към кофеина, в
него винаги има известно количество. Пет-шест
часа след консумацията на кафена напитка,
половината от кофеина вече е абсорбирана
напълно. По този начин организма става
зависим от кофеина. Поради тази причина
хората, които пият много кафе и тези, които го
употребяват умерено, имат истински симптоми
на абстиненция, които ги измъчват всяка сутрин,
преди да си вземат първата доза (Флурън-Смит
Д. 2011).
Щом попадне в кръвообращението, кофеинът
започва
да
блокира
действието
на
“успокояващото
вещество”
(аденозин).
Организмът произвежда аденозин по естествен
път. В течение на деня той се натрупва и
колкото по-голяма става концентрацията му,
толкова повече успокоява органима.
Аденозина разширява кръвоносните съдове
към мозъка, като засилва притока на кръв по
време на сън. При съприкъсновение на
молекулите от кофеин с мозъчната клетка,
веднага се настянява на мястото въру
мембраната, предназначено за аденозина. Това
означава, че аденозинът остава блокиран и
състоянието на сън се губи и организма остава в
будно
състояние.
Кофеинът
стеснява
кръвоносните съдове към мозъка и за да
задоволяват потребностите от кръв, сърцето се
принуждава да бие по-силно и по-учестено. Като
блокира
аденозина, кофеинът стимулира
производството на адреналин и по този начин

YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS" autumn 2017

9

възбужда състоянието на организма. Той
ускорява пулса още повече, разширява зениците
и повишава нивото на кръвната захар. Тялото
продължава да произвежда аденозин, въпреки че
кофеинът блокира неговото действие. Когато
концентрацията на кофеин намалее, от
натрупаните количества аденозин отново тялото
преминава в състояние на спокойствие и сън.
Кръвоносните съдове към мозъка се разширяват
отново и не е изключено да се получи
главоболие. Кръвното налягане пада, което пък
може да доведе до световъртеж и повдигане и
поради тази причина се взима повторна доза
кафена напитка. Отказването на кофеина кара
мозъка да работи под възможностите си – налага
се да да се понторя консумацията на кафена
напитка
с
цел
възстановяване
на
работоспособността (Пучеров Н., 1989).

-

-

-

-

Фигура 4. Резултат от изследване на
мозъчната активност при ежедневен прием
на кафе (б) и при спиране на употребата му
(а), Пол
Лауренти, (2011)
Фигура 4 а) показва състояние на организма в
покои и без количества на кофеин и фиг. 4 б)
отразява състоянието на човек, който е получил
нормална доза кофеин и е в активно състояние.
Това потвърждава мнението, че кофеинът
подобрява мозъчната дейност. Но това не е
толкова елементарно. “Нормалният” мозък,
мозъкът на човек, който не употребява кофеин,
би бил като мозъка на фиг. 4 б), което означава
че при ежедневен прием на кафеин, трябва да се
подържа постоянно, за да може организма да
работи нормално. Това изследване е направено
от Професор Пол Лауренти от медицинския
институт при университета в Уейк Форест,
Северна Каролина, съвместно с фондация
“Дана”, Ню Йорк, и Националния институт по
здравеопазване, Мериленд. Смята се, че
кофеинът подобрява и физическата форма.
Имало е случаи когато са го включвали и
изключвали от списъка на забранените за
спортистите
вещества
на
Световната
антидопингова агенция (Флурън-Смит Д. 2011).
Положителен ефект на кафето като
напита:

-

-

Преодолява умората и повишава
работoспособността на човека.
Стимулира
централната
нервна
система и жизнения тонус, усилва
дишането
и
кръвообращението,
подобрява
храносмилането
и
функционирането на жлъчката и на
отделителната система.
Подобрява
интелектуалните
способности, памет и по-специално
запаметяване на римувани думи.
Ободрява и подобрява настроението.
В малки дози неутрализира до
известна степен влиянието на алкохола.
Едно-две дозе кафена напитка на ден
съществено намаляват риска от рак на
черния дроб (Десев Л. 2007).
Отрицателен ефект на кафето като
напитка:
При постоянна употреба и увеличаване
на дозата има опастност от наркотичен
ефект, при който лишаването от кафе
довежда до умора, т.е. понижена
работоспособност, апатия, сънливост,
главоболие, тревожност, треперене,
гадене и дори повръщане.
Голямо количество кафе изпито
наведнъж,
претоварва
сърцето,
затруднява асоциативното мислене при
прекомерно възбуждане.
Излишно възбуждане на нервната
система
преди
успокояване,
своевременно заспиване и здрав,
нормален сън.
В големи дози усилва влиянието на
алкохола.
При хора, които консумират кафе по
три-четири и повече дози, се увеличава
рискът от увреждане на панкреаса и от
рак на черния дроб нараства (Десев Л.
2007).

5. Маркетингово проучване чрез провеждане
на анкета сред консуматорите на кафе, за
същността, характеристиките и влиянието на
напитката кафе върху човешкия организъм.
Анкетното проучване е проведено в град
Пловдив. Запитани за участие в анкетното
проучване са 176 човека, от тях 100 са взели
участие, от които 50 мъже и 50 жени. От
останалите, 54 отказаха да вземат участие, а 22
отговориха, че не пият кафе (17 мъже и 5 жени).
Целевата група на анкетното проучване
включва граждани на Република България, от
различна възраст и с различни доходи, мъже и
жени, които употребяват напитката кафе.
Анкетното проучване е проведено сред ученици,
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студенти, преподаватели, учители, лекари,
инженери, хора с различни професии.
Анкетирането е анонимно.
Анкетната карта включва 23 въпроса.
Използвани са затворени въпроси. Анкетната
карта е изготвена така, че да не отнема много
време за попълване. В анкетата са включени
въпроси от историята на кафето, като са
посочени възможни отговори. Всеки от тях има
само 1 верен отговор. Въпросите са зададени
така, че да може да се определи реалното
отношение на респондентите към темата.
6. Общи резултати и анализ Демографска
характеристика на респондентите - (100
попълнени анкетни карти).

Фигура 7. Процентна консумация на кафе
От отговорите на въпрос 4 става ясно, че поголямата част от респондентите 72% пият по 1-2
чаши кафе. От останалите 28% - 22%
употребяват по 3-4 чаши от кофеиновата
напитка и само малка част от респондентите 6%
пият по 5-6 чаши. Броят на употребяващите над
6 чаши кафе е нулев.

Фигура 5. Възрастова диаграма
След обработване на резултатите, се
установява, че анкетата са попълнили 7 човека
на възраст под 18 години, 52 човека от 18 до 30
години, 18 са респондентите на възраст над 30
години и 23 от тях са над 40 години.

Фигура 8. Предпочитания за видове
кафени напитки
Според отговорите на въпрос 5, наймного 78% са любителите на еспресото.
Въпреки че се приготвя много лесно и бързо,
привържениците на инстантното кафе са едва
11%,
почти толкова е и процентът на
ценителите на майсторско приготвеното кафе в
джезве - 10%, а само 1% от респондентите пият
шварц кафе.

Фигура 6. Финансова диаграма
На анкетата са отговорили 34 респондента с
доходи под 400 лв., 47 респондента с доходи от
400 до 800 лв., 15 респондента с доходи от 800
до 1200 лв. и едва 4 от тях с над 1200 лв.
месечен доход. Това ни позволява да изследваме
дали съществува зависимост между доходите на
респондентите и желанието им да посетят
определена дестинация, за да опитат кафето,
което приготвят там или да се запознаят с
производствения процес на кафето.

Фигура 9. Ползване на добавки към
кафени напитки
Сред респондентите, 55% пият кафето с добавка,
като от тях 37% добавят мляко, а 18% залагат на
суха, течна или бита сметана. Тези, които
предпочитат да пият кафето си чисто са 45%.
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Фигура 10. Въздействие на кафето върху
организма
Според отговорите на въпрос 7. за начина на
въздействие на кафето 68% от респондентите се
радват на стимулиращия ефект на кафето, на
28% от анкетираните не им въздейства, а при 4%
от респондентите кафето има обратен ефект –
вместо да действа ободряващо, то им действа
преспивателно и успокойтелно.

Фигура 11. Подсладители към кафени
напитки
Според отговорите на въпрос 8, повечето от
анкетираните подслаждат кафената напитка,
61% от любителите на кафето го предпочитат
със захар, 28% го пият без захар, 10% добавят
мед, и само 1% от респондентите използва
подсладител.
Таблица 4. Полезност на кафени напитки
Таблица 4. Полезност на кафени напитки
Въпрос 13. Според Вас, кафето полезно
ли е?
Да
Не
Не мога да
преценя
62
19
19
От получените резултати респондентите на
възраст под 18 са по-малко заинтересовани да
отговарят на въпроси свързани с кафето или не
употребяват кафе. Най-активно участие са взели
респонденти от 18 до 30 годишна възраст,
следователно в тази възрастова група повечето
хора употребяват кафе, това може да се свърже
и с факта, че голяма част от анкетираните от
тази възрастова група са студенти, а кафето се
явява добър стимулатор по време на изпитните

сесии. Останалите две групи са със средна
заинтересованост. Запитани за участие в
анкетното проучване са 176 човека, от тях 100 са
взели участие, от които 50 мъже и 50 жени. От
останалите, 54 отказаха да вземат участие, а 22
отговориха, че не пият кафе (17 мъже и 5 жени).
От отговорилите, че не пият кафе броят на
мъжете е по-голям (17), а на жените по-малък (5), от което можем да направим заключение, че
респондентите на анкетата от женски пол са поголеми привърженички на напитката кафе.
Според резултатите от тестовите въпроси на
анонимното анкетно проучване, проведено сред
консуматорите на кафе, се установи, че
респондентите не са запознати с историята и
характеристиките на кафето.
Заключение
Кафето може да се определи като предпочитана
от повечето българи напитка. Според
проучванията почти три четвърти от всички
пълнолетни жители на България заявяват, че са
потребители на кафе. Потреблението в България
е около 2.4 кг сурово кафе на човек годишно.
Контролирания прием на кафени напитки
поддържа добро състояние на организма и
концентрираност.
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ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВ МОДЕЛ НА
РЕЖИМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ
ВОДИ
АТАНАСКА ТУНТОВА
Консултант по Околна среда и води
at_tuntova@abv.bg
Резюме: Водите по своята същност са особено важен природен ресурс и
незаменимо природно богатство. Минералните води са изключителна държавна
собственост и публична общинска собственост. В зависимост от целите на
ползването от трети лица, Законът за водите предвижда два режима с търговска
цел – концесионен и разрешителен. Експертните оценки показват, че към
настоящия момент тези режими не са достатъчно ефективни, поради което в
доклада се прави опит за определяне на рамката на нов модел на режим на ползване
и на управление на минералните води.
Ключови думи: минерални води, концесия, разрешителен режим, ползване,
управление, тенденции, концепция, модел

ON THE NEED FOR A NEW MODEL OF REGIME
FOR USE OF MINERAL WATERS
ATANASKA TUNTOVA
Environment and water consultant
at_tuntova@abv.bg
Abstract: By its very nature, water is inherently important as a natural resource and an
irreplaceable natural asset. Mineral waters are exclusive state property and public
municipal property. The Water Act provides two types of regime for use by third parties for
commercial purposes – a concession and authorization regime, depending on the purposes
of water use. Expert assessments show that these regimes are not sufficiently effective at
present, so the report attempts to define the framework for a new model of use and
management of mineral waters.
Key words: mineral waters, concession, permit regime, use, management, trends, concept,
model

1. Въведение
Опазването на водните ресурси през ХХI
век e сред най-важните проблеми на
човечеството. Водите са основен компонент на
природната среда и важен ресурс, без който е
немислим животът на планетата. Те са
незаменимо природно богатство. Без водни
ресурси
е
немислимо
икономическото,
социалното и културното развитие на човешкото
общество.
Минералните води са едно от найголемите природни богатства на България,
разпределени по цялата територия – над 1600
естествени извора и над 370 сондажни. Голяма
част от тях са известни и със своите лечебни
качества.

Експертните оценки показват, че средно
37% е оползотворяването на минералните води
(използван ресурс 31% към декември 2016г.) [1],
което е индикатор за ниска ефективност при
усвояването им. Все още политика на държавата
в тази област не дава възможност да се усвоява
пълноценно това природно богатство. Много са
факторите - от законодателни до финансови,
които влияят върху процесите по експлоатация
на минералните води в отделните райони.
Очевидно са необходими нови подходи
на ползване както в балнеоложкия туризъм, така
и
в
бутилиращата
промишленост,
за
задоволяване на потребностите от питейна вода
в хранителната индустрия. Оттук и задачата за
определяне на рамката на нов режим за
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пълноценно ползване и ефективно управление
на минералните води.
Необходими са нови изследвания на
националната и регионалната структура на
природните ресурси като условие и фактор за
оптимизиране на използването и развитието на
минералните води.
2. Състояние
при
използване
на
минералните води
В страната има общо разработени
286 находища на минерални води (по данни на
БАПВ), като 102 находища са изключителна
държавна собственост и са включени в
Приложение 2 на Закона за водите, а останалите
са
публична
общинска
собственост.
Утвърденият експлоатационен ресурс общо за
находищата
изключителна
държавна
собственост и публична общинска собственост е
около 4 200 л/сек (по данни на МОСВ, 2016г.).
Общия годишен обем на експлоатационните
запаси от минерални води е 109 млн.куб.м. или
3456 л/сек., като по-малко от половината на тези
количества се използва по някакъв начин за
различни лечебни или стопански цели.
Ето защо е актуален въпросът за анализ
и оценка на неизползвания природен ресурс от
минерални води, за възможностите за
устойчивото им използване чрез цялостно
усъвършенстване на дейностите по управление
и експлоатация, чрез създаване на нов модел на
управление на минералните води в България.
Към настоящия момент Законът за
водите (ЗВ) и Наредба №1 от 10.10.2007 г. за
проучване, ползване и опазване на подземните
води, уреждат подробно отношенията, свързани
с ползването на минералните води в Република
България. За минералните води – изключителна
държавна собственост и публична общинска
собственост, ЗВ предвижда два вида режими на
ползване от трети лица, с търговска цел –
концесионен и разрешителен, в зависимост от
целите на водоползването.
Разрешителен режим е предвиден,
когато целта на водоползването е за: лечение и
профилактика, отдих, хидроенергетика и др.
Максималният срок, за който се издава
разрешителното за водовземане от находища на
минерални води е до 20 години, съгласно чл.57,
ал.1, т.3 от ЗВ [2].
В изрично определени в чл.47, ал.2 от ЗВ
случаи е предвидено предоставянето на
концесия за добив на минерални води, а именно:
когато водовземането е предназначено за: 1.
бутилиране на натурална минерална вода и/или
газирани и други напитки, в състава на които се
включва минерална вода; 2. извличане на ценни

вещества; 3. други цели, когато по реда на
чл.47б при извършване на хидрогеоложки
проучвания попътно е разкрита минерална вода.
Концесия за добив на минерални води изключителна
държавна
собственост
и
публична общинска собственост, се предоставя
чрез провеждане на открита процедура при
условията и по реда на Закона за концесиите [3].
Срокът на концесията, независимо от
собствеността върху концесионния обект,
съгласно българското законодателство, е до 35
години.
Паралелът на двата режима на ползване
на минерални води в България е важен, тъй като
той има за цел да изясни връзката между тях,
сходствата по отношение на двете процедури,
законовите изисквания по отношение на
ползвателите, независимо дали са титуляри на
разрешително или са концесионери.
Анализът на двете правни фигури налага
извода, че разрешителният режим представлява
по-опростена,
по-икономична
и
кратка
административна процедура. Концесията е потрудно приложима и осъществима, поради поголямата продължителност, като срок и
трайност на отношенията между Концедент и
Концесионер.
В двата случая обаче, основните
задължения на лицето, което ползва един
публичен ресурс (какъвто са минералните води)
са:
 да заплаща определена такса за
ползването;
 да ползва с определена цел;
 да не преотстъпва правата си на трети
лица, тъй като това е правомощие единствено на
собственика на този ресурс – държавата (за води
– държавна собственост) или общината (за води,
публична общинска собственост, или за води,
изключителна
държавна
собственост,
предоставени за управление и ползване на
общината, на чиято територия се намират, при
определени в закона условия, съгласно §133 от
ПЗР на ЗИД към ЗВ - в сила от 01.01.2011 г.).
Един от обектите на концесиониране
традиционно са минералните води, като
публичен ресурс с важна обществена значимост.
С оглед на особените си качества и свойства, в
българското законодателство минералните води
се определят като собственост на държавата или
собственост на общините. Първоначално
ползването на всички минерални води е
предоставяно по пътя на концесиите. С
изменение в законодателната уредба част от
тези обекти се предоставят за ползване при
условията на разрешителен режим, като
определящо за разграничението между правната
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форма на възможното използване са целите на
водоползването. Общата правна уредба на
концесионирането на минералните води се
съдържа в Закона за концесиите (ЗК). При
концесия за добив на минерална вода,
основното съдържание на концесионното право
е свързано с използването на минералните води
чрез водовземане.
При предоставяне на концесия за добив
на минерална вода се прилага общият ред на
Закона за концесиите, доколкото в Закона за
водите не са предвидени специални правила.
Законодателно следователно е решен въпроса
относно съотношението между нормативните
актове, като „общ - специален” („ЗК-ЗВ”).
Законът за водите предоставя най-пълна
уредба на вещно-правния режим на водите и
водните обекти и на възможностите за тяхното
включване в стопанския живот посредством
предоставянето
на
права,
позволяващи
реализация на свойствата им като обект на
правото. Към този нормативен акт препращат
останалите закони, уреждащи режима на
придобиването, стопанисването, управлението и
разпореждането с недвижимите имоти и
движимите вещи - собственост на държавата,
общините или частни субекти.
Законът за водите се явява специален и
изключва приложението на общите правила на
посочените закони. Тази характеристика следва
от особеностите на неговия предмет собствеността и управлението на водите на
територията на страната като общонационален
неделим природен ресурс (чл.1 от ЗВ).
Включването на водата като обект в стопанския
живот предполага осъществяване на право на
използване върху водите и/или водните обекти.
3. Проблеми
при
управление
и
експлоатация на минералните води в
България
Недостигът на вода нараства заедно с
увеличаването на населението, промените в
климата и замърсяването на околната среда.
Днес повече от един милиард души нямат
достъп до чиста питейна вода. Консумацията на
вода по данни на Европейската комисия, Главна
дирекция „Околна среда“ в световен мащаб е
нараснала седем пъти в рамките на XX век [4].
Най-големи
консуматори
на
вода
са
индустрията, селското стопанство и битовия
сектор.
Условията
за
прилагане
на
разрешителния и концесионния режим при
минералните води са ясно регламентирани в ЗВ
и ЗК. Прилагането на концесията, като способ за
експлоатация на минералните находища, е с по-

ограничено приложение от разрешителния
режим, но е единствено възможен вариант за
бутилиране на минерални води и тази
тенденция се задълбочава, за което сочат и
данните за предоставени концесии от
Националния концесионен регистър (15
действащи и 40 прекратени за последните 20
години) [5].
Ето защо е необходимо и се налагат
промени в Закона за водите, докато се открие
най-добрия вариант за ефективно управление и
използване на минералните води.
Потреблението на бутилирани води в
страната за 2013 година е 663,3 милиона литра
(по данни на БАБВ) [6]. През 2013 г. всеки
българин е изпил 91,6 литра, като все още сме
далеч от Гърция, Испания и Италия, Германия,
Франция, Белгия, Португалия – които са лидери
в Европа по потребление на бутилирана вода на
човек от населението. За сравнение средната
консумация в Италия за 2012 г., е 180,5 литра на
човек, Германия – 268л., а средно за ЕС
надминава 104 литра.
По информация от април 2015г., със
Заповед на министъра на здравеопазването, в
ЕС са признати 22 български натурални
минерални води. Действащите концесии за
бутилиране са 23 и се използват 17 находища.
Държавните концесии са 15, а общинските – 8.
За сравнение, от 100 страници списък на
признатите в ЕС минерални води тези на
Германия са 37 страници [7].
Проблеми в сектора има и е необходимо
да се намерят решения, за да се постигне
търсената ефективност при експлоатация на
минералните води и ползването им в
бутилиращата индустрия.
Потреблението на бутилирана вода се
увеличава постоянно в световен мащаб. Ако
към 2011 година световната консумация е била
около 250 милиарда литра, очакванията за 2021
г. са тя да стигне до 450 милиарда литра. Това
ще се случи заради повишаването на здравната
култура, нарастването на населението и
тенденциите в промяна начина на живот.
4. Каква е ситуацията в България?
Анализите
на
Асоциацията
на
производителите на безалкохолни напитки
(АПБН) в България (без претенция за
статистическа изчерпателност) посочват 710
млн. литра бутилирана вода през 2015г. В това
число
влизат
минералните,
изворните,
трапезните, газираните води и водата в галони.
Бутилираната вода се реализира основно на
българския пазар или в съседните страни.

YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS" autumn 2017

15

Представен е разрез на потреблението на
бутилирани води по видове. Той е от
съществено значение, защото обхваща и отделя
именно минералните води, които са обект на
изследване и анализ, а по този начин може да се
проследи техния тренд.
Таблица 1. Потребление на
бутилирана вода по видове за периода
1990г., 2009-2015г. в мил.л.
Вид бут. вода /година/
Натурална, в т.ч.
-минерална
-изворна
-трапезна
Газирана в т.ч.
-минерална
-изворна
-трапезна
В галони – 19.4 в т.ч.
-минерална
-трапезна
Общо

1990
20.0
20.0

2009
599.5
577.0

50.7

22.5
46.6
26.2
20.4
98.2

70.7

744.3

2013
502.6
302.4
131.1
69.1
31.4
20.8
1.4
9.2
99.3
55.1
44.2
633.3

2015
562.4
313.5
167.7
81.2
35.3
25.8
1.9
7.6
113.1
64.8
48.3
710.8

От данните в Таблица 1. се вижда, че
през изследвания период най-голям относителен
дял в потреблението на бутилирани води имат
натуралните минерални води (потреблението им
през отделни години достига до 80% от общото
потребление). През последните години част от
това потребление е изместено от потребление на
изворни води (Фиг. 1). Общият относителен дял
на натуралните минерални и изворни води е все
още голям, поради факта, че една значителна
част от потреблението на бутилирани газирани
води и води в галони се пада именно на тях. Ето
защо, основното потреблението на бутилирани
води през последните години се пада на
натуралните минерални и изворни води (средно
около 80%), което от своя страна е още едно
основание изследването да се насочи към
възможностите за по-добро усвояване на
природния
ресурс
и
увеличаване
на
количествата за бутилиране и потребление на
минералните води.
700
минерална
600
изворна

мил.литри

500
400

трапезна

И тъй като основната задача е
обследване на бутилираните води, следва да се
отбележи (видно и от Фиг. 1.), че през
последните години все повече на пазара
навлизат бутилираните изворни води и
изместват от заетите позиции минералните
води. И още, режимът на ползване на изворните
води е разрешителен, което означава по-кратка
и по-евтина процедура. Ето защо бизнесът се
насочва към бутилиране на изворни води,
въпреки някои предимства на концесиите за
бутилиране на минерални води. Този извод се
подкрепя и от данните за последните години по
видове води.
Богатите на минерални води страни
(Германия, Франция, Италия и др.) използват
това свое природно богатство в бутилиращата
индустрия. По данни на Nestle waters
потреблението на минерална вода в Германия
на човек е 268 л годишно, докато за сравнение в
България е едва 90л. на човек. Тези данни
показват наличието на неизползван ресурс от
минерални води в България, слабо потребление.
Те са добра предпоставка за среща на
интересите на държава, бизнес и потребители.
В
момента
действат
стандарти,
съобразени с европейските изисквания и са по
отделните показатели, като стандарт БДС EN
ISO 5667 за „Вземане на проби“, БДС EN ISO
19458 „Вземане на проби за микробиологичен
анализ“, БДС EN ISO 1622 „Определене на праг
на мирис и праг на вкус“, БДС EN ISO 10523
„Определяне на Ph”, БДС EN ISO 19250
„Откриване на Salmonella spp” и други.
Потреблението на бутилирани води през
2015г. се увеличава с 62 млн. л. в сравнение с
предходната 2014г. Това е ръст от 9.6%., който е
най-големия през последните години. Нараства
консумацията на човек от населението от 89.4 л.
през 2014г. до 97.9 л. през 2015г. или с 8.5 л.,
което отчита ръст от 9.5%.
Нараства и потреблението на натурална
минерална вода. Натуралните минерални води
продължават да имат най-висок дял от 56.8% от
всички бутилирани води, като се увеличава
делът на изворните и вече е 23.8% (2015г.), а
трапезните води почти запазват дела си спрямо
2014г.

300
Газирана
(минерална,изворна,
трапезна)

200
100
0

В галони
(минерална,изворна,
трапезна)
1990 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Фиг. 1. Изменение на потреблението на
бутилирани води по видове
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Фиг. 2. Консумация на бутилирана вода по
видове в литри на глава от населението през
периода 1990г., 2009-2015г.
Бутилирането на изворна вода не се
осъществява на концесионен режим, което
значително улеснява техния добив. Комплексът
от положителни фактори, както за бизнеса (без
концесионни такси и др.), така и за
потребителите на бутилирани води (чисти води,
ниска минерализация и др.) дава възможност
изворните води да набират по-голяма скорост,
което води до значителен ръст на употребата им
в последните години.
Вече се изясни, че възможностите за
добив на минерална вода са единствено чрез
концесия, докато изворна вода се бутилира с полек законодателен режим, а именно чрез
издаване на разрешително за водовземане.
Цената за добив на кубик или литър вода
е важен фактор за формиране на крайната
продажна цена, т. к. разходите по цялостния
производствен
процес
са
сравнително
единтични. Ето защо цената на добива влияе
сериозно върху крайната производсвена цена. В
този смисъл, както и на основание по-горе
посочените предимства за бутилиране на
изворни води, категорично може да се отбележи
тяхното преимущество, а може би и обяснение
за налагането им на пазара през последните
години.
Конкуренция в сектора има по
отношение на установяване на нови пазари, но в
същото време е трудно да се каже, че при
толкова голям процент на неизползван
природен ресурс от минерални води може да се
говори за конкуренция. Както вече бе посочено
по-горе, използвания ресурс на минерални води
е по-малко от половината. Това означава, че в
случай на заявен интерес от страна на
инвеститори, то може да започне раздвижване и
на пазара да се появят нови марки минерални
води.

Инвеститорите обаче са наясно, че
налагането на нова марка е дълъг и труден
процес, а самата инвестиция е много скъпо
удоволствие. Това е една от основните причини
поради които през последните години все поустойчиво се развива и употребява изворната
вода.
Тезата за неефективно управление и
ползване на минералните води в настоящия
доклад се потвърждава от дискусията през
последните месеци по повод предложенията за
изменение на Закона за концесиите. Два са
основните въпроси – да се допусне ли опцията
едно находище да се ползва от повече
концесионери и, вторият, търговската марка или
наименованието на извора да присъства на
етикета. Мненията на двете секторни
организации (Асоциация на производителите на
безалкохолни напитки в България, Съюзът на
безалкохолната промишленост в България) са
коренно противоположни:
 Предлаганите промени ще заличат
съществуващи марки и инвестиции във водния
сектор, ще доведат до нелоялна конкуренция и
ще размият отговорността за качеството на
продукта и опазването на ресурса. А подкрепата
за промените се аргументира с това, че не се
налагат нови инвестиции в нови марки,
доколкото старите остават на етикетите.
 Законът
предпоставя
различия
в
условията за възлагане, мониторинг, контрол на
изпълнение, както и в критериите за участие в
концесионните процедури при държавните и
общинските
концесии.
Подобен
подход
категорично не е удачен по отношение на
дейността по бутилиране.
 Подкрепата на предложението за повече
от един концесионер на едно находище е
съпроводена с очакването да се приложи
Директива 2009/54/ЕС, която изисква наред с
търговската марка на етикета да се поставя ясно
и четимо и името на извора.
Необходимата
устойчивост
и
унифицираност при дейността, свързана с
бутилиране на минерална вода може да се
постигне
с
известни
компромиси.
Предложението за повече от един концесионер
на едно находище означава възможност да се
появят нови инвеститори, да се усвои
неизползваният ресурс. На етикета изворът
може да се изписва след търговската марка. По
този начин ще има конкуренция и, при това,
съвсем лоялна.
5. Заключение
Доброто управление е предпоставка за
подобряване на инвестиционния климат в
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сектора на минералните води, за определяне на
приоритети. Задачата е да се превъзмогне
изоставането в оптималното използване на
минералните води в България в сравнение с
другите европейски страни, богати на термални
води. Необходим е модел за уеднаквяване на
режима на ползване на минералните води, който
да облекчава процедурите за предоставяне на
права за водовземане от минерални води изключителна държавна собственост. В същото
време, това да бъде модел, който защитава
интереса на държавата, но дава възможност за
развитие на бизнеса в областта на ползване на
минералните води.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА КОМПАНИЯ
„ДЕВИН” ЕАД
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА, ИВА БИЧУРОВА, АТАНАСКА ТЕНЕВА
Първа инвестиционна банка, УХТ-Пловдив, УХТ-Пловдив
desislava_aleksieva87@abv.bg, iva78plovdiv@yahoo.com, atanaska_teneva@abv.bg
Резюме: В доклада се обсъждат въпроси свързани с теоретичната постановка на
стратегическия инструментариум за установяване и анализиране на основните
пазарни и стратегически позиции на водеща компания за бутилиране на вода в
България. В тази връзка се детайлизират особеностите на техниките SWOT и PEST
анализ, конкурентния модел на Майкъл Портър за браншови анализ, матрицата на
Бостънската консултантска група и на Дженеръл Илектрик за маркетингово
позициониране. В практико-приложен аспект е проверена конкретната методиката за
анализ на текущото състояние на компанията, като се формулират съответните
обобщения и практически препоръки.
Ключови думи: стратегически анализ, SWOT-анализ, PEST –анализ, конкурентен
анализ, матрица на Бостънската консултанска група, матрица на Дженеръл Илектрик

STRATEGIC ANALYSIS OF “DEVIN” JSC
DESISLAVA ALEKSIEVA, IVA BICHUROVA, ATANASKA TENEVA
First Investment Bank, UFT-Plovdiv, UFT-Plovdiv
desislava_aleksieva87@abv.bg, iva78plovdiv@yahoo.com, atanaska_teneva@abv.bg
Abstract: The report discusses issues related to the theoretical formulation of the strategic
toolkit to identify and analyze the main market and strategic positions of a leading water
bottling company in Bulgaria. In this connection, the peculiarities of the SWOT and PEST
analysis techniques, Michael Porter's competitive model for branch analysis, the Boston
Advisory Group Matrix and General Positioning Marketing by General Electric are
detailed. In a practical aspect, the specific methodology for analyzing the current state of
the company has been verified by formulating relevant summaries and practical
recommendations.
Key words: strategic analysis, SWOT analysis, PEST analysis, competitive analysis,
Boston Consulting Group matrix, General Electric Matrix

1.Въведение
Организацията и външната й среда
съществуват в непрекъсната
връзка
и
зависимост. Външната среда на организацията е
съвкупност от такива фактори и институции
извън организацията, които влияят на нейната
дейност и резултатите от нея. В този смисъл
управлението на организацията е зависимо от
външната среда, затова и управленските
решения на мениджърите следва да са
съобразени с нея. Само по този начин една
организация е в състояние да постигне своите
предварително определени цели.
В условията на съвременния динамичен
бизнес свят организациите са изправени пред

необходимостта непрекъснато да преосмислят и
да се адаптират към позитивното и негативното
влияние на факторите на средата по отношение
на своята ефективност и конкурентоспособност.
Във все по-непостоянната
и непрекъснато
променяща се околна среда гъвкавостта и
адаптивността на предприятията е от особена
важност. Гъвкавостта може да се дефинира като
способността на организациите да се променят
или да реагират към промените на средата с
малък разход на време,усилия и разходи. В
условията на динамичния пазар и непрекъснато
нарастващата конкуренция несъмнено трябва да
се обърне внимание на конкурентният анализ,
конкурентната позиция
и конкурентното
предимство на дадената организация обект на
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изследването. Конкурентната позиция на
фирмата е основен фактор при избора на
конкурентна стратегия. Конкурентните позиции
в даден пазар се определят чрез конкурентен
анализ. Оценката на конкурентната позиция има
многоаспектен характер.
2.Същност на конкурентоспособността
Според Г. Маринов и колектив една част
от авторите свеждат конкурентоспособността на
предприятията до конкурентоспособността на
продуктите му. Те считат, че ако продуктите на
дадено предприятие бъдат предпочетени и
купени
на съответен пазар, то значи
предприятието,
което
ги
предлага
е
конкурентоспособно.
Но
високата
конкурентоспособност на продукцията не бива
да
бъде
отъждествявана
с
конкурентоспособността на предприятието,
защото би могла да се постигне и за сметка на
останалите показатели за стопански успех на
предприятието.
Свеждането
на
конкурентоспособността на предприятието до
конкурентоспособността на продуктите му
затруднява извършването на обобщаващи
оценки за нивото и не позволява цялостни
сравнения, а само сравнения по продукти и по
пазари.
Други автори смесват същността на
конкурентоспособността на предприятията с
тяхната резултативност и ефективност. Майкъл
Портър
подчертава,
че
между
конкурентоспособността на предприятието и
ефективността от дейността му не може да се
постави знак за равенство. Икономическата
ефективност е необходима, но не достатъчна за
постигане на фирмена конкурентоспособност.
Трета група автори характеризират фирмената
конкурентоспособност като степен на гъвкавост
на фирмата. Подобно е разбирането,че
конкурентоспособността се отнася до степента,
в която една фирма може да оцелее и да се
утвърди, и способността, с която може да
реагира на външните възможности и заплахи [1].
Лидерство
по
отношение
на
цялостните
разходи
изисква
агресивно
изграждане на съоръжения с ефективен мащаб,
упорито преследване на съкращаването на
разходите
чрез
натрупване
на
опит,
минимизиране на разходите в области като
проучване и развитие, услуги, продажба,
реклама и др. Диференциацията е втората
основна конкурентна стратегия. Тя се изразява в
диференциране на предлагания от фирмата
продукт или услуга, за да се създаде нещо, което
да е особено,различно, нещо което да се приема
за уникално от цялата индустрия. Подходи за

подобна диференциация могат да добиват
различна форма: дизайн или имидж на марката;
технология; характеристики; потребителско
обслужване или други направления. Ясната
насоченост или фокусирането е стратегия, при
която фирмата трябва ясно да се насочи към
определена група потребители, определен
сегмент от производствената линия или
географски пазар [2].
3. Анализ на средата на организацията
Средата на стопанската организация е
съвкупност от фактори, които влияят върху
нейното функциониране и развитие. Тези
фактори не влияят по еднакъв начин – едни от
тях подпомагат работата на предприятието, а
други пречат на нея. Ако ги погледнем от друг
ъгъл – едни фактори влияят силно (в
положителен или отрицателен смисъл), а други
– слабо. Предприятието работи и се развива под
влиянието на разнопосочни фактори, затова
управлението му трябва да го води към
приспособяване към средата [3].
Повечето специалисти се придържат към
становището, че факторите във външната среда
могат да се отнесат към 4 основни групи:
политико-правни, икономически, социални и
технологични. Вътрешна среда на организацията
се състои от ресурсите на организацията и
интегриращите ги
управленски механизми.
Ресурсите на предприятието обикновено се
групират като материални, човешки, финансови
и информационни.
 PEST-анализ - той е предназначен за
анализ на макросредата. Чрез него се
установява какво е влиянието на
политическите
(P-Political),
икономическите
(E-Economic),
социалните (S-Social) и технологичните
(T-Technological)
фактори
върху
организацията
 Модел
на
„петте
сили
на
конкуренцията” (структурен анализ на
отрасъла)- според автора му Майкъл
Портър този вид анализ трябва да
установи доколко е привлекателен
определен отрасъл, т.е. какви са
възможностите за работа и постигане на
успехи в него. Колкото по-голям е
потенциала за извличане на доходи,
толкова по-привлекателен е съответния
отрасъл. Следователно непривлекателна
е
тази
индустрия,
при
която
комбинацията от петте сили действа
към сваляне на общата доходност.
Според този модел конкуренцията на
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печелившите пазари е функция от пет
конкурентни сили (фиг.1.).

Заплаха от
навлизане
на нови
конкуренти

Сила на
доставчика
при
преговори

Конкурент
на борба в
бранша

Сила на
клиента
при
преговори

Заплаха от
продукти
заместител
и

Фиг.1. Модел на петте конкурентни
сили
 SWOT-анализ
Този анализ е съчетание между анализ на
вътрешната среда чрез оценка на нейните силни
(S-Strengths) и слаби (W-Weaknesses) страни и
анализ на външната среда чрез оценка на
благоприятните възможности (O-Opportunities) и
заплахите (T-Threats) пред бизнеса на
организацията.
Благоприятните възможности са условия във
външната среда, които вече съществуват или се
очертава тенденция за формирането им, и чрез
използването на които организацията може да
разшири или развие бизнеса си. Заплахите също
са условия във външната среда, които обаче
могат да попречат на работата на организацията
и дори сериозно да я увредят, ако ръководството
ѝ не вземе мерки [4].
 Методът на портфейла в анализа на
бизнеса
Основните
методи
за
оценка
и
позициониране се свързват с мениджърските
подходи, характерни във всяка една компания.
Оценяването може да става посредством
различни матрици, които служат за оценка на:
пазарен растеж, пазарен дял, конкурентни
предимства, пазарен жизнен цикъл и др. Сред
многообразието от матрици за изследване са [5]:
 пазарен дял/пазарен растеж – матрица
на Бостънската консултантска група
(BCG matrix)
 пазарна
атрактивност/конкурентни
предимства – матрица на Дженеръл
Илектрик (General Electric matrix)

4. Представяне на компания „Девин”
ЕАД
„Девин” ЕАД е българско еднолично
акционерно дружество с официално седалище в
град Девин и централен офис в София. Основен
акционер в „Девин” ЕАД в момента е
белгийската компания „Spadel“, която през
2017г. придобива американския фонд Advent
(част от която е „Девин” АД).
Основен предмет на дейност на „Девин“
ЕАД е бутилирането и продажбата на минерална
вода, изворна вода, газирани и негазирани
безалкохолни напитки. Компанията притежава
концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в
региона на град Девин, Родопите, от които се
бутилира минерална вода DEVIN.
„Девин“
ЕАД
разполага
и
с
разрешително за водоползване на извор
Балдаран, от който се бутилира уникалната за
българския пазар изворна вода DEVIN – чиста
планинска вода от Родопите, много слабо
минерализирана (82 мг/ л) и бедна на натрий (6,2
мг/л). Комбинацията от слаба минерализация и
незначително количество натриеви йони е много
рядка, и именно благодарение на нея изворна
вода DEVIN може да се пие от новородени до
хора в напреднала възраст.
Продуктовата гама на „Девин“ ЕАД
включва минерална вода, изворна вода,
газирана вода, плодови сокове Granini, както и
енергийните напитки Red Bull. Лидер сме и в
бизнеса с га От 15.04.1999 г. "ДЕВИН" ЕАД
получава концесия за водоползване на Извор В5 за период от 15 години в размер на 58 милиона
литра годишно, което е най-големия ресурс от
минерална вода концесиониран досега в
България. лони с марката DEVIN OFFICE [6].
Предприятието разполага с четири
поточни линии за бутилиране, три цеха за
производство на бутилки от РЕТ и РVС
материал, складово стопанство, авторемонтна
работилница, административни, битови сгради и
собствен транспорт.
5.Стратегически анализ на „Девин” ЕАД
5.1. Анализ на външната среда (ПЕСТанализ) на „Девин” ЕАД
Политически фактори
Основен
нормативен
документ
в
България е наредбата за бутилиране на
натурални минерални, изворни и трапезни води.
Възможностите за използване на
„българския нефт“ би трябвало да се увеличат с
приемането на новата Наредба за бутилирането
на води. Или поне такива са очакванията. Извън
обсега на проектонаредбата са също и води, в
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които са добавени аромати, подсладители,
оцветители и др. хранителни добавки.
Изворните води ще се бутилират само
след разрешение за водоползване от МОСВ. Тук
не е в сила задължението фирмата да има
предоставено право за ползване чрез концесия,
но оторизирана лаборатория трябва да издаде
удостоверение за качеството и съдържанието на
минералните вещества във водата. За първи път
се въвежда разрешителен режим за насищането
на натуралните минерални води с обогатен с
озон въздух (озониране).
Икономически фактори
От началото на 2008г домакинствата
рязко
повишават
потреблението
на
бързооборотни стоки – в стойност с близо 23%
повече спрямо първото тримесечие на миналата
година. Заедно с увеличението в средното
потребление на тези групи се повишава и
средната цена- от 5 до 7% за различните
разфасовки, което е в резултат основно на
увеличението на транспортните разходи и на
опаковките. Това е най-силно изразено при
бутилираните води и газираните безалкохолни
напитки (съответно с 14.5% и с 11.4%).
През 2014 г. "Девин" инвестира 3.7 млн.
лв. в изграждането на модерен склад и в
технологични нововъведения в производството.
По отношение на безработицата и заетостта
„Девин” ЕАД дава работа на 478 души, с което
допринася за намалението на безработицата и
увеличението на заетостта в страната. На пазара
има 32 марки натурална минерална вода, 8
трапезна и 4 изворна, бутилирани от български
фирми. Лидер на пазара е „Девин“ с 30% дял.
Социални фактори
Демографският анализ показва, че
потреблението на бутилирана минерална вода се
определя от младите хора в активна възраст.
Най-младите (15 - 19 г.) все още са под
влиянието на широко рекламираните газирани
безалкохолни напитки. Въпреки това процентът
на пиещите бутилирана минерална вода и сред
тях е висок (почти 70%). Над 70% от хората на
възраст 20 - 44 години са консуматори.
Технологични фактори
От създаването си „Девин“ АД е лидер в
иновациите:
• Първата българска бутилираща компания,
която предлага големи опаковки за домашна
консумация – 1998 г.
• Първата марка бутилирана вода, която сменя
PVC бутилките с такива от PET – 2001 г.
• Първата марка, която лансира бутилирана
изворна вода в България – 2005 г.
• Първата марка, която намалява теглото на PET
бутилките си със средно 15% - 2008 г.

• Първата марка, лансираща овкусени води на
българския пазар – 2009 г.
• Първата марка в Югоизточна Европа, която
въвежда новия стандарт за капачки
• Първата българска бутилираща компания,
която предлага вода в стъклени
• Първата марка бутилирана вода, която въвежда
в производство Crystal PET – 2014 г.[7]
5.2. SWOT-анализ на компания „Девин”
ЕАД
Той е съчетание между анализ на
външната среда, чрез оценка на благоприятните
възможности и заплахите пред бизнеса на
организацията и анализ на вътрешната среда,
чрез оценка на нейните силни и слаби страни.
Табл.1. SWOT –анализ на „Девин” ЕАД
СИЛНИ СТРАНИ
Първата компания
предлагаща не само
минерална,
но
и
изворна вода.
Значително
медийно влияние.
Високо качество на
продуктите.
Добра
ценова
политика.
Значителни
финансови ресурси.
Производство по
високи технологии.











ВЪЗМОЖНОСТИ
Увеличаване
на
пазарния
дял
и
предлагания
продуктов асортимент
Сравнима
с
найвисокия
клас
Европейски
води
(възможност
за
ориентиране към чужди
пазари, увеличаване на
износа)

СЛАБИ СТРАНИ
Ограничена
продуктова гама.

Голяма
ценова
диференциация
на
продуктите (високи
цени
на
сокове
Granini и Red Bull)


ЗАПЛАХИ
Конкурентите
да
представят на пазара
по-атрактивни
и
разработени по нов
начин продукти.

5.3. Анализ на отрасъла по модел на М.
Портър
 Интензивност на конкурентната борба в
бранша – висока
Интензивността на конкуренцията в
питейната индустрия е висока, тъй като:
съществуват голям брой конкуренти. Такива са
компаниите, „Девин”, „БК Горна баня” (с
червена точка), „Банкя”, „Thorn Spring”, „Горна
баня”, „Хисар” и други.
 Заплаха от навлизане на нови конкуренти
– ниска
Въпреки многобройните извори и
динамиката на пазара, нови компании трудно
биха
преминали бариерите на входа на
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отрасъла, най-вече поради липса на опит и
връзка с клиентите, за което са нужни много
време и инвестиции. Пазарът е наситен от
утвърдени организации, към които са се
обвързали потребителите.
 Заплаха от продукти-заместители – ниска
Основният продукт, който „Девин ЕАД”
произвежда, е минерална вода. Тя няма
заместител, тъй като задоволява физиологичната
нужда на човек.
 Договорна сила на клиентите – висока
Клиенти на “Девин ЕАД” са хора от всички
възрастови групи, без значение от културната
им и социална принадлежност, тъй като водата
задоволява основната човешка потребност от
течности.
 Договорна сила на доставчика – ниска
“Девин” ЕАД дистрибутира своите продукти
основно чрез два взаимодопълващи се канала за
дистрибуция - независими дистрибутори и
собствена система на директни доставки (ДД),
вкл. чрез ползване на услугите на Девин Роял.
Така продуктите на “Девин” ЕАД достигат до
съответните крайни точки на територията на
страната.
5.4. Инструменти за маркетингово
позициониране на фирма „Девин“
ЕАД
 Матрица
на
Бостънската
консултанска група (БКГ)
Табл.2. Матрица на БКГ
Темп на
ръста на
пазара
ГОЛЯМ

МАЛЪК

Пазарен дял, контролиран от
фирмата
ГОЛЯМ
МАЛЪК
I Позиция
II Позиция
Devin AIR
Frutelli
„Звезди“
„Въпроси“
III Позиция
Devin мин.
вода, Devin
изворна
вода,
GRANINI и
Red Bull
„Дойна
Крава“

IV Позиция
Devin Fresh

„Куче“

В първа позиция, „Звезди“ поставяме
Devin AIR, която се характеризира с висок
растеж и пазарен дял. Направени са големи

инвестиции, които осигуряват високи маржове
на печалба.
Във
втора
позиция,
„Въпроси“
поставяме
сокове
Frutelli,
който
имат
относително малък пазарен дял, но висок
растеж.
В трета позиция, „Дойна Крава“,
поставяме продуктите: Devin минерална вода,
Devin изворна вода, сокове GRANINI и
енергийни напитки Red Bull. Те се
характеризират с висок растеж и имат висок
пазарен дял. В тях се инвестира с цел запазване
на пазарния дял и паричните потоци.
В четвърта позиция, „Куче“ поставяме
овкусените води Devin Fresh, на които бяха
прекратени инвестициите.
 Матрица на Дженеръл Илектрик

Фиг. 2. Матрица на Дженеръл Илектрик
В позиция "Избери" поставяме соковете
Frutelli - Поддържане на общата позиция,
максимизиране на текущите постъпления,
селективно инвестиране с цел поддържане.
Предполагаемо напускане или разширяване.
В позиция "Обирай си крушите"
поставяме Devin Fresh - Съкращаване на
продуктови линии. Готовност за напускане
В позиция "Продължи да инвестираш"
поставяме Devin Air - Растеж, стремеж към
изграждане на доминираща позиция, оценка на
потенциала за лидерство, утвърждаване на
силните страни.
6. Заключение
Компания „Девин” ЕАД е най-големия
производител на минерална вода в България и е
водеща на българския пазар в момента. От
годината на създаване до момента в
организацията непрекъснато се инвестира в
развитието на фирмата (нови машини,
съоръжения,
технологии,
иновации,
разширяване на производствените и складови
помещения и др.). Външната среда влияе на
фирма „Девин” ЕАД както в положителна
(стабилна и ниска стойност на инфлацията,
лесен достъп до квалифицирани кадри и
специализирани технологии и др.), така и в
отрицателна посока (висока смъртност, ниска
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платежоспособност на клиентите, наличие на
акцизи и др.), но въпреки това организацията
притежава добра адаптивност и гъвкавост към
средата и успява да се развива и усъвършенства
и да бъде водеща в питейната промишленост в
България.
Въпреки голямата конкуренция в бранша
„Девин” ЕАД бележи постоянен растеж и е
лидер по пазарен дял. Фирмата притежава някои
сериозни слабости, но също така има
значителни предимства, които водят до добрите
резултати на компанията. В условията на
динамичен бизнес, какъвто е производството на
минерална вода,
влияние от страна на
факторите на макро- и микро - средата е
неизбежно, но както стана ясно от направените в
изследването анализи, някои от факторите
влияят в положителна посока на „Девин” ЕАД,
а други и създават пречки, но въпреки това
компанията успява да се развива успешно и
непрекъснато и да достигне до настоящото си
състояние на лидер сред производителите на
минерална вода в България.
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Key words: small and medium enterprises, food industry, EU funds

1. Въведение
В началото на дейността на всяко едно
предприятие е необходима подкрепа за
развитието на дадена бизнес-идея. Една
възможност за такава подкрепа е опцията за
кандидатстване
за
финансиране
на
прохождащите предприемачи от фондовете на
ЕС.
2. Изложение на доклада
Институцията, която на национално
ниво, в България, е създадена за насърчаване
дейността на малките и средните предприятия, е
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малки и средни предприятия (ИАНМСП) към
Министъра на икономиката. Тя е юридическо
лице на бюджетна издръжка, със седалище в
София и с териториални звена, ръководи се от
изпълнителен директор. Тази агенция провежда
държавната политика за насърчаване на малки и
средни предприятия, организира и координира
прилагането на Националната стратегия за
насърчаване на малките и средни предприятия;
извършва информационно обслужване на

малките и средните предприятия във връзка с
кандидатстване по програми и проекти,
финансирани от ЕС и от други донори.
Съгласно легалното определение в
ЗМСП (Закона за малките и средните
предприятия) малко предприятие е това, което
има средносписъчен брой на персонала помалък от 50 души и годишен оборот до
19 500 000 лв. и/или стойност на активите до
19 500 000 лв.[1]
Средно предприятие е това, което има:
средносписъчен брой на персонала между 50 и
250 души и годишен оборот до 97 500 000 лв.
и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.
Тези данни се вземат от счетоводните
отчети за предходната финансова година. Когато
се касае за новообразувано предприятие, тези
данни се вземат от показателите за текущата
финансова година.
От интернет-страницата на ИАНМСП –
http://sme.government.bg е достъпен линк към
интернет-страницата на Европейската комисия и
европейските
програми
–
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www.europa.eu/youreurope/business/fundinggrants/eu-programmes/index_bg.html
които са отворени и по които може да се
кандидатства за финансиране.[2]
По този начин всяко заинтересовано
лице може да получи информация за
възможностите
за
кандидатстване
за
финансиране по различните програми на ЕС, в
зависимост от своя интерес и съобразно
естеството на дейността си.
Финансирането бива два вида: пряко
финансиране и непряко финансиране.
Пряко финансиране:
-отпускане на безвъзмездни средства
-възлагане на договори
Безвъзмездни средства се предоставят за
конкретни проекти във връзка с политиките на
ЕС, въз основа на публично оповестена покана
за представяне на предложения. Всяка фирма,
чиято дейност съвпада с изпълнението на
програма или политика на ЕС, може да подаде
проектно предложение за кандидатстване.
Втората форма – възлагане на договори –
въз основа на публично оповестени покани за
участие в търг – се сключват договори с
институциите на ЕС за покупка на стоки,
предоставяне на услуги или извършване на
строителни работи.
Непряко финансиране:
То се управлява от националните и
регионалните органи. От бюджета на ЕС се
трансформират
средства
в
съответните
национални звена, от които се отпускат средства
въз основа на Договори за безвъзмездна
финансова помощ. Средствата са разпределени в
5 (пет) големи фонда, с общото наименование за
България
–
Европейски
структурни
и
инвестиционни фондове, които провеждат
секторните политики на ЕС.
1) Европейски фонд за регионално
развитие (ЕФРР)– регионално и градско
развитие;
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/fundi
ng/erdf/
ЕФРР отпуска средства за инвестиции в
следните ключови приоритетни области:
иновации и научни изследвания;
програмата за цифровите технологии;
подкрепа за малките и средните
предприятия (МСП);
икономиката
с
ниска
въглеродна
интензивност.
Определените за тези приоритети
ресурси от ЕФРР ще зависят от категорията
региони.
2) Европейски социален фонд – социално
приобщаване
и
добро
управление;

http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/socia
l-fund/
В новия програмен период 2014-2020 г.
ЕСФ планира да отпусне средства в следните
четири тематични направления:
насърчаване на заетостта и подкрепа за
мобилността на работната сила;
насърчаване на социалното приобщаване
и борба с бедността;
инвестиране в образование, придобиване
на умения и учене през целия живот;
повишаване
на
институционалния
капацитет
и
ефективна
публична
администрация.
3) Кохезионен фонд – икономическо
сближаване на по-слабо развитите страни;
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/bg/fu
nding/cohesion-fund/
Кохезионният фонд е предназначен за
държавите членки, чийто брутен национален
доход (БНД) на глава от населението е под 90 %
от средния за ЕС. Той има за цел да намали
икономическите и социални различия и да
насърчи устойчивото развитие.
Той предоставя средства за дейности в
следните области:
трансевропейски транспортни мрежи,
по-специално приоритетните
проекти
от
европейски интерес, определени от Съюза:
Кохезионният
фонд
ще
подкрепя
инфраструктурни проекти по Механизма за
свързване на Европа;
околна среда: в тази сфера Кохезионният
фонд може също да подкрепя проекти, свързани
с енергетиката или транспорта, при условие че
те носят явна полза за околната среда, като
енергийна
ефективност,
използване
на
възобновяема
енергия,
развиване
на
железопътния
транспорт,
подкрепа
на
интермодалността, укрепване на обществения
транспорт и др.
4) Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/
glossary/e/european-agricultural-fund-for-ruraldevelopment;
Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
подпомага европейската политика за развитие на
селските райони. За тази цел фондът финансира
програми за развитие на селските райони във
всички държави и региони от Съюза.
През програмния период 2014–2020 г. за
първи път ЕЗФРСР е изрично включен в рамката
на политиката на Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
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За програмния период 2014–2020 г.
фондът се фокусира върху три основни цели:
насърчаване на конкурентоспособността
на селското стопанство
осигуряване на устойчивото управление
на природните ресурси и на дейности, свързани
с климата
постигане на балансирано териториално
развитие на икономиките и общностите в
селските райони, включително създаването и
поддържането на заетост.
5) Европейски фонд за морско дело и
рибарство. (ЕФМДР)
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
Това е нов фонд за периода 2014 – 2020
г. Един от петте европейски структурни и
инвестиционни фондове, има за цел насърчаване
дейността на рибарите, подкрепа развитието на
малкия и среден предприемачески бизнес в
крайбрежните райони, подкрепа за създаване на
нови работни места в крайбрежните райони.
От този фонд се отпускат средства за
проекти само в съчетание с национално
финансиране. За всяка държава-членка се
отпускат средства от общия бюджет на фонда
съобразно мащаба на нейната рибна индустрия.
За България Управляващ орган на
Програма Морско дело и рибарство 2014 -2020 е
ИАРА - http://iara.government.bg/.
Една друга програма, която заслужава
специално внимание, по която има отворени
схеми за кандидатстване за насърчаване на
бизнес-предприемачеството до края на м.януари
2018 г., е Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“
(ОПИК)
–
www.opcompetitiveness.bg.
Особеното тук е, че за разлика от
другите програми, например ОПРР, ПРСР, тук –
по ОПИК – кандидатстват за финансиране
направо самите фирми, самите малки и средни
предприятия, т.е. те са бенефициент на

средствата, (а не съответна община, кметство,
бюджетна организация).
За 2016 г. (по данни в статии от в.
„Капитал“ за класация „Гепард“ ) малките и
средни предприятия в България са реализирали
приходи за 17,324 млрд. Лева, което е 18,4 % от
БВП за миналата година. Нетната им печалба е
1,2 млрд.лв., а активите им – 11,7 млрд.лв. В
хранителната индустрия малките и средни
предприятия бележат ръст от 5,9 %, за
сравнение
през предходната
година
в
хранителната индустрия този ръст е 5,2 %.[3]
(данни от НСИ, публикувани и на интернетстраницата на ИАНМСП).
3. Заключение
Отворените програми за кандидатстване
са
една
възможност
за
насърчение
предприемачеството/предприемаческия дух у
малките и средни предприятия в България,
които именно са „двигателят“ на икономиката
на страната ни.
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1. Въведение
Информацията, необходима за оценка на
финансовото
състояние
и
финансовата
устойчивост на предприятието, е концентрирана
в счетоводния баланс. Анализът на счетоводния
баланс предоставя възможности да се изчислят
множество
показатели,
количествено
характеризиращи измененията на имуществото
и капиталите в хода на стопанската дейност.
Основната цел на настоящата разработка
е теоретично да се обосноват подходите и
методите за извличане на абсолютни балансови
зависимости,
определящи
финансовото
състояние и финансовата устойчивост на
предприятието. Във връзка с целта се поставят
следните задачи:
 да се изясни същността и структурата на
счетоводния баланс, който е носител на
сводирана информация за финансовото
състояние на предприятието;
 да се покажат и интерпретират
абсолютните балансови зависимости и
показатели, които в специализираната
литература се наричат „условия зя
финансова стабилност“, които определят

финансовата
предприятието.

устойчивост

на

2. Изложение на доклада
В научната литература се дават различни
дефиниции на понятието „счетоводен баланс“,
но обобщено може да се каже, че той отразява
състоянието на имуществото, собствения
капитал и задълженията на предприятието към
определен момент. Според Г. Федотова
счетоводният баланс позволява да се оцени
ефективността от използването на капитала,
неговата достатъчност за текущата и бъдещата
стопанска дейност, да се оцени размера и
структурата на заемните средства, както и да се
определи ефективността от тяхното инвестиране
в активи [1, с. 28-29]. Становището на М.
Димитров е, че счетоводният баланс е
технически инструмент на балансовия метод за
стойностно представяне към определен момент
и определен порядък (раздели, групи и статии),
на двуаспектно конкретизираното имущество на
предприятието [2, с. 104]. По отношение на
балансовия метод на обобщаване, М. Динев
посочва, че той е един от основните методи на
счетоводството и представя стопанските
средства и източници в статика, към даден
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момент, независимо, че е резултат от множество
изменения. Същият автор конкретизира, че за
балансовия метод са характерни следните
особености [3, с. 78-82]:
 позволява да се представят активите и
пасивите
в
тяхното
равновесно
състояние, което произтича от самото
наименование „баланс“, т.е. едно и също
нещо е изразено двуаспектно –
стопанските средства (активи) и техните
източници на финансиране (пасиви), т.е.
балансовото равенство между активите и
пасивите винаги се запазва тъй като е
израз на закономерно единство между
качествено разнородни и количествено
еднородни стойности (потребителна и
разменна стойност);
 израз е на непрекъсната връзка между
различни равновесни състояния –
равновесното състояние през текущата
година е едно продължение на
равновесното състояние на предходната
година;
 дава израз на вътрешни закономерности
в стопанските средства и техните
източници;
 позволява
да
се
покаже
информационната зависимост между
счетоводните сметки и баланса;
 представя финансовото състояние и
финансовата
устойчивост
на
предприятието към даден момент;
 дава обобщено балансово представяне на
принципите на счетоводството.
Най-често
използваната
формата
на
счетоводния баланс е двустранната, а в
структурно отношение той е изграден
от
раздели, групи и статии.
Независимо от промените, които настъпват
под влияние на стопанските операции и процеси
в хода на дейността, вечното равенство на двете
страни на баланса се запазва:
Актив = Пасив
(1)
Структурирането на активите и пасивите в
баланса се подчинява на някои правила. При
систематизирането на активите се спазва
принципа на ликвидност, т.е. в началото на
активната страна на баланса са представени
бавно ликвидните активи, а края ѝ се разполагат
бързоликвидните активи. Под ликвидност на
актив се разбира неговата способност да се
превръща в пари без значителна загуба на

балансовата му стойност, а под ликвидност на
предприятие се разбира наличието на
достатъчни оборотни средства, които да са в
състояние
да
погасяват
краткосрочните
задължения. Ако величината на оборотните
активи
е
недостатъчна
да
покрие
краткосрочните пасиви, то тогава може да се
каже, че е налице текуща финансова
неустойчивост. Оценката на финансовата
устойчивост в краткосрочен период е свързана с
ликвидността на предприятието, а в дългосрочен
– с неговата платежоспособност. Някои автори
считат, че платежоспособността е външното
проявление на финансовото състояние, а
финансовата устойчивост е вътрешна негова
характеристика, която обезпечава стабилна
платежоспособност в дългосрочен период,
основана на балансираност на активи и пасиви,
доходи и разходи, положителни и отрицателни
парични потоци [4, с. 569-570]. Финансова
устойчивост
се
постига,
когато
има
достатъчност на собствения капитал и гъвкава
капиталова структура, качество на активите,
достатъчно
равнище
на
рентабилност,
обезпечаващо оперативния и финансов риск,
достатъчна ликвидност, стабилни доходи,
създаващи условия за самофинансиране и
възможности за привличане на заемни средства.
Ликвидността и платежоспособността могат да
се оценяват с абсолютни и относителни
показатели. Някои анализатори на финансовото
състояние
и
устойчивост
препоръчват
съчетаване на абсолютни и относителни
показатели на баланса, а други дават приоритет
на относителните показатели, тъй като в
условията на инфлация, те могат да се приведат
в съпоставим вид и също така са приложими при
провеждането на сравнителен междуфирмен
анализ. В настоящата разработка се акцентира
върху абсолютните показатели за финансова
устойчивост. Съпоставяйки най-ликвидните и
бързо реализуеми активи с най-срочно
изискуемите задължения и краткосрочни
пасиви, се определя текущата ликвидност на
предприятието,
която
свидетелства
за
платежоспособност или неплатежоспособност в
изключително къс времеви период. Според Г. В.
Федотова сравняването на трудно ликвидните
активи с дългосрочните и средносрочните
пасиви позволява да се определи бъдещата
ликвидност, която сама по себе си
представлява
прогноза
на
платежоспособността, основана на бъдещите
постъпления и плащания [1, с. 46]. Финансовата
устойчивост
е
важна
и
многозначна
характеристика
на
състоянието
на
предприятието, гарантираща му постоянна
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платежоспособност. Тя намалява финансовите
сътресения и риска от фалит при неочаквани
негативни изменения на пазарната конюнктура.
За целите на анализа, според равнището на
намаляваща ликвидност, активите могат да се
групират
на:
лесно
и
бързо
ликвидни/реализуеми (парични средства и
краткосрочни финансови активи), високо
ликвидни (дебиторска задлъжнялост и други
краткотрайни активи), ликвидни (материални
запаси) и неликвидни активи (дълготрайни
активи).
При систематизирането на пасивите в
баланса се спазва принципа на изискуемост,
който определя, че в началото на дясната страна
на баланса се представят слабо изискуемите
задължения по собствения капитал, а в края на
пасивната страна на баланса – силно
изискуемите задължения по привлечения
капитал. Структурирането на пасивите според
степента на тяхната изискуемост също може да
се детайлизира и на тази база да се формират
следните аналитични групировки: най-срочно
изискуеми пасиви (краткосрочна кредиторска
задлъжнялост);
краткосрочни
задължения
(краткосрочни кредити и заеми, задължения по
съучастия и други краткосрочни задължения);
дългосрочни задължения; собствен капитал и
други постоянни пасиви.
Имайки предвид посочените принципи на
структуриране на активите и пасивите в
счетоводния баланс, е редно да се споменат и
основните правила, залегнали във финансовата
теория и финансовото управление по отношение
на източниците на финансиране на активите –
„златно финансово“ правило и „златно
балансово“ правило [5, с. 69-70].
Според
„златното финансово“ правило степента на
изискуемост на чуждите (привлечени) капитали
трябва да е обвързана със степента на
ликвидност на активите, финансирани от тези
капитали. „Златното балансово“ правило
гласи, че дълготрайните активи и част от
краткотрайните активи трябва да се финансират
от постоянния капитал. По този начин чрез това
правило се обвързват степента на изискуемост
на капиталите и степента на ликвидност на
активите.
„Златните
правила“
дават
възможност на предприятията да бъдат
ликвидни. На балансово равнище, по мнението
на М. Гълъбов, обвързването на степента на
ликвидност на активите със степента на
изискуемост на капиталите, финансиращи тези
активи, се осъществява чрез финансовия баланс
[5, с. 74]. Финансовият баланс е синтез на
счетоводния баланс към края на годината. В
него се акцентира върху времето, през което

капиталите са на разположение на фирмата, а не
върху правната характеристика на капиталите
(чия собственост са те), какъвто е акцентът в
счетоводния баланс.
Изяснявайки структурата на баланса могат
да се изведат няколко абсолютни зависимости,
имащи
отношение
към
счетоводното
(финансовото) състояние на предприятието. В
общата теория на счетоводството, представена
от Т. Трифонов, се разглеждат четири модела на
взаимовръзка между дълготрайните активи и
краткотрайните активи, от една страна, и
собствения и привлечения капитал, от друга
страна [6, с. 251-270]:
 първи модел на много добро счетоводно
(финансово) състояние:
;

;

,

(2)

където:
ДА – дълготрайни активи;
СК – собствен капитал;
КА – краткотрайни активи;
ПрК – привлечен капитал.
При така установените зависимости на
модел (2) се вижда, че основен източник на
формиране на активите е собственият капитал и
избраната капиталова структура е положителна,
което означава, че собствения капитал
превишава привлечения. Собственият оборотен
капитал (СОК) на предприятието може да се
определи по два начина:
(3)
(4)
 втори модел
състояние:

на

добро

финансово

(5)
Съвпадането на дълготрайните активи
със собствения капитал и на краткотрайните
активи с привлечения капитал е показател за
напрегната капиталова структура на баланса.
При тази ситуация собствените оборотни
средства на предприятието могат да се
представят по два начина:
но ДА=СК

(6)

следователно СОК= 0 лв.
, но КА=ПрК (7)
следователно СОК=0 лв.
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Този неблагоприятен ефект на липса на
собствени оборотни средства (6) и (7) може да
се смекчи от факта, че собственият капитал
превишава привлечения капитал на модел (5).

(15)
 Нетен оборотен капитал (НОК):
(16)

 трети модел на напрегнато счетоводно
(финансово) състояние:

(17)

(8)
Така моделираното финансово състояние
показва, че собственият капитал е недостатъчен
за
формирането
на
дълготрайните
и
краткотрайните активи. При тази ситуация се
формира недостиг на собствени оборотни
средства, изчислени по следните начини:
(9)
Следователно има недостиг на собствен
оборотен капитал.
(10)
Следователно има недостиг на собствен
оборотен капитал.
 четвърти модел
състояние:

на

лошо

финансово

(18)
След като заместим (17) и (18) в модел
(16) и извършим съответните преобразувания се
получава:
(19)
При анализа на ликвидността на
счетоводния баланс се следи за наличието на
рационални балансови пропорции, чието
спазване способства финансовата устойчивост.
Така например някои представители на руската
финансова теория предлагат следните модели,
съдържащи
абсолютни
показатели
за
ликвидност [1, с. 44-52]:
 разликата между най-ликвидните активи и
най-бързо изискуемите пасиви да е
положителна или равна на нула:
(20)

(11)
При този финансов модел основен
източник за финансиране на активите е
привлеченият
капитал.
Съществуващата
капиталова
структура
е
пасивна,
т.е.
привлеченият капитал превишава собствения
капитал, което води до риск от несъстоятелност
и фалит. В този модел се формира още по–голям
дефицит на собствени оборотни средства.
Въз основа на данните от баланса освен
собствените оборотни средства могат да се
определят
и
допълнителни
абсолютни
показатели на финансовото състояние и
устойчивост като:
 Нетни активи (НА):
,

(12)

където:
КП – краткосрочни пасиви.
(13)
(14)
 Постоянен капитал (ПК):

където:
КФА – краткосрочни финансови активи;
ПС – парични средства;
КЗ – кредиторска задлъжнялост, изискуема до 3
месеца.
Модел (20) отразява връзката между
текущите плащания и постъпления.
 разликата между бързо реализуемите
активи и краткосрочните задължения да е
положителна или равна на нула:
(21)
където:
ВЗ – вземания;
ДрКА – други краткотрайни активи;
КрЗ– краткосрочни заеми (от 3до 6 месеца);
КрКр – краткосрочни кредити (от 3 до 6 месеца);
ЗС – задължения по съучастия;
ДрКЗ – други краткосрочни задължения.
Модел (21) показва тенденцията на
увеличение/намаление на текущата ликвидност
в недалечно бъдеще.
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 разликата между бавно ликвидните активи
и дългосрочните задължения да е
положителна или равна на нула:
, (22)
където:
МЗ – материални запаси;
ВД – възстановими данъци;
ДЗ – дългосрочни задължения.
Модел (22) отразява връзката между
плащанията и постъпленията в отдалечено
бъдеще.
 разликата между собствения капитал плюс
дългосрочните капитали и дълготрайните
активи да е положителна или равна на
нула:
,

(23)

където:
СК – собствен капитал;
ДП – дългосрочни пасиви;
ДА – дълготрайни активи.
Модел (23) означава, че постоянният
капитал трябва да покрива формирането на
дълготрайните активи.
В своята теория за оценка на
финансовата устойчивост на предприятието Л.
Тодоров предлага използването на абсолютни и
относителни показатели [7, с. 215-219].
Абсолютните показатели за оценка на
финансовата устойчивост той нарича „условия
за финансова стабилност“ и имат следния вид:
1.

;

2.

(24)
;

3.
4.
5.
6.

(25)
;

;

(26)
(27)

;

(28)
,

(29)

където:
TA – Total Assets (сума на активите);
TL – Total Liabilities (общо задължения);
E – Equity (собствен капитал);
NCL – Non-current Liabilities (нетекущи
задължения);
NCA - Non-current Assets (нетекущи активи);
CA – Current Assets (текущи активи);
W – Working Capital (нетен оборотен капитал);

STR – Short-term Loans (краткосрочни заеми);
Inv. – Inventories (материални запаси).
Модел (24) предполага, че собственият
капитал трябва да е положителна величина. За
намаляване на финансовия риск е необходимо
собственият капитал да надвишава привлечения,
което е отразено в (25). Според модел (26)
постоянният капитал трябва да е по-голям от
размера на нетекущите активи, т.е. необходимо
е да бъдат спазени т. нар. „златно балансово
правило“ и „златно финансово правило“.
Разликата между текущите активи и текущите
пасиви (27) се нарича нетен оборотен капитал,
който трябва да е положителна величина,
обезпечаваща
текущата
ликвидност
на
предприятието. Ако не е изпълнено условието в
модел (28), това означава, че част от
материалните запаси е финансирана с
краткосрочни задължения, които са силно
изискуеми. При евентуален проблем в
обращаемостта на материалните запаси, би
възникнала краткосрочна ликвидна криза.
Изискването на модел (29) е нетният оборотен
капитал да превишава размера на материалните
запаси, което означава те да са финансирани с
постоянни капитали, което е по-рядко срещана
практика. Съгласно представените „условия за
финансова стабилност“ могат де се определят
няколко степени на финансова устойчивост на
предприятието:
 много висока финансова устойчивост –
всички условия на модели (24) до (29),
включително са изпълнени;
 висока финансова устойчивост – не е
изпълнено шестото условие на модел
(29)
;
 средна финансова устойчивост – не са
изпълнени пето (28) и шесто условие
(29) или не е изпълнено само второ
условие (25);
 ниска финансова устойчивост – не са
изпълнени трето (26), четвърто (27), пето
(28) и шесто условие (29) или не са
изпълнени второ (25), пето (28) и шесто
условие (29);
 липса на устойчивост (финансова криза)
– не са изпълнени второ (25), трето (26),
четвърто (27), пето (28) и шесто условие
(29);
 тежка финансова криза (вероятен фалит)
– не е изпълнено нито едно от условията
от (24) до (29) включително.
3. Заключение
Определянето на абсолютни
балансови зависимости е изходен
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момент
при
фундаменталната
диагностика на финансовата устойчивост
на предприятието. Когато се установят
отклонения
от
препоръчителните
стойности на тези зависимости, това
означава, че са налице предупредителни
симптоми за влошаване на финансовото
състояние.
В
такава
ситуация
финансовият мениджмънт ще има време
и възможност да приложи адекватни
мерки за неутрализиране на зараждащите
се негативни тенденции по отношение на
ликвидността и платежоспособността.
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Резюме: В настоящия доклад са представени основни правила, техники и процедури
при изготвянето на отчета за приходите и разходите, които подпомагат
сводирането на данни, необходими за провеждането на диагностичен анализ на
финансовата устойчивост.
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PARTICULARITIES IN PREPARING THE
PROFIT AND LOSS STATEMENT
DIMITAR TENEV, PETYA YORDANOVA - DINOVA
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Abstract: The article presents main rules, techniques and procedures in preparing the
profit and loss statement, which support the data collection needed for conducting a
financial sustainability analysis.
Key words: Profit and loss statement, diagnostic analysis, financial sustainability.

1. Въведение
Отчетът за приходите и разходите е
съставна част на годишните финансови отчети с
общо предназначение. Този вид отчети се
ползват от външни потребители на финансова
информация за дейността на предприятието.
Правилата за изготвянето на отчета за
приходите и разходите са регламентирани в СС1
Представяне на финансовите отчети [1].
Предприятието избира конкретна форма на
отчета, която следва да бъде запазена през
различните периоди. Формата на отчета за
приходите и разходите е двустранна или
едностранна. Двустранната форма изисква
разходите да се представят според тяхната
същност и икономическо съдържание (по
икономически елементи). В едностранната
форма на отчета за приходите и разходите
представянето на разходите е според тяхната
функция [2]. Наименованието и поредността на
статиите в Отчета за приходите и разходите
може да се променят в зависимост от дейността
на предприятието.
Информацията за приходите и разходите
се представя по раздели, обозначени с главни
букви и статии, обозначени с арабски числа.
Структурата на раздел А на Отчета за
приходите и разходите е следната и се изготвя
на базата на информацията за:

1. Статия „Изменение на запасите от продукция
и незавършено производство“. Използва се при
производствените предприятия. Сравняват се
крайните дебитни салда към 31 декември с тези
към 1 януари по сметките: с/ка Продукция, с/ка
Разходи за основна дейност, с/ка Разходи за
спомагателна дейност (ако има производство в
спомагателно звено) и с/ка Нефинансови
разходи за бъдещи периоди и с/ка Финансови
разходи за бъдещи периоди (ако предприятието
при отчитане на разходите за бъдещи периоди е
спазило принципа на текущо начисляване). При
определяне на изменението на запасите от
продукция и незавършено производство не се
вземат предвид: излишъци на продукция,
бракувана продукция и липса на продукция и
последваща
оценка
на
продукцията.
Увеличението на запасите от продукция и
незавършено производство се оповестява в
приходната част на отчета за приходите и
разходите, има корективен характер, целящ
постигане на съпоставимост с реализираните
разходи и не представлява начислен приход.
Намалението на запасите от продукция и
незавършено производство се оповестява в
разходната част на отчета за приходите и
разходите и представлява действителен разход, а
не коректив. При изготвянето на отчета за
приходите и разходите по функционален
признак подобни коригиращи статии не се
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използват, тъй като в него се представя
себестойността
само
на
реализираната
продукция.
2. Статия „Разходи за суровини, материали и
външни услуги“ се представя от две пера. Едното
е за суровините и материалите – отразяват се
дебитните обороти на сметките от гр. 60
Разходи по икономически елементи. Коректното
отнасяне и оповестяване на разходите по
икономически елементи е от съществено
значение за последващите анализи на
финансовото състояние на предприятията.
Трябва да се обърне внимание на няколко
особености: към дебитните обороти на с/ка
Разходи за материали се отнася изразходената
ел. енергия за производствени мощности.
Другото перо е за външните услуги.
Необходимо е да се отбележи, че по дебитните
обороти на с/ка Разходи за външни услуги се
оповестяват доходите на наети лица по
извънтрудови правоотношения (при наличие на
начислени, но неизплатени възнаграждения по
извънтрудови правоотношения към 31 декември,
със същите се преобразува финансовия
счетоводен резултат). Правилното и точно
разграничаване на разходите по трудови и
извънтрудови правоотношения по различни
разходни сметки спомага за сводирането на
нужната информация за финансовия анализ на
предприятието.
3. Статия „Разходи за персонала“. Предвидени
са две отделни пера – за възнаграждения и
съответно за осигуровки, в т.ч. тези за пенсии.
4. Статия „Разходи за амортизация и
обезценка“ изисква самостоятелно представяне
на
амортизацията
и
обезценката
на
дълготрайните активи и обезценката на
текущите активи. Към дебитните обороти на
с/ка Разходи за амортизация се отнасят само
начислените амортизации, съгласно Счетоводен
амортизационен план, които също се третират
като данъчна санкция и увеличават финансовия
счетоводен резултат.
5. Статия „Други разходи“ включва балансовата
стойност
на
продадените
активи
и
начисляването на провизии, както и други
разходи, непосочени в горните статии. Найсъществено значение тук имат дебитните
обороти по с/ка Други разходи, които трябва да
бъдат „изчистени” от извънредните разходи, т.е.
посочват се само дебитните обороти на
сметката, които нямат характер на извънредни
разходи. Информацията от този ред на отчета за
приходите и разходите се отразява и на
счетоводния финансов резултат като данъчна
санкция, т.е. увеличава счетоводната печалба.
Информацията за дебитните обороти на

сметките от гр. 60 Разходи по икономически
елементи се взима от Предварителната оборотна
ведомост.
6. Статия „Разходи за обезценка на финансови
активи, включително и от обезценка на
инвестициите, признати като текущи активи.
Включват се обезценките на всякакви
инвестиции на предприятието, като на отделен
ред се посочват и отрицателните курсови
разлики при преоценката на парични статии,
деноминирани в чужда валута.
7. Статия „Разходи за лихви и други финансови
разходи“. Посочват се дебитните обороти на
сметки от гр. 62 Финансови разходи, както и
отрицателните разлики от операции с финансови
активи.
8. Статия „Печалба от обичайна дейност“. Тя
не съответства на приетите промени в Закона за
счетоводството (2016 г.), а именно че няма
извънредни приходи и разходи, което
обезсмисля определянето на печалба от
обичайна
дейност.
В
този
случай
съществуването на тази статия е неоправдано.
9. Статия „Счетоводна печалба“. Представя
печалбата преди облагане, която е резултативна
величина от разликата между приходите и
разходите. Това е
финансовият резултат,
подлежащ на преобразуване с постоянните и
временните данъчни разлики, оповестени в
ЗКПО за юридическите лица, както и облагането
на
дохода
на
едноличните
търговци,
регламентирано в ЗДДФЛ.
10. Статия „Разходи за данъци от печалбата“.
Те се изчисляват и представят като комбинация
от текущ данък и ефекта от временни разлики,
съгласно СС 12 Данъци от печалбата. Данъците
върху доходите на едноличните търговци,
неподлежащи на облагане с патентен данък
също се посочват в тази статия на отчета. Тъй
като крайният ефект може да бъде и данъчен
приход по изискванията на този стандарт,
статията би следвало да се наименува „Приходи
от данъци от печалбата“ и да се представи в
приходната част на двустранната форма на
отчета за приходите и разходите [3, с. 355].
11. Статия „Други данъци, алтернативни на
корпоративния
данък“.
Представя
алтернативните данъци по смисъла на ЗКПО,
ако предприятието се облага с такива и
патентния данък.
12. Статия „Печалба“. Представя крайният
финансов резултат за периода, когато той е
положителен и се пренася в счетоводния баланс.
Структурата на раздел Б на Отчета за
приходите и разходите е следната и се изготвя
на базата на информация за:
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1. Статия „Нетни приходи от продажби“. Тук
се отнасят само приходите от основна дейност
(дейността,
за
която
е
регистрирано
предприятието – производствена, търговска или
в сферата на услугите), т.е. приходите от
продажба на продукция, стоки и услуги, нетно
от
ДДС
и
други
оборотни
данъци.
Информацията за нетните приходи от продажби
се взима от хронологичните записвания в
Мемориалния ордер.
2. Статия „Увеличение на запасите от
продукция и незавършено производство“. Това
перо е корективно и то трябва да се има предвид
при оповестяването на детайли за приходите в
приложението.
3. Статия „Разходи за придобиване на активи по
стопански начин“. Тази статия е корективна и
не представлява приходи. Един от основните
принципи при изготвянето на отчета за приходи
и разходи е, че могат да се покажат само тези
разходи, срещу които имаме реализирани
приходи и обратно. Посочват се разходи от гр.
60 Разходи по икономически елементи, свързани
с придобиването на активи по стопански начин
и след това отнесени по предназначение в с/ка
Разходи за придобиване на дълготрайни активи
или
друга
с
подобно
наименование.
Информацията за разходите за придобиване на
активи по стопански начин се оповестява в
приходната част на отчета, за да бъде
коригирана разходната част, или по-точно да се
коригират дебитите обороти на разходите по
икономически елементи.
4. Статия „Други приходи“. Тук се отнасят
приходите от продажба на излишни материали и
дълготрайни
активи,
установени
при
инвентаризация. Това са нетипични стопански
операции,
тъй
като
материалите
и
дълготрайните активи не се придобиват с цел да
се продават, а да се използват в основната
дейност на предприятието. Информацията за
нетните приходи от други продажби се взима от
хронологичните записвания в Мемориалния
ордер. На отделен ред се посочват и приходите
от финансирания.
5. Статия „Приходи от участия в дъщерни,
асоциирани и смесени предприятия“. Посочват
се приходите от дивиденти и друго
разпределение на печалби от участия в
предприятия.

6. Статия „Приходи от други инвестиции и
заеми, признати като нетекущи“.
7. Статия „Други лихви и финансови приходи“.
Посочват се кредитните обороти на сметки от
гр. 72 Финансови приходи.
8. Статия „Загуба от обичайна дейност“. Тази
статия
е
излишна,
тъй
като
отпада
самостоятелното представяне на извънредните
приходи в отчета за приходите и разходите.
9. Статия „Счетоводна загуба“. Представя
финансовият резултат, при който разходи са поголеми от приходите. При изчисляването на
приход от данък по СС Данъци от печалбата,
следва същият да се представи в приходната
част на отчета след статията за загуба или ако
няма загуба, след статията за общите приходи с
наименование „Приходи от данъци“. Такава
статия не е предвидена по формата на стандарта,
което следва да се приеме за пропуск [3, с. 357].
10. Статия „Загуба“. Това е крайният
отрицателен финансов резултат за периода и се
отразява в счетоводния баланс.
2. Заключение
Печалбата и загубата, определени в
отчета за приходите и разходите се отразяват в
счетоводния баланс и по този начин се
осъществява приемственост на динамичното
проявление на активите и пасивите, изразено
като разходи и приходи. Надеждността на
данните от отчета за приходите и разходите,
както и надеждността на данните от
счетоводния баланс, се определя от спазването
на стандартизирани счетоводни процедури,
което обезпечава получаването на информация,
необходима за провеждането на адекватен
финансов анализ.
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СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА ВЕСЕЛИНОВА - ГЕОРГИЕВА1
СНЕЖИНКА КОНСТАНТИНОВА2
Университет по хранителни технологии ‒ Пловдив, Стопански факултет1 ,2
geriveselinova@yahoo.com1, sks_ko@abv.bg2
Резюме: Настоящият труд е посветен главно на методологията за разработване
на стратегии за развитие на иновациите в бизнеса. Главните акценти са насочени
към: дефиниране на проблема; разкриване на най-подходящите начини за
решаването му; определяне на динамичните възможности на фирмите; повишаване
възвръщаемостта от иновациите и др. Представен е адаптиран модел на
матрицата „ангажираност  компетентност“, който дава ориентация за
състоянието и перспективите на компанията. За успешното управление на
портфейла от иновационни инициативи е препоръчан моделът „Трите хоризонта“.
Ключови думи: стратегии, развитие, иновации, модел, матрица

INNOVATION DEVELFPMENT STRATEGIES
GERGANA TSVETANOVA VESELINOVA - GEORGIEVA1
SNEZHINKA KONSTANTINOVA2
University of Food Technologies ‒ Plovdiv, Bulgaria1,2, Faculty of Economics
geriveselinova@yahoo.com1, sks_ko@abv.bg2
Abstract: The present work is mainly dedicated to the methodology of developing
strategies for the development of business innovations. The main highlights include:
defining the problem; revealing the most appropriate ways to solve it; determining the
dynamic capabilities of the companies; increasing innovation returns, etc. An adapted
model of the “engagement  competence” matrix is demonstrated, which gives the
orientation on the company’s state and prospects. For the successful management of the
wallet of innovative initiatives, the “Three Horizons” model is recommended.
Key words: strategies, development, innovation, model, matrix

„Ако имах 20 дни, за да разреша проблем, щях
да прекарам 19 дни, за да го определя“.
Алберт Айнщайн
Въведение
Процесът на превръщане на всяка идея в
бизнес идея или изобретение, в стока или
услуга, която създава стойност и за която
клиентите ще плащат се нарича „иновация“. За
да се нарече „иновация“, идеята трябва да бъде
възпроизвеждана многократно, на определена
икономическа цена и да задоволява специфични
потребности.
Иновациите включват информация,
въображение и инициатива за извличане на поголеми или различни стойности от ресурсите и
да включват всички процеси, чрез които се
генерират нови идеи и се създават нови полезни

продукти. В бизнеса, иновациите често са
резултат от прилагането на идеи от компаниите,
за да задоволят очакванията и потребностите на
своите клиенти [40]. Иновацията е особен
проблем, защото сам по себе си е неопределен.
Обществото го третира като нещо постоянно и
еднакво, като че ли всяка иновация е една и
съща и един подход е подходящ за всички. Ето
защо усилията много често са изпълнени с
„измислици“ и рядко водят до определени
резултати.
Иновация е прилагането на:
– нов или значително усъвършенстван
продукт
или
процес,
наречен
„технологична иновация“ [41];
– промяна, преобразуване, реорганизация,
преструктуриране, ремоделиране и др.;
– нов маркетингов метод;
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–

нов организационен метод в бизнес
практиките, в организацията на работното
място или във външните отношения,
наречен „нетехнологична иновация“[41];.
Иновациите се основават на: резултатите
от нови технологични разработки; нови
комбинации от вече съществуващи технологии
или на използването на знанията, придобити от
конкретното предприятие.
Изложение
В настоящото изследване са използвани
следните два подхода към иновациите:
1. Колко добре е дефиниран проблемът?
2. Кой е най-подходящият начин за
решаването му?
С цялото объркване, как трябва да се
подходи към иновациите, след като всеки би
искал да бъде Apple, Google или Procter&Gamble,
основните проблеми, които стоят в основата са
отговорите, които трябва да бъдат дадени:
Колко добре е дефиниран проблемът?
Необходимо ли е фирмата да извършва
научно-изследователска дейност, да ангажира
външен партньор или специалист в областта, да
бъде имитатор или да промени вътрешната
екосистема на фирмата, дали да изгради добър
интернет имидж, дали да направи технически
нововъведения?
Определянето на това колко добре е
дефиниран проблемът е ключова част от
разработването на стратегия, подлежаща на
предприемане на действия.
Кой е най-подходящия начин за
решаването му?
Определянето на проблема с иновациите
често се пренебрегва, но е абсолютно необходим,
ако фирмите искат да изберат правилния път за
промяна.
От макроикономическа гледна точка
иновациите се свързват с равновесното мислене в
икономиката, разработено от икономисти като
Ricardo, Marshal, Walras, Hayek и Friedman. Но
иновациите са много повече, и според теорията за
разрушителната им сила, те преобръщат пазара в
неравновесие.
Няколко големи икономисти допринасят за
това мнение, включително и Schumpeter (1934) с
мисленето си за ролята на предприемача,
творческото унищожение и бизнес циклите. Той се
основава на работата на Karl Heinrich Marx
(относно ролята на капиталиста) и Friedrich List
(аргументът за „индустрията на кърмачета“).
Други мислители са Kenneth Arrow за
пазарната неефективност и Oliver E. Williamson
за институционалната икономика.

Вследствие на бързо променящи се
технологии с глобална мрежа и достъп до интернет
компаниите е необходимо да се учат на нови
правила, да бъдат гъвкави и реагират бързо и
адекватно на конкурентни и пазарни промени.
Непрекъснато трябва да се надпреварват дори и със
себе си, да постигат добри практики и устойчиво
развитие, за да бъдат ефективни и рентабилни.
Трябва да изградят ядро от компетенции за да
изпреварят своите съперници, оформяйки бизнес
среда, отворена за глобална конкуренция.
Старата догма – позиционирането, стояща
в основата на стратегията днес се отхвърля като
твърде статична за съвременните динамични
пазари и променящите се технологии. Съгласно
нея, конкурентите бързо копират пазарната
позиция и конкурентно предимство в най-добрия
случай е временно.
Според Michael Porter 13 съвременните
фирми не правят разграничение между
оперативната ефективност и стратегия. Търсенето
на продуктивност, качество, скорост това са
факторите, които зараждат огромен брой
технологии и свързаните с тях техники за
управление: общо качество и управление,
сравнителен анализ, времева конкуренция,
аутсорсинг,
партньорство,
реинженеринг,
управление на промените. Признавайки че,
резултатът от подобни промени са временни и
краткосрочни, поради бързото им присвояване и
повсеместното им влагане и имплимициране, води
от своя страна до намаляване на печалбата и
устойчива доходност. Постоянното подобряване
на оперативната ефективност е необходимо
условие за постигане на превъзхождаща
рентабилност. Но в съвременните пазарни
условия, обикновено това не е достатъчно. Малко
компании успяват да се състезават успешно въз
основа на оперативната ефективност за попродължителен период от време, а и да останат
първи е все по-трудно. Конкурентите копират
техники за управление, нови технологии,
подобрения на входа и превъзходно обслужване и
услуги, отговарящи на нуждите на клиентите.
Най-общите решения  тези, които могат да бъдат
използвани в множество настройки  дифузират
най-бързо.
Според Prahalad and Gary Hamel 12, ако
имаха само една идеална позиция, фирмите
нямаше да имат нужда от стратегия. Компаниите
ще се изправят пред обикновена императивност –
да спечелят състезанието и да изместят всички.
Същността на стратегическото позициониране е
да изберат дейности, които са различни от
конкурентите. Ако един и същ начин на дейност
е най-добрия начин за производство и отговаря
на всички нужди с еднакъв достъп до клиентите,
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компаниите лесно щяха да се съвместят на пазара
и тогава оперативната ефективност ще определя
изпълнението.
David J. Teece 34 счита, че се изисква
повече от притежаване на трудно възпроизвеждащи
се (знания) активи. Конкурентната среда изисква
уникални и трудни за копиране динамични
възможности. Тези възможности могат да се
използват непрекъснато. Те създават, разширяват,
надстройват,
защитават
и
поддържат
съответствието на уникалната база активи на
предприятието. За аналитични цели, динамичните
способности на компанията могат да бъдат
разделени по следния начин:
– да усети и формира възможности и
заплахи;
– да се възползва от възможностите;
– да запази конкурентоспособността чрез
подобряване, комбиниране, защита и при
необходимост преконфигуриране на
нематериалните и материални активи на
предприятието.
Динамичните възможности включват
трудни
за
репликация,
необходими
за
предприятието възможности, адаптиращи се към
променящите се алтернативи (клиенти и
технологии). Те също така обхващат способността
на предприятието да оформя екосистемата, която
заема, да разработва нови продукти и процеси,
включително проектиране и реализиране на
жизнеспособни бизнес модели. От конкурентна
гледна точка, това означава създаване и
позициониране на определен модел и поведение,
което не може да бъде имитирано.
В някои отрасли, особено когато
иновациите са внедрени в процеси, търговските
тайни са жизнеспособна алтернатива на
патентите. Защитата на търговската тайна обаче е
възможна само ако фирмата може да пусне своя
продукт пред обществеността и да запази тайната
на основната технология. Анализът на пазара до
момента дава индикации да се предположи, че
фирмите разработват иновации, за които
съществува пазар. David J. Teece 35, 36 посочва
стратегиите, които фирмата трябва да следва, за
да увеличи дела си от печалбите, спрямо
имитатори и други конкуренти.
Иноваторът може да подобри цялостната си
възвръщаемост към научноизследователската и
развойната
дейност,
като
приспособи
инвестиционния
си
портфейл
за
научноизследователска и развойна дейност, по този
начин увеличава и вероятността да се появят
технологични открития, които или са лесни за
защита със съществуващото законодателство в

областта на интелектуалната собственост, или за
които се изисква комерсиализирани активи.
С други думи, ако новаторска фирма не
насочи средствата си за научно-изследователска и
развойна дейност към нови продукти и процеси,
които може да се продават комерсиално спрямо
потенциални имитатори и/или последователи,
тогава е малко вероятно да се възползва от
инвестициите си в научно-изследователска и
развойна дейност. В този смисъл историята на
фирмата и активите, които тя вече има, трябва да
обуслови инвестиционните ѝ решения в областта
на научно-изследователската и развойната дейност.
Ясно е, че една новаторска фирма със значителни
активи вече е свободна да се отправи в нови
посоки, стига да е наясно с видовете способности,
необходими за успешна комерсиализация на
иновациите. Поради това е ясно, че решението за
инвестиране в научноизследователска и развойна
дейност не може да бъде разделено от
стратегическия анализ на пазарите и отраслите,
както и от позицията на фирмата в тях.
Бизнес коментаторите често отбелязват,
че много малки предприемачески фирми, които
генерират нови, ценни за света технологии, се
провалят, докато големите мултинационални
фирми, често с по-малко усилия по отношение на
иновациите, оцеляват и просперират. Една от
причините за това явление е, че големите фирми
имат по-голяма вероятност да притежават
съответните специализирани и допълващи се
активи в рамките на своите граници, по време на
въвеждане на нови продукти. Поради това те имат
макар
и
незначително,
до
максимално
предимство. Малките фирми не притежават
съответните специализирани и допълнителни
активи в рамките на своите граници и те или ще
трябва да поемат разходи в опит за изграждането
им, или да се опитват да развият коалиции с
конкуренти/
собственици на специализираните активи.
Според David J. Teece 34, 36 иноваторите,
които лансират нов продукт или процес на пазара
почти никога не успяват, а конкурентите имитатори
ще се възползват повече от иновацията, отколкото
фирмата да се опита самостоятелно или за първи
път да продава на пазара. Границите очертани от
фирмата и пазара са важна стратегически
променлива за иновативни фирми. Собствеността
на допълнителните активи, особено когато те са
специализирани и/или допълващи (специализирана
технология за обработка, скъпо струващи
компоненти или части, патенти, търговски марки,
лицензи) очертават основните причини защо
обикновено вторите имат по голяма успеваемост на
пазара. Имитаторите често могат да надминат
иноваторите, ако са по-добре позиционирани по
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отношение на критично допълващи се активи.
Следователно, обществената политика трябва да
има за цел насърчаването на иновациите, но трябва
да се съсредоточи не само върху НИРД, но и на
допълнителни
активи
като
основна
инфраструктура. Ако правителствата решат да
стимулират иновациите е важно да се премахнат
бариерите, които възпрепятстват развитие на
допълващи се активи, които са склонни да бъдат
специализирани или допълващи се в иновациите
(по-скъпо струващи). Тъй като технологично
прогресивните отрасли с времето стават зрели и поголяма част от съответните специализирани активи
се внасят под корпоративните чадъри на
традиционните фирми, новият достъп става все потруден за иновативните фирми. Освен това, когато
се прави иновация, е много вероятно иноватора и
собственика на актива да сключат коалиционно
образуване. По този начин той обяснява внезапното
нарастване на „стратегическото партньорство“,
което се случва в международен мащаб и особено в
компютърната и телекомуникационната индустрия.
Смята се, че това не е в контекста на образуване на
монопол или създаване на антиконкурентни
условия. Предвид съществуващата структура на
промишлеността, коалициите не трябва да се
разглеждат като опити за задушаване на
конкуренцията, а като механизми за намаляване на
изискванията за влизане на иноваторите. В
индустрии, в които е настъпила технологична
промяна от определен вид, която изисква
разполагането на специализирани и/или допълващи
се активи, може да възникне конфигурация на
твърди граници, която вече не притежава
непреодолима ефективност. Съображенията, които
веднъж са продиктували интеграцията, вече не
могат да се задържат, но все пак може да няма
силни сили, водещи до отчуждаване. Следователно
съществуват твърди граници в някои отрасли –
особено в тези, в които технологичната траектория
и присъстващите специални изисквания за активите
са се променили – и границите са доста крехки.
Накратко, историята има значение по отношение на
разбирането на структурата на съвременното
бизнес предприятие. Съществуващите фирмени
граници не винаги могат да се приемат като
очевидни по отношение на днешните изисквания.
В света на неокласическата теория на
търговията (нулеви транзакционни разходи)  е
въпрос на безразличие дали една новаторска
фирма има вътрешна производствена способност,
местна или чуждестранна. Тя може просто да се
ангажира със сключването на сделки (лицензиране
на патенти, лицензиране на ноу-хау, копродукция
и др.) за продажбата на продукцията на дейността,
в която има сравнително предимство (в този
случай изследване и развитие R&D), като се

специализира в това, което прави най-добре.
Въпреки това, в режим на слаба достоверност и
особено когато необходимите производствени
активи са специализирани за иновациите, (което
често се случва), коалирането в производството
може да е необходимо, ако един новатор иска да
приспособи приходите от своята иновация.
Следователно, ако производствените разходи на
един иноватор са по-високи от тези на неговите
имитатори, иноваторът може да приключи
дейността си и да прехвърли „лъвския дял“ от
печалбата на имитатора.
Tim Kastelle 39, който проучва
иновациите, изгражда рамка, основана на
компетентност и ангажираност, която дава
ориентация къде се намира компанията и къде
би искала да бъде и какво да постигне.

Фиг. 1. Рамка, основана на компетентност и
ангажираност.
Източник: Адаптирано по Tim Kastelle
Фигура 1 включва кратко описание на
всяко поле, както следва:
Малко иновативни  тези фирми не са
иновативни. Това не е непременно лошо  не се
прави оценка. Те могат да бъдат успешни, ако
имат стабилни позиции в добре развити индустрии
или могат да бъдат средни изпълнители или да се
борят при други обстоятелства.
Мисли за иновациите  фирмите в тази
категория започват да говорят за значението на
иновациите. Независимо от това повишаване на
осведомеността и ангажираността, не са много
добри. Това често е първата стъпка, която
предприемат организациите в опит да подобрят
иновациите.
Объркана (учудена)  основните
характеристики на фирмите тук са объркване и
чувство на неудовлетвореност, с прекален фокус
върху въображаемото, лош процес на подбор
или не са добри в изпълнението.
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Случайно иновативна  фирми, които
извършват нововъведения под друго име  те са
добри в процесната
иновативност чрез
непрекъснато усъвършенстване или LEAN. В
състояние са да изпълнят идеите разумно, но
нямат налична поддържаща структура и самите те
не се считат за иноватори.
Вписва се по предназначение  тези
фирми имат известна структура в подкрепа на
иновациите и стават все по-добри в това. В
много отрасли това е базовото ниво на
иновации, което е необходимо да се задържи
компанията в дългосрочен план.
Потенциални звезди  тези фирми са
добри в иновациите и влагат повече ресурси за
подобряването им. Имат най-висок ангажимент
към иновациите, добри процеси и специални
ресурси за иновации. Сравнително добри в
изпълнението на нови идеи и имат потенциал да
станат изключително добри.
Еднорог  митично същество 
невъзможна за постигане позиция.
Звезди (в риск)  много добри в
изпълнението на нови идеи, но с малка
поддържаща структура. Тези фирми не потъват в
огромни количества ресурси в процеса, но
съзнателно се опитват да внедряват иновации.
Рискът е, че тъй като те не са напълно ангажирани
с иновациите и не са систематизирани и
резултатите от тях могат да отпаднат.
Световна класа иновативна  в тези
фирми иновациите са дълбоко вградени в
културата  всичко е ориентирано към иновациите
(Apple, Google, 3M, Procter&Gamble и т.н.).
Според Tim Kastelle 39, когато се мисли
за иновациите в контекста на тази матрица, се
вижда, че всички категории в горния ред са
отлични при иновациите. Въпреки това, колкото
по-далеч отива надясно, толкова повече ресурси
трябва да се ангажират, за да се изгради и
поддържа ниво на върхови постижения. Може да е
отличен новатор с по-силна система, но с помалко ресурси. Диференциацията не идва
директно от иновациите, а от ангажираността.
Една от важните идеи, които произтичат от
управлението на иновациите като процес е, че за
да бъдете успешни в нея, трябва да се управлява
портфолио
от
различни
иновационни
инициативи. Това означава, че трябва да се
поддържа смесица от допълнителни и радикални
иновационни идеи. Един добър начин за
изграждане на портфолио от иновации е
използването на модела с трите хоризонти.
Моделът „Три хоризонта“  The Three
Horizonse е публикуван за първи път от Merhdad
Baghai, David White и Stephen Coley през 1999 г. в

„Алхимията на растежа“ 5 Основната идея зад
модела е, че трябва да се мисли за иновациите в
три времеви рамки  Фигура 2:

Фиг. 2. Матрица на знанията
„пазари-технологии“
Източник: Адаптирано по Tim Kastelle
Когато иновациите се използват в
рамките на трите хоризонта, Хоризонт 1 (H1)
включва внедряване на иновации, които
подобряват текущите операции, Хоризонт 2 (H2)
са ново-въведения, които разширяват текущите
си компетенции на нови, свързани пазари и
Хоризонт 3 (H3) са иновации, които ще променят
естеството на съответната индустрия. Като цяло,
иновациите от Хоризонт 1 са с тенденция да
бъдат нарастващи, докато Хоризонт 3 са по-често
радикални иновации. Има няколко ключови идеи,
които възникват при използването на модела с
трите хоризонти. Иновациите трябва да бъдат
свързани със стратегията: инструменти като
рамката „Три хоризонта“ са добри начини за
свързване на иновациите със стратегията. Докато
се разработва стратегия, тя дава някои насоки за
това, къде да влезе фирмата в бъдеще ‒ след това
можете да се ориентират усилията към H2&H3 в
съответствие с бъдещите цели.
Tim Kastelle 39 счита, че усилията в
областта на иновациите са като портфейл: трябва
да същестуват иновации във всички три времеви
хоризонти. Да се мисли директно, да се гарантира,
че има балансирано портфолио. Трябва
компанията да е достатъчно иновативна при H1,
за да е сигурна, че ще остане конкурентна. H2 е
областта, в която се използват съществуващите
компетенции за стимулиране на растежа. За да се
предпази от разрушителни новости, трябва да се
поставят и някои малки залози (или реални
варианти) на това, докъде и как може да се развие
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съответната индустрия в бъдеще ‒ това е
домейнът на H3.
8.
Заключение
Балансираният портфейл не означава 1/3
или ресурсите във всяка област. Например,
Google използва разделение 70/20/10 ‒ повечето
от иновационните ресурси се използват за
подобряване на това, което те правят
понастоящем ‒ инициативи от първа линия. Те
са
инвестирали
относително
малко
в
дългосрочните идеи. В повечето случаи
изглеждат
като
разумни
инвестиционни
пропорции. Ако средата е особено бурна и
динамична, могат да се увеличат инвестициите в
H2 и H3 иновации  всичко зависи от
ситуацията. Сложната част в цялата матрична
система е управлението. Нужни са различни
умения за иновации в H1, където повечето от
идеите са поетапни, отколкото за иновации в H3,
където много от идеите са по-радикални.
Независимо от това, организациите, които са
успешни във времето, разбират и знаят как да го
направят все по-добре.
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Университет по хранителни технологии - Пловдив, Стопански факултет
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Резюме: В настоящото изследване особено внимание е отделено на проблема за
създаване на иновационни възможности на фирмите и глобалните варианти за
неговото решаване. В тази връзка е акцентирано върху начините за повишаване на
възвръщаемостта от иновациите. Анализирани са естествените възможности за
откритост на иновационната стойностна верига и трите стълба на иновациите. В
заключителната част на изследването се представя аналитичен обзор на
иновациите в българската хранителна промишленост.
Ключови думи: иновации, възвръщаемост, стойностна верига, хранителна
промишленост

INNOVATION  OPPORTUNITIES AND RETURN
GERGANA TSVETANOVA VESELINOVA - GEORGIEVA1
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E-mail: geriveselinova@yahoo.com
Abstract: In this study, particular attention is given to the problem of creating innovative
capabilities of firms and global options for its solution. In this regard, emphasis is placed
on how to increase innovation returns. The paper analyses natural opportunities for
openness of the innovation value chain and the three pillars of innovation. The final part of
the study discusses an analytical overview of innovation in the Bulgarian food industry an
analytical overview of innovation in the Bulgarian food industry.
Key words: innovation, return, value chain, food industry

Въведение
Къде се намират възможностите
на компаниите?
Clayton M. Christensen and Michael
Overdorf (Harvard business review, march–
april, 2000) [11] определят три фактора, които
влияят на това, което една организация може
и не може да осъществи: нейните ресурси,
нейните процеси и нейните ценности.
Когато мислят за това какви иновации
организацията им ще може да прегърне,
мениджърите трябва да преценят как всеки
един от тези фактори може да повлияе на
способността им да се променят.
Въпреки убежденията, породени от
популярните програми за промяна на
управлението и реинженеринга, процесите
не са толкова гъвкави или приспособими,

колкото са ресурсите, а стойностите са още
по-малко.
Изложение
Независимо дали се отнася до
устойчива или разрушителна иновации,
когато дадена организация се нуждае от нови
процеси и ценности – породено от нуждата за
нови възможности - мениджърите трябва да
създадат ново организационно пространство,
където тези способности могат да бъдат
развити. Има три възможни начина да се
извърши. Мениджърите могат:
– да създадат нови организационни
структури в рамките на корпоративните граници, в които могат да
бъдат разработени нови процеси;
– да преоткрият независима организация
от съществуващата организация и да
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развият в себе си новите процеси и
ценности, необходими за решаване на
новия проблем;
– да придобият различна организация.
Процесите и ценностите отговарят
тясно на изискванията на новата задача.
Създаване на нови възможности
вътрешно. Когато способностите на една
компания се намират в нейните процеси и
когато новите предизвикателства изискват
нови процеси, т.е. когато те изискват различни
хора или групи в дадена фирма да
взаимодействат по различен начин и с
различен темп, отколкото обикновено са
направили, мениджърите трябва да извлекат
съответните
хора
от съществуващата
организация и да очертаят нова граница,
около новата група. Често организационните
граници първоначално са очертани, за да
улеснят работата на съществуващите процеси
и възпрепятстват създаването на нови такива.
Новите граници на екипа улесняват новите
модели на съвместна работа, които в крайна
сметка могат да се сливат като нови процеси.
В
революционното
разработване
на
продукти Steven C. Wheelwright и Kim Clark
(Свободната преса), 1992 г. 31, споменават
тези структури като „тежки отбори“. Тези
екипи са изцяло посветени на новото
предизвикател-ство, членовете на екипа са
физически разположени заедно и всеки член
поема лична отговорност за успеха на целия
проект.
Създаване на възможности чрез
придобивания.
Компаниите,
които
успешно
придобиват нови възможности чрез сливания,
придобивания и др., са тези, които знаят къде
се
намират
тези
способности
при
придобиването и съответно ги асимилират.
Добрата стратегия е да се остави бизнеса
самостоятелно и да се вкарат ресурсите на
придобиващата компания в процесите и
ценностите на придобитата компания. Ако
обаче ресурсите на придобитото дружество са
причина за неговия успех и основната причина
за придобиването, то интегрирането му може
да има много смисъл. По същество това
означава включване на придобитите хора,
продукти, технологии и клиенти в процесите
на приемащото дружество като начин за
използване на съществуващите възможности.

Промяна
в
мениджмънта,
организационна структура
Всяка вълна внася нови концепции.
Подходите за иновации също отразяват
променящите се икономически условия и
геополитически
събития.
Известен
е
феноменът, че важните нововъведения често
възникват отвъд индустрия и отвъд
установените играчи, създавайки допълнителен
натиск върху компаниите бързо да намерят
следващата голяма концепция.
Повечето
от
инициативите
–
инсталирането
на
нови
технологии,
съкращаване, преструктуриране, промяна на
корпоративната култура – са с минимален
успех. Всеизвестен факт, е че 70% от всички
инициативи за промяна се провалят.
Ранните системи за управление и
организационни структури се основават на
пруската армия, а и на структурата на
организация ‒ църквата. Използван е като
модел, защото по онова време не е
съществувал друг образец, който да бъде
заимстван. Командният модел остава
доминиращ за още един век. Индустриалните
предприятия се оформят по функционални
линии, с отделни отдели за финансиране,
производство и маркетинг (Teece, 2009 ) 28.
Всяка инициатива за промяна на
бизнеса е уникална, нo изследванията на
Michael Beer and Nitin Nohria (Harvard business
review, march–april 2000) 11 показват, че има
два архетипа или теории за промяна. „Теория
E“ е промяна, основана на икономическа
стойност. „Теория O“ е промяна, базирана на
организационната способност. И двете теории
са валидни модела, постигащи определени
цели на ръководството, изрично или
имплицитно. Но всяка теория има своите
разходи  често неочаквани. Стратегията за
промяна на „Теория E“ е „твърд“ подход за
промяна на стойността на акционерите е
единствената
легитимна
мярка
за
корпоративния успех. Промяната обикновено
включва тежко използване на икономически
стимули, драстични съкращения, съкращаване
и преструктуриране.
Повечето
компании,
използват
комбинация от двете, но без да решават
присъщите
напрежения
между
тях.
Комбинирането е правилно, но теориите „Е“ и
„О“ са толкова различни, че е трудно да се
управляват едновременно ‒ служителите не се
доверяват на лидери, които се редуват между

YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS" autumn 2017

45

подхранването и отчаяното корпоративно
поведение. Компаниите, които ефективно
съчетават твърди и меки подходи към
промените, могат да извлекат големи печалби
от рентабилността и производителността.
Няколко ключови измерения на
корпоративната промяна: цели, лидерство,
фокус, процес, награда и използване на
консултанти.
В техните най-чисти форми, двете
теории за промяна очевидно имат своите
ограничения. Ръководителите, които трябва
да направят трудния избор в стил „Е“,
разбираемо се отдалечават от своите
служители, за да облекчат собствената си
болка и вина. След като са отдалечени от
персонала, те виждат служителите си като
част от проблема. С течение на времето
тези лидери стават все по-малко склонни да
приемат стратегии за промяна на стил „О“.
Те не успяват да инвестират в изграждането
на човешки ресурси на компанията, което
неизбежно изхвърля компанията и намалява
капацитет и за устойчиво представяне.
Ясно е, че ако целта е да се изгради
компания, която да може да се адаптира, да
оцелее и да просперира през годините,
„Теория E“ за стратегията трябва по
някакъв начин да бъде комбинирана с
„Теория O“. Но ако не бъдат внимателно
обработени, смесването на „Е“ и „О“ е повероятно да донесе най-лошото от двете
теории и ползите от нито едно от тях.
Мениджърите в тези компании със
сигурност избират стратегии от чист „Е“
или чист „О“ ‒ с всичките им разходи.
Повишаване възвръщаемостта от
иновации
Както отбелязва професорът по
бизнес администрация на Харвард Clayton
M. Christensen 11, съществуват значителни
структурни причини, поради които големите
компании често пропускат развитието на
пазара:
– Новите пазари са твърде малки,
(първоначално) за да заинтересуват
основните
играчи;
маржовете
обикновено са по-ниски, отколкото
биха искали;
– Новите продукти често канибилизират
установените парични крави на
компанията. Освен това, както
посочиха професорите от Лондонския

бизнес университет Costas Markides
and Paul Geroski, големите компании,
които са толкова успешни при
разширяването на масовите пазари,
често нямат умения да създават нов
пазар от самото начало. Съществува
също и недостатък в методите, чрез
които повечето компании развиват
нови продукти. Фокус групите и
проучванията
предизвикват
потребителското мнение, но хората
няма как да знаят, нещо което не знаят.
Професорът от Харвардския бизнес
университет Henry W. Chesbrough (2003)
написва „Отворена иновация: Новият
императив за създаване и извличане на ползи
от технологиите“ 9, специално насочен към
въпроса за моделите за технологична
иновация.
Въпреки
че
„затворените
иновации“ (внедряващи и експлоатирани
технологии) работят добре в индустриални
заводи, Chesbrough 8 посочва няколко
икономически и социални тенденции, които
подтикват преминаването към отворени
модели, включващ по-голямата наличност на
рисков капитал и по-голямо предприемаческо
мислене сред учените и големите фирми.
Професорите Costas Markides and Paul
Geroski 16 предлагат големите фирми да се
преосмислят в мрежи от независими агенции,
готови да се отправят към нови пазари и
възможности,
докато
те
се
появят
„Установените фирми трябва да създават,
поддържат и подхранват мрежа от
захранващи фирми  млади, предприемчиви
компании, колонизиращи нови ниши“ 16,
пишат в стратегията. Въпреки академичния
страх от аутсорсинг, обаче, компаниите
трябва да разсъждават стриктно за това какво
може да бъде излъчено извън четирите стени.
Въпреки че синдромът „не е изобретено тук“
е разрушителен, импулсът да се запази
контролът
може
да
е
рационален.
Иновационната стойностна верига предлага
естествени възможности за откритост.
Първата стъпка във веригата,
генерирането на идеи, стават за аутсорсинг;
една компания трябва да разгърне в найголяма степен кръга от възможни идеи.
Обратно, втората стъпка, избор на
проекти, не може да бъде възложена на
външни изпълнители. Съществуват малко
възможни средства, чрез които една
компания може да аутсорсва подбора на
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инвестиционни възможности и все още да
остане субект (предприятие) в най-тесния
смисъл на думата.
Третата стъпка, развитие, със
сигурност може да бъде възложена на
външни изпълнители. Взимането на идея от
концепцията до материален продукт или
услуга включва многофункционален набор
от технически и управленски умения.
Последната стъпка във веригата за
иновации, комерсиализацията, всъщност не
може да бъде възложена на външни
изпълнители. Търговията е изпълнение на
стратегическата визия за продукта и като такава
е израз на стратегията на фирмата. Въпреки че
част от процеса на комерсиализация може да
бъде възложена на външни изпълнители.
Печелившата иновация, с други думи,
не може да бъде купена. Просто
изразходването на средства обикновено води
до загуба на ресурси за все по-незначителни
проекти. Решението за иновационна анемия не
е да се стимулира увеличаването на разходите,
а да се повиши ефективността на базовите
разходи, за да се увеличи възвръщаемостта на
иновационните инвестиции, като се вдигне
възвръщаемостта на инвестициите (Return on
Investment ‒ ROI) на фирмата.
Трите стълба на иновациите
Първи стълб: Разбиране на кривата
на ефективността на иновациите.
Анализите показват, че постепенните
иновационни инвестиции са обект на
намаляваща възвращаемост ‒ с други думи,
всеки допълнителен лев, похарчен за
разработването на нови продукти, в крайна
сметка води до по-ниска и по-ниска
възвращаемост: разходите извън определена
точка върху всяко портфолио за развитие
трябва да доведат до по-ниски възвръщаемост,
тъй като едно дружество естествено ще
инвестира първо в най-добрите проекти,
следващото най-добро след това и т.н. Законът
за намаляване на възвръщаемостта от
ефективността на иновациите обяснява
многобройните
случаи,
при
които
увеличаването на разходите за НИРД не води
до значителни повишения на продажбите или
растежа. Тези компании не повишават, а поскоро „навлизат в кривата“ ‒ увеличават
разходите си за генериране на идеи и
разработване на нови продукти, без да
променят процесите, системите, структурите

или способностите, които определят тяхната
възвръщаемост на инвестициите ‒ ROI.
Най-добрите изпълнители в областта
на иновациите са склонни да имат по-ниски
относителни разходи за НИРД.
Компаниите
увеличават
възвръщаемостта на база иновационните
си разходи.
Възможността за иновации изисква
притежаването или осигуряването на четири
критични
комплекта
способности:
въображение, избор на проекти, развитие и
комерсиализация. Тъй като една верига е
толкова силна, колкото и най-слабата ѝ връзка,
кривата на иновационната ефективност не
може да бъде повишена, освен ако всичките
четири елемента не бъдат усвоени.
Най-добрите иноватори създават и
институционализират пряка връзка между
стратегическите приоритети и генерирането
на идеи.
Генерирането на идеи е изкуство и
наука. В света на потребителските продукти,
той функционира по две измерения: нуждите
на
потребителите
и
технологиите.
Иновацията по едно измерение ограничава
възможността и възвращаемостта. Идеите,
които отговарят на новите пазарни
потребности и се основават на съществуващи
технологии,
могат
лесно
да
бъдат
възпроизведени и не водят до дългосрочно
устойчиво предимство.
Иновациите, които се смятат за
„пробиви“ – са тези, които водят до
неочаквана печалба.
Втори стълб: Избор на проект.
Организациите с най-висока ROI не
използват NPV, като единствен критерий за
класиране на проекти, но включват и редица
подходящи показатели ‒ стратегическо
настроение, коригирано с отчитане на риска,
баланс на нови продуктови портфейли и
приоритизиране, както и наличие на налични
ресурси по география, умения или
функционални области. Например, Метода
„Дърво на решенията“, симулация и
реалните варианти  могат да подпомогнат
вземането на решения чрез ранното
пресяване
на
„лошите“
проекти.
Организациите с висока възвръщаемост на
инвестициите ROI бързо подготвят проекта,
което им дава възможност за по-голяма
гъвкавост при избора на дата за стартиране и
повече време за разработване и изпълнение
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на плана за комерсиализация. Времето за
пускане на пазара е по-критично за някои
проекти, отколкото други. Проучванията
посочват, че забавянето на въвеждането на
нови продукти пряко влияе върху разходите
за разработка и възвръщаемостта.
Ефективното
управление
на
иновационен проект има много общо с
ефективното
производство:
премахва
разхищаването и дублирането.
По-малко ефективните конкуренти
настояват за поетапно изпълнение. И все
пак, въпреки важността на времето за
пускане на пазара до връщането на
иновациите, в много компании повечето
проекти са склонни да се провалят
сериозно, сочи проучване на Booz Allen.
Трети стълб: Комерсиализация.
Като се има предвид архитектурната
структура на много големи организации,
разработването на продукти и маркетингът
често водят до несъвместимо, дори
антагонистично
съществуване.
Често
повтаряна фраза от разработчиците, за нов
прототип или разработка „Би било пробив,
ако маркетингът не бе провалил играта“ 9.
Критична
и
дори
по-често
пренебрегвана е необходимостта да се
превърне самата комерсиализация в основна
способност ‒ т.е. управление на веригата на
доставки. Истинската възможност за
прогнозиране на продажбите също е от
решаващо значение.
Michael Porter [14] счита, че е
необходимо стратегическото позициониране
на продуктите и правилната ориентация на
фирмата, спрямо нейното технологично
равнище и желание за пазарно надмощие.
Стратегическите позиции излизат от три
различни източника, които не се изключват
взаимно и често припокриват.
Първо, позиционирането може да се
основава на производството на подмножество
от продукти или услуги. Наричат го
„разнообразие‒позициониране“, защото се
основава на избора на продукт или сервизни
сортове, а не клиент‒сегмент.
Втората основа за позициониране е
тази на обслужването на повечето или
всички нужди на определена група от
клиентите (основано на нуждите от
позициониране), което се доближава до
традиционното мислене за насочване към
сегмент от клиенти.

Третата основа за позициониране е
тази на сегментирането на клиенти, които
са достъпни по различни начини. Въпреки,
че техните нужди са сходни с тези на други
клиенти, най-добрата конфигурация за
достигането им е различно или базирано на
достъпа позициониране. Достъпът може да
бъде география или мащаб или нещо, което
изисква различни дейности за достигане до
клиентите по най-добрия начин.
Иновации
и
българската
хранителна промишленост ‒ Сектор
„Месо“
Секторът „Месо“ е един от найслабо представящите се от гледна точка на
иновациите
(Институт
за
пазарна
икономика, 2013) 32. Пазарът на
преработени меса  свинско, телешко,
агнешко, пилешко, пуешко в България
нараства с миниатюрните 0.9% до 670 млн.
лв. през 2015 г. Най-големият сегмент на
колбасите, който формира 71% от
стойността на продажбите, се свива с 2.4%
до 474 млн. лв. и в голяма степен е
доминиран от българските компании. През
2015 г. в сектора са работили 188 фирми – с
три повече в сравнение с предишната
година. Секторът е съсредоточен в няколко
големи компании които притежават близо
70% от пазарния дял (Регал 500, 2017) 34.
Фирмата, която е обект на
настоящето изследване е САКАРА 2011 
„Деликатес ‒ 2“, с. Житница, завършва през
2015 г. с ръст 1.83% на продажбите на
преработени меса под марката „Деликатес
Житница“, основно колбаси. Компанията е
собственост на Величко Яков и Иван
Антонов. От преработени меса идват около
70% от продажбите ѝ, останалите 30% са от
свинско месо. В нея работят 227 души.
Продава в областите Пловдив, Пазарджик,
Смолян, Кърджали и В. Търново. Износът ѝ
за Великобритания, Гърция и Кипър през
2015 г. е нараснал с 14.5% до 174 хил. лв.
Иновацията се фокусира основно
върху създаването на нови продукти и
опаковки. Най-новото нововъведение на
фирмата е свързано с навлизането на
напълно различен пазар – производство на
бира с ресторант-бирария „Йегерхоф“ и
Конна база „Тракиец“, с. Житница.
Производството на бира е на база нa
стария немски закон за чистата бира
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„Райнхайтсгебот“ от 1516 г. Суровината,
която се използва е малц, хмел и мая,
осигурени от европейски доставчици.
Пивото се предлага булитирано и наливно.
В бирарията се предлагат различни видове
меса и деликатеси, както и преработени
продукти от месо.
Компанията успешно иновира и по
отношение на процесите, вертикално и
хоризонтално и включва цех за опушване,
транжорна, машина за рязане и пакетиране
на месо. Това позволява на фирмата да
постигне по-голяма ефективност и повисоко качество.
Предлаганата иновация, която може
да
се
приложи
при
разглежданото
предприятие е „стратегическа корпоративна
социална отговорност“.
Темата за корпоративната отговорност
се озаглавява под много имена, включително
„стратегическа филантропия“, „корпоративно
гражданство“, „социална отговорност“ и др.
Както наименованието предполага, всяка
фирма носи в себе си определена перспектива
за ролята на бизнеса в обществото.
Независимо от етикета, доминиращата
парадигма,
стояща
в
основата
на
корпоративната социална отговорност, е
съсредоточена върху идеята за създаване на
„споделена стойност“. Ролята на бизнеса
според този модел е да създаде стойност за
неговите собственици, но по такъв начин, че
да създава стойност и за обществото, като се
проявява като изгодно предложение.
Въпреки всички критики спрямо
корпоративната
социална
отговорност,
въпросът не е дали фирмата да се ангажира, а
кой е най-добрият начин да инкорпорира
Програмата за корпоративна социална
отговорност, която да отразява бизнес
ценностите
на
компанията,
като
същевременно се разглеждат социални,
хуманитарни и екологични предизвикателства.
Възможностите
за
социална
стратегия, съчетана с бизнес стратегията е
разделена на три групи:
Първа група са дейности, които са
мотивирани преди всичко от благотворителни
инстинкти, въпреки че могат да имат
потенциални бизнес ползи. Втора група
представлява дейности, които са симбиотични
и са в полза на страничните или задни части
на компанията, включващи екологично или
социално въздействие на един или повече от

партньорите от веригата за създаване на
стойност, включително веригата за доставки,
каналите
за
дистрибуция
или
производствените операции. Трета група са
дейности, насочени към съществена промяна
на
екосистемата
на
бизнеса.
Тази
трансформация има за цел да подобри
дългосрочната бизнес позиция на компанията,
но често води до краткосрочни рискове, за да
създаде обществена стойност.
Първа група  дарения на
продукти и услуги за организации с
нестопанска цел и населени места с
недостатъчно обслужване. В първата група
от дейности фирмата ги извършва,
мотивирана от логиката, че тъй като
корпорацията е неразделна част от
обществото, тя има задължение да допринесе
за нуждите на общността. Като цяло тези
дейности повишават репутацията на фирмата
в местната общност.
Втора група  реинженеринг на
стойностната верига. Приоритетът в тази
област
на
корпоративната
социална
отговорност е увеличаването на бизнес
възможностите и рентабилността, като
същевременно
създава
социални
и
екологични ползи, подобрява оперативната
ефективност в цялата верига на стойността,
независимо дали е по веригата на доставки
или по веригата в разпределението верига.
Инициативи в това отношение обикновено се
управлява
от
оперативен
мениджър
(предлагането) или маркетинг мениджър
(търсенето), отразявайки фокуса върху
подобряването оперативната ефективност
и/или приходите от строителство.
Например, когато даден бизнес
подобрява условията на труд в своите заводи
и осигурява здравни грижи за своите
работници, производителността вероятно ще
се увеличи. По същия начин, когато фирмата
намалява
използването
на
енергия,
отпадъците и замърсяването в своите бизнес
операции, експлоатацията и разходите за
материали ще намалеят. От страна на
търсенето, ако една компания може да
популяризира засилената социална среда
или екологичната стойност на продуктите си
чрез своите инициативи, което от своя
страна може да увеличи печалбите.
Примерите включват продукти с
етичен
или
социален
отговор,
а
потребителите са доказали тяхната готовност
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да възнаграждават тези компании, като
плащат от 5 до 8% повече за този тип
продукти, демонстрират и лоялност към
марката, която е един измерим фактор.
Трета група  трансформиране на
екосистемата. Третият тип дейности е
емблематичен за широко мащабна и
разрушителна промяна в бизнес модел на
корпорацията, който поставя приоритета на
първо място върху изработването на решение
в полза на обществен проблем, който
впоследствие ще доведе до финансова
възвръщаемост, но в по-дългосрочен план. В
рамките на третата рамка фирмата създава
изцяло ново екосистемно решение, което
може да е извън нейните основни бизнес
интереси и това може да бъде разрушително
за съществуващите такива. Дейностите не са
постепенни или предпазливи, изискват
високо поемане на риск и фокусиране върху
дългосрочни,
а
не
краткосрочни
икономически печалби.
Заключение
Иновациите са от решаващо
значение за продължаващия успех на всяка
бизнес
организация.
Алтернативното
поведение за фирмите от хранителната
промишленост е да развиват и прилагат нови
новаторски и/или разрушителни решения за
решаването на екологичните и социалните
проблеми чрез създаването на консорциуми
(доброволни) или браншови клъстери.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ В САМОКОВСКИ РЕГИОН
СНЕЖАНА ИВАНОВА1, РОКСАНА ЗМИЯРОВА1
Университет по хранителни технологии, катидра „Хранене и Туризъм“, гр.
Пловдив, бул. „Марица“ № 26 1,
E-mail; snejana.1958@abv.bg
Резюме: Изследването ни е направено чрез подробен анализ на състоянието на
туристическите ресурси на територията на област Самоков. Те са конкретно
проучени за различните епохи и стадии на развитието на региона. Изследвани са
източниците за развитие на културно – исторически туризъм и отвърждаването
на областта като привлекателна и перспективна туристическа дестинация.
Ресурсите са конкретно подбрани под групи и класифицирани стандарти, като са
описани подробно и аналитично, разкриващи тяхната богата история и характер.
На базата на изследването е направен SOWT анализ на възможностите и
перспективите за развитие на културно – исторически туризъм в област Самоково.
Ключови думи: културно – исторически туризъм, туристически ресурси, културно
наследвство , туристически продукт

PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURALTOURISM IN THE SAMOKOV REGION
SNEZHANA D. IVANOVA1, ROKSANA ZMIYAROVA1
Department of Catering and Tourism, Eeconomic Faculty, University of Food
Technologies, Plovdiv, Bulgaria…
E-mail; snejana.1958@abv.bg
Abstract: Our research is done through a detailed analysis of the tourist resources in the
region of Samokov. They are specifically studied for different ages and stages of
development of the region. Investigated the sources for the development of cultural historical tourism and the assertion of the region as an attractive and promising tourist
destination. Resources are specifically selected and classified into groups such standards
are detailed and analytical revealing their rich history and character. Based on the study
we was made SOWT analysis of the opportunities and prospects for development of cultural
- historical tourism in the region of Samokov.
Key words: cultural - historical tourism, tourist resources, cultural heritage, tourism
product

Въведение
В началото на 21-ви век туризмът е
водеща индустрия в много страни и се налага
като най-бързо разрастващ се икономически
сектор по отношение на валутни приходи и
разкриване
на
нови
работни
места.
Международният туризъм е най-големият
източник на приходи от износ и същевременно
най-важният фактор в платежните баланси на
значителна част от националните икономики в
света. Той стимулира инвестициите в
инфраструктурата,
създава
приятелски
междукултурни връзки и като цяло допринася за
подобряване на условията на живот на местното
население.

Нарастващото
значение
на
туристическата дейност за човечеството и
разпространението и във всички кътчета на
нашата
планета
пораждат
редица
предизвикателства
пред
съвременното
общество. Най-важното сред тях е постигането
на устойчиво развитие на туризма на местно,
регионално, национално и международно
равнище. Целта е да се осигури туристическа
практика, която задоволява интересите и
повишава благосъстоянието на местното
население, като същевременно съхранява
природните и социално - културните
ресурси на местната среда за бъдещите
поколения.
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Целта и задачите на нашето
изследване е да се проучи възможността
за развитие на културно-историческия
туризъм в Самоковски регион и да се
направи кратка характеристика на
културно-историческия туризъм, да се
анализира
туристическия ресурс за
културно-исторически
туризъм
в
Самоковски регион, да се проведе
проучване и да се направи SWOTанализ, с цел да се
установи
възможността за развитие на туризъм в
Самоковски регион, като се използват
културно-историческите дадености на
региона като съответно да се направят
изводи и препоръки.
Възникването на културния туризъм не
може да се определи точно във времето,
защото още в древността има прояви, които
са провокирали пътувания с религиозни или
културно-исторически мотиви. С развитието
на туризма като цяло, в значителна част от
ползваните туристически услуги е имало
такива, които могат да се оценят като
„културно-исторически” – разглеждане и
запознаване с различни обекти и прояви с
културно-исторически характер. С течението
на времето интересът към културноисторическите ценности и желанието да се
разширят познанията в тази насока, карат
хората да пътуват. Първоначално към
ваканционните или уикенд пътувания,
туристите добавяли елементи на културна и
историческа информация, а по-късно тези
услуги обхващат все по-голяма част от
туристическия пакет, за да формират
постепенно така наречения по-късно
„културен туризъм”.
•

1. Изложение на доклада

Фигура 1. Географско разположение на
Самоковски регион
Община Самоков е разположена в
Самоковската котловина между планините Рила,
Плана, Витоша, Верила и Ихтиманска Средна
гора при средна надморска височина –950 метра
над морското равнище. На север общината
граничи със Столична община, на изток с

общините Ихтиман, Костенец и Долна баня, на
юг с Якоруда, Белица и Рила, а на запад със
Сапарева баня, Дупница, Радомир и Перник.
Макар и разположена в периферията на
страната, поради това че е на кръстопът
общината
има
относително
централно
географско положение. Територията обхваща 1
209,86 хил. кв. км., което е 1,09 % от
територията на България, 5,96 % от територията
на Югозападен район и 17,13 % от територията
на Софийска област. Тя е най-голямата по
територия не само в област София, а и в цяла
Западна България (като изключим Столичната
община).
Община Самоков се състои от 28
населени места – административен център град
Самоков и селата Алино, Бели Искър, Белчин,
Белчински бани, Говедарци, Горни окол, Гуцал,
Долни окол, Доспей, Драгушиново, Злокучене,
Клисура, Ковачевци, Лисец, Маджаре, Мала
църква, Марица, Ново село, Поповяне,
Продановци,
Радуил,
Райово,
Рельово,
Шипочане, Широки дол, Яребковица и Ярлово.
В относителна близост са и граничните
контролно пропускателни пунктове със Сърбия,
Македония и Гърция.
Релефът на територията на общината
може да се определи като планински,
високопланински и котловинен. Планинският и
високопланинският релеф преобладават и
представляват приблизително 4/5 от територията
на общината. Релефът във височинния пояс до
1600 м. надм. в. включва: южните склонове на
Витоша и Плана планина, източните склонове на
Верила, Шипочанския рид, западните склонове
на рида Шумнатица и подножието на Северна
Рила. Тук се издига и най-високият връх на
Балканския полуостров – връх Мусала (2925 м.).
Релефът е с типичен алпийски характер.
Доминиращи форми тук са острите нарязани
била и върхове, сипей, каменни блокажи и
циркуси.Височинният пояс от 1600 до 2000 м. се
характеризира с наличие на богати водни
ресурси, ценна иглолистна растителност и
висококачествени пасища.
Височинният пояс над 2000 м.
представлява естествена база за развитие на
високопланинския
туризъм,
поради
специфичните климатични условия, формите на
релефа и не на последно място високите
рекреационни качества.

Фигура 2. Планински туризъм
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Основните речни басейни са на реките
Искър и Марица в горните им течения. Река
Искър извира от централния дял на Рила, като в
началото си има два основни ръкава – Черни
Искър и Бели Искър, а в последствие в нея се
вливат по - малки рекички и потоци, и
притоците й - река Палакария и река
Шипочаница. Реката над гр. Самоков е слабо
повлияна от антропогенно въздействие и водите
й са чисти. От град Самоков до гр. Искър се
наблюдава значимо антропогенно натоварване,
както по отношение на обезводняване на
речните течения, така и по отношение на
замърсяване на водите. Водните ресурси на
реката се използват за напояване, питейно
битово и промишлено водоснабдяване и за
енергопроизводство. В коритата на р. Бели
Искър е построен язовир “Бели Искър” с обем
15 млн.куб.м. Река Марица извира от Маричини
езера (2779 м. надм.в.) и е с дължина 472 км.
Водите на реката имат решаваща роля за
водните ресурси на много населени места и са с
важно значение за над 2 млн. души.
Важна част от водното богатство на
общината са големия брой ледникови езера, като
повечето от тях са постоянни, с малката площ и
обем. Води им имат значение не толкова с
количеството си, а със своето качество и
красота, която привлича ежегодно хиляди
туристи. По - известните езера са Маричините,
Мусаленските, Мальовишките и Урдините.

Фигура 3. Изглед на Леденото езеро,
което е част от Мусаленските езера
Леденото езеро се намира в подножието
на връх Мусала на надморска височина от 2709
метра, като то е най-високо разположеното
езеро на Балканския полуостров. Леденото езеро
е заобиколено от склоновете на върховете
Мусала, Малка Мусала и Иречек.
На територията на община Самоков през
1932г. е каптиран термоминералният извор
„Белчин бани”, чиято вода излиза с температура
от 41 градуса и дебит 8 л/с. Изворът е от типа
азотни терми, водата е слабо минерализирана –
0,888 г/л, сулфатно-хидрокарбонатно натриева,
хлорна, без цвят и миризма. Има приятен вкус и
се използва за лечение на опорно-двигателния
апарат, хронични възпалителни процеси,
гинекологични заболявания, на периферната

нервна система и др. Край село Ярлово е
установено наличие на субтермални води, като е
възможно наличие на такива води да има и в
долината на река Палакария.
През XVII в. културните прояви в
българските земи били свързани преди всичко с
нуждите на Църквата и все още с ограничените
потребности на някои слоеве от граматност.
Затова и културният живот бил твърде
недиферециран и обхващал главно областта на
просветата и книжовността.
Близостта на Рилския манастир повлиява
твърде благоприятно върху възрожденския
Самоков, тъй като известна част от младежите
отиват да учат в тамошното двустепенно
килийно училище. Освен това наличието на
метоси на големите светогорски манастири и
същестуването
на
килийно
училище
предопределят града като значимо книжовно
средище през Възраждането.
Неофит Рилски учителствува в Самоков
четири години и половина. През тази епоха
функционират и няколко художествени школи,
които се формират по географски принцип –
Тревненска, Самоковска, Банска, Дебърска и др.
Най-стара от тези школи е Тревненската, а
следващата е Самоковската.
Видни представители на самоковската
художествена школа са : Хр. Димитров,
неговите синовее Димитър Зограф и Захарий
Зограф,
Станислав
Доспевски,
Никола
Доспевски, Иван Николов Иконописец, неговият
син Никола Образописов, Христо Йовевич.
Първият кавалетен портрет в българското
възрожденско изкуство е портретът на убития
самоковски архиепископ (митрополит) Игнатий,
рисуван посмъртно през 1829 г от известния
самоковски зограф Иван Иконописец.
Първите български фотографи са
самоковците Иван Доспевски с ателие в
Самоков (от около 1860 г.) и Анастас
Карастоянов, придворен фотограф в Белград (от
1863 г.). Освобождението заварва в Самоков
ателиетата на четирима фотографи: Иван
Доспевски, Ксенофонт Смрикаров, Димитър
Германски и Петър Хаджимитов, всеки със свой
фирмен знак. На значението на самоковци за
развитието на българската фотография е
посветена временна изложба в посетителския
център на музея.
Най-ранното сведение за килийно
училище в Самоков е от 1639 г. През 1751/52 г. в
Самоков има вече общинско килийно училище.
В
началото
на
възрожденската
епоха
българските градове с градски училища се броят
на пръсти. Самоковското градско училище е
едно от първите и се издържа от българската
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община. През 1800 г. в двора на Митрополията
със средствата Митрополит Филотей е
построена нова училищна сграда, а през 1816 г.
тя е преустроена. От 1826 до 1829 г. в него
преподава Неофит Рилски, който въвежда
взаимната метода и обучава бъдещата
самоковска интелигенция – негови ученици са
Захари Зограф, Захари Круша и др.
През 1860/61 г. учителката Неделя
Петкова създава Девическото училище. В него
момичетата учат не само български език. Както
разказва американският мисионер Уилям
Мериам, те четат също така на турски и арабски
език.
Училищният правилник от 1861 г. е
единственият запазен автентичен образец от
епохата на Възраждането. Неговото съдържание
е показателно за отношенията между учители,
родители и ученици, и за финансирането на
училищата от доброволни дарения. Негово
копие има в Националния исторически музей.
Самоковското богословско училище,
известно като Самоковската семинария, е
открито през 1876 г. с фонда, който завещал на
родния си град Митрополит Авксентий
Велешки, един от водачите на църковнонационалните борби. То е организирано от
Самоковския митрополит Доситей, секретар на
Светия синод. Семинарията се ръководи от
ректор. Нейни възпитаници са няколко
митрополита на Българската Екзархия, както и
Екзарх Стефан. През 1903 г. семинарията е
преместена в София. Софийската семинария е
неин правоприемник.
Самоковският американски колеж е
първото американско учебно заведение по
българските земи. Основава го през 1871 г. д-р
Джеймс Ф. Кларк, протестантски мисионер, като
мъжко трикласно училище с горен богословски
курс (колегиум) и девическо училище. През
1913/14 г. двете американски училища
получават статут на гимназии – мъжка и
девическа. През 1929 г. колежът е преместен в
София заради безуспешния си опит да обърне
самоковци към протестантизмал Американският
колеж в Симеоново е негов правоприемник,
финансиран вече от американската държава.
Близостта на Самоков до големия Рилски
манастир и преминаването на постоянен поток
поклонници за там съдействат за развитието на
гравьорството и щампарството. За неговото
развитие до голяма степен спомага печатницата
на Н. Карастоянов, която е и Първата българска
печатница, открита през 1828 г. Той печатал
тайно книги от около 1835 г., които могат да се
видят в експозицията на музея заедно с ръчната
печатарска преса, запазени метални матрици на

букви и мастилницата на основоположника на
българската полиграфия.
Първото
българско
списание
„Любословие” (в превод от „Филология”)
започва да издава самоковецът Константин
Фотинов в Смирна (днес Измир в Турция). През
1842 г. излиза първият сигнален брой, а от 1844
до 1846 г. списанието става ежемесечно и се
разпространява
чрез
абонатиспомоществователи.
„Самоковски картофи” е запазен марков
знак на Самоков. Книгата в експозицията на
музея „Златен извор” и нейните „Додатъци”,
издадени от Димитър Хаджииванов Смрикаров
през 1870/74 г., били своеобразна реклама на
един нов хранителен продукт през XIX век –
именно картофите, с различни имена – бъръбой,
патате, кромпир.
Първата стъкларска фабрика в България
е открита около 1850 г. в Самоков по
инициатива на д-р Антон Унтерберг. В нея
работели майстори- стъклари от Карлови Вари,
които произвеждали бохемско стъкло – сервизи
за вино и ракия, подноси, вази и стъкла за
прозорци.
Фабриката за „пали-дръвца” е основана в
Самоков около 1870 г. и се счита за най-ранната
кибритена
фабрика
в
България.
След
Освобождението
е
с
фирмен
знак
„Кеберле&Мървик, а цилиндричните кибритени
кутийки са украсени с панорамата на града.
Преместена е в Костенец заради удобния
транспорт по ж.п. линията.
След десетилетие борби за
независима църква били увенчани с успех едва
на 27 февруари 1870г., когато е издаден
султански ферман, с който се учредява
автономна българска църква под името
Екзархия. В рамките й влиза и Самоковската
епархия.
3.
Характеристика на културноисторически – ресурс в Самоковска община
-Православни църкви в Самоков:
-Девически Манастир - “Покров Прсв.
Богородица” в Самоков - Девическият манастир
е живото свидетелство за духа и атмосферата на
възрожденския Самоков, единственият запазен в
града автентичен комплекс от сгради и градини,
тишина и уют. Превратностите на историята
сякаш са го подминавали през неговото 240годишно съществуване. Днес той продължава да
бъде действащ манастир. Основаването на
манастира се свързва в реален план с името на
Баба Фота, а в легендарен – със спасяването на
града от Света Богородица, която разпростряла
своя плащ-покров над града и така го запазила
от разорение. Затова и крилата Света
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Богородица е покровителка на манастира, а
неговият патронен празник е на 1 октомври –
Покров на Пресвета Богородица.
Митрополитска църква „Успение на
Прсв. Богородица“- От 1557 г. Самоков е
седалище на митрополит и център на
Самоковска епархия, подчинена на Печката
патриаршия, което е важна предпоставка за
съхраняването на езика и народността и
превръщането на Самоков в ранен център на
Българското Възраждане.
Други
подобни
църкви
в
Самоковска област са: църквата „Св. Никола,
Бельова църква и Махаленска църква
„Въведение на Прсв. Богородица“ . Както и при
другите църкви, строежът е финансиран от
еснафските сдружения и отделни граждани, и
всички са полагали колективен труд при
изграждането. Надписът на богослужебен съд
гласи, че той е дарение от еснафското
сдружение на сеизите, които били гледачите на
коне в държавната конюшня. Комплектът
иконостасни икони е поръчан на Димитър
Зограф. Тук обаче има икони от друг
представител на първото поколение прочути
майстори на Самоковската иконописна школа –
Иван
Николов
Иконописец.
Църквата
„Въведение на Прсв. Богородица“ е посветена
на Въведението на Света Богородица в
Ерусалимския храм и посвещаването й на
служене на Бога. Над входната врата на
църквата се намира стенопис на тази сцена.
Еврейско наследство
Сарафската къща - Сарафската
къща съхранявя и предава спомена за еврейската
общност на Самоков. Историята и името й са
свързани с еврейската фамилия Арие, чийто
родоначалник, роден във Виена, се заселил в
Самоков през 1793 г.
Синагога - В исторически план
Синагогата маркира местоположението на
еврейската махала през XIX и първата половина
на XX в. Еврейската общност в Самоков напуска
окончателно Самоков през 50-те години на XX
в., когато се изселва в новосъздадената еврейска
държава Израел. Самоковската еврейска
общност принадлежи към сефарадските евреи,
дошли от Испания. Според Хроника Арие в края
на XVIII в. тя наброявала около 25 семейства:
Куюмджийски, Меламед, Коен, Шемтов,
Авдала, Алкалай и др. В средата на XIX в.
срещаме и фамилиите Мордехай, Шеломо,
Менахем, Бецалел, Леви. През 1840 г. синовете
на Авраам Арие се погрижили да вземат ферман
за построяване на синагога.
Османско наследство :

Голямата чешма - Голямата
чешма отдавна се е превърнала в емблема и
символ на Самоков. Чешмата е издигната около
1660 г. на площада в т.н. Горна чаршия. Вече
четири века тя доминира центъра на града и е
една завършена обществена сграда в османски
имперски стил, характерен за столичната
архитектура. Построена е като благотворително
заведение от емина (управителя) на султанската
кухня Мехмед ефенди, факт, който обяснява
неоспоримата й прилика с подобни чешми в
столицата Истанбул, в Солун и Одрин. Живо
описание на чешмата ни е оставил известният
пътешественик Евлия Челеби, посетил през 1662
г. Самоков: През XIX в. Голямата чешма, една
от 70-те обществени чешми в града, е една от
забележителностите на Самоков. Впечатлила и
Константин
Иречек,
който
определил
архитектурата на тази вече стара каменна чешма
като мавритански стил. Изградена е от различни
видове камък с прецизна обработка и мраморни
плочи, докарани вероятно отдалеч. Нишите са
оформени с островърхи арки и каменни корита.
Покривът на чешмата е четирискатен със силно
надвесена стреха, покрит с турски керемиди и
има лукообразен завършек с шпил. Голямата
чешма е обявена за паметник на културата от
национално значение.. Нейният силует заема
централно място в герба на Самоков.
4.
Състояние
на
културноисторическия туризъм в Самоковска област.
Важна стъпка за разработването на
бъдещи проекти в областта на туризма и
съпътстващите го дейности е създаването на
консултативен съвет с участието на общината,
бизнеса
и
гражданските
сдружения.
Изместването на акцента от Боровец към
Самоков по отношението на формирането на
туристически център би дало положителен
ефект за устойчивото развитие на сектора. Това
би могло да се постигне чрез създаване на
условия за градски туристически турове, чрез
развитие на обектите от културно - историческо
значение и създаване на цялостен интегриран
градски туристически продукт. Това налага
интензивно развитие на различните дадености –
човешки
ресурси,
инфраструктура,
информационна обезпеченост и достъпност,
както и засилване ролята на общината като
координатор на културните институции в
стремежа за създаване и опазване на културните
средища в региона и превръщането му в
транснационален център на културата.
За
ефективното
управление
на
туристическите ресурси и тяхното комплексно
развитие на територията на община Самоков е
важно да се вземат под внимание очакваните
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тенденции,
свързани
с
туристическото
поведение през периода до 2020 г., визирани в
Националната стратегия за развитие на туризма.
Важен елемент от тях е съвременният профил на
потребителя на туризъм, който се отличава със
следните характеристики:
•
търси „иновативен” туристически
продукт, съчетаващ стандартната услуга със
специфичен продукт – спорт, музика, култура и
др.;
•
притежаващ туристически опит,
формулиращ решението за почивка от
съотношението цена – качество;
•
желае да задоволи повече свои
духовни интереси и освен от основния продукт е
заинтересован и от наличието на допълнителни
програми;
•
изкушава
се
от
различни
дестинации, продукти, приключенски пътувания
с дълги маршрути;
•
търси
повече
туристически
продукти и пакети с по-голям престой сред
природата, приключение, екзотика, риск, спорт,
култура и кулинария;
•
притежава по-развито съзнание
за щадящо и устойчиво ползване на околната
среда;
•
желае да установи нови контакти
с местното население. Иска да бъде добре
посрещнат и приет, да се интегрира в нови
среди.
Община
Самоков
участва
в
управлението на туристически дейности чрез
предприятието
„Маркетинг,
туризъм
и
туристически дейности”. В неговите активи е
включен общински хотел – „Арена”. За първата
година от неговото съществуване – 2013 г. са
реализирани 12 098 нощувки, от които 9392 бр.
от българи и 2706 бр. от чужденци. Общо
посетилите хотела туристи са 4953 души в т.ч. а
чужденци – 846, от 46 държави. Реализираните
приходи за първата година от неговото
съществуване възлизат на 288 696,00 лева.
Хотелът е част от сградния комплекс на
спортната зала „Арена Самоков”, което дава
възможност на различни спортни организации
да го използват като място за подготвителни
лагери на своите членове. Също така в него се
организират различни по вид мероприятия,
семинари, състезания, турнири, кръгове и срещи
от европейски и световни първенства.
5. Анкетно проучване и SWOT –
анализ на възможностите за развитие на
културно-историчекски
туризъм
в
Самоковски регион.
Проведохме анкетно проучване относно
развитието и популярността на региона като

туристическа дестинация за културно –
исторически туризъм в Самоковски регион.
Целевата група на нашето проучване са млади
хора посещавали град Самоков и околността.
Проучването е проведено като онлайн анкетна
карта в социалните мрежи, за по – лесна
достъпност. Проучването няма претенция за
представителност и не е използван метода за
представителна извадка. Анкетните карти
съдържат като специфични въпроси, съобразени
с целевата група, така и общи въпроси,
фокусирани върху развитието на културно –
историческитуризъм в Самоковски регион и
интересите на анкетиранинте.
Анкетата е анонимна, като данните,
които се посочват внея са възраст и пол, с
Оглед систематизиране и анализ на
получените данни. Резултатите са показани в
проценти.
От общо 92 попълнени анкети, на база
пол съотношението е следното: 61 % са
представители на нежнжия пол и 39 % са
представителите на мъжки пол. На база възраст
са определени 8 възрастови групи – от 18 до 25
години; от 26 до 29 години; от 30 до 35 години;
от 35 до 45 години; от 55 до 65 години; от 65 до
75 години и над 75 години. Предвид свободния
принцип на провеждане на анкетното проучване
не е определена конкретна възрастова граница
на целевата група. На база възрастта на
респодентите, бихме могли да отчетем по –
голям брой на групите от 18 до 25 години и от
26 до 29 години – общо 93 %. Това показва
основно младежка насоченост и отзивчивост на
анкетираните, което е разумно да се очаква,
предвид факта, че младите хора са най –
активната и мобилна част от обществото и
пътуват интензивно както в страната, така и
извън нея.
Останалите въпроси от първата грепа на
анкетата, проуччват социалния статус на
респодентите, техните доходи и емейното им
положение. Във втората същинска част на
прочването е заложено навъпроси, свързани с
развитието и популяризирането на културно –
историческия туризъм в Самоковски регион. В
таблица 1 са разгледани възловите въпроси,
даващи основен принос за крайния резултат от
анкетното проучване При отчитане
на
процентите от отговорите на въпроса Какви са
мотививте Ви за избор на дестинация, 55 % ат
тях отговарят, че проявят интерес към
Самоковски регион като дедстинация за
практивуване на културно – исторически
туризъм. Това е добър признак, защото град
Самоков не е достатъчно популярен като
подобен тип дестинация.
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Таблица 1. Оценъчна карта по ключовите въпроси от анкетното проучване на респодентите
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Вид Въпроси
Мотиви за избор на дестинацията
- / - / - /- /- / - / - /- /- / - / - /- /- / - / - /- /- / - / - /- /Проявявате
ли
интерес
към
природното,
културното
и
историческо
богатство
на
Самоковски регион?
- / - / - /- /- / - / - /- /- / - / - /- /- / - / - /- /Положително
ли
оценяте
посещението си в град Самоков и
околността?
- / - / - /- /- / - / - /- /- / - / - /- /- / - / - /- /-

Критерии на оценка

Оценка (%)

Цена
Предишен опит
Препоръка на приятел
Препоръка на туроператор
Интерес към дестинацията

21
12
5
7
55

Да
Не
В повечето случай –Да
В повечето случай – Не

48
5
37
10

Да
По скоро - Да
По скоро - Не
Не

58
39
2
1

Анкетните карти дадоха информация и насоки
за конкретизиране на първаначално заложените
цели,за популяризиране на културно историческите забележителности в града и
околността. В резултатите напроучванетосе
вижда,че 48 % отресподентите проявяват

интерес към природното, културното и
историческо богатство на Самоковски регион и
58 % дават положителна оценка и положителни
възприятия от посещението си в град Самоков.
На базата на това проучване извършихме SWOT
анализ, който е представен в таблица 2.

Таблица 2. SWOT – анализ на възможностите за развитие на културно-историчекски туризъм в
Самоковски регион.
Силни страни
 Благоприятно
географско
разположение, в близост до развити
урбанизирани
територии
и
два
общоевропейски
транспортни
коридора.
 Разнообразни природни ресурси със
съхранени екологични характеристики
и рекреационни възможности.
 Съхранено
богато
културно,
историческо и духовно наследство с
традиции и обичаи, и добре развита
културна инфраструктура.
 Наличие на голям брой обекти на
културно-историческото наследство.

Слаби страни
 Диспропорция
и
еднообразие
в
предлаганите туристически услуги на
територията на общината.
 Ниска степен на популяризиране на
културно – историческото наследство,
местните традиции и обичаи
 Незадоволително ниво на туристическо
обслужване в културно-историческите
обекти
поради
слаби
езикови,
продажбени, междуличностни и други
професионални умения;
 Концентрация на етнически групи с
ниско образователно равнище и ниска
степен на заетост.
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 Добре
развита
транспортна
инфраструктура и пътна мрежа
 Опит и умения за подготовка и
управление на проекти, финансирани
от фондовете на Европейския съюз.
 Изградена система за сметосъбиране и
сметоизвозване обхващаща всички
населени места в общината.

 Недобра стационарна информационноуказателна система и минимално
предоставяне
на
туристическа
информация в обектите;
 Липса на разпознаваем имидж на
културно-историческата туристическа
дестинация България;
 Недостиг на финансови ресурси за
пълноценно реализиране на общинските
политики.

Възможности
 Ефективно и ефикасно усвояване на
финансовите средства на фондовете
от Европейския съюз.

Заплахи
 Негативно влияние на развиващи се
глобални кризи водещи от отлив на
инвестиции и ограничаване на пазари.

 Подобряване
транспортната
достъпност до туристическите обекти;

 Влошаваща се демографска ситуация,
отлив на млади хора и намалени
възможности за осигуряване на трудова
заетост.

 Развитие на алтернативни форми на
туризъм през всички сезони на
годината;
 Национални програми за създаване на
нови регионални и национални
туристически
пакети
и
популяризирането им на национално
и международно ниво.
 Реализиране
на
високоскоростна
транспортна връзка „Рила” свързваща
автомагистрала
„Струма„
с
автомагистрала „Тракия”.

6.Изводи
На базата на нашето проучване
установихме големите възможнжсти с
които разполага Самоковски регион.
Установихме наличието на богати и
разнообразни туристически и природни
обекти, които са източник за развитието
на устойчив културно – исторически
туризъм в Самоковска област.
Подробно анализирахме туристическите
ресурси
за
културно-исторически
туризъм
в
Самоковски
регион.
Проведохме проучване, на базата на

 Ограничаване
потенциалните
възможности за динамичен и улеснен
достъп до европейско финансиране.
 Недостатъчна активност на бизнеса,
обществеността и администрацията за
увеличаване на обема и подобряване на
качеството на туристическите услуги;

което
направихме
SWOT-анализ.
Установихме възможността за развитие
на културно – исторически туризъм в
Самоковски регион чрез използването на
тези богати дадености на
региона.
Разкрихме Самоковска област като
привлекателна
и
перспективна
туристическа дестинациа в България,
която може да бъде включена в
разработката на много туристически
маршрути за културно- исторически
туризъм.
Изводите от проучването се състоят в
концепцията
за
по
–
сериозна
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маркетингова
стратегия
за
популяризиране на самата община като
дестинация за практикуване на културно
–
исторически
туризъм.
Според
респодентите най – добрият начин за
информиране за дадена дестинация е
специализиран сайт на самият град и
община, от който биха могли да ползват
изчерпателна информация.
От
извършените
проучвания
установихме, че Самоковска община се
нуждае от обновление на платформата
на информационния си сайт и добавявне
на нова, по – атрактивна и достъпна
информация.
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1. Въведение
Изграждането и управлението на алумни
мрежи придобива все по-голяма актуалност,
заради съществуването на голям брой
университети и филиали на висши учебни
заведения в България. Едновременно с това се
наблюдава несъответствие между вида и
качеството на предлаганото образование и
нуждите на трудовия пазар. Разминаването
между
квалификацията
на
кадрите
и
изискванията на бизнеса е фактор, който спъва

конкурентоспособността на икономиката, като
този проблем се задълбочава и от демографския
срив.
Висшето образование в България се
нуждае от промени и актуализиране, като
главната цел е да се повиши качеството на
обучението. Успешната реализация на бъдещите
специалисти изисква изграждане и поддържане
на връзки както между обучаваните и вече
завършилите студенти от дадена специалност,
така и със студенти и преподаватели от сродни
национални и чуждестранни университети,
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експерти от различни сектори на деловите
среди, представители на бизнес практиката,
правителствени
и
неправителствени
организации.
Алумни мрежите създават възможност за
трансфер, адаптиране и прилагане на нови
модели на взаимодействие във висшето
образование. Те могат да съдействат за
повишаване качеството на образованието,
внедряване на иновации, реализацията на
кадрите. Тези обединения имат голям принос за
прилагане
на
научните
достижения
в
практиката, както и за осъвременяване на
учебните
програми
и
следдипломните
специализации в съответните професионални
направления. При това студентите могат да
вземат активно участие при определяне на
връзките между образование, индустрия и
регулиращи институции [1].
Водещите университети в Европа и
САЩ изграждат трайни връзки със своите
възпитаници не само по време на обучението
им, а и след това. Периодично се провеждат
срещи между вече завършили студенти, които
участват в инициативи на университета, след
като вече са направили кариера, или имат
желание
да
поддържат
контакти
с
преподаватели и настоящи студенти. По този
начин се изгражда и утвърждава връзка между
теорията и практиката.
2. Същност на алумни мрежите
Алумни (мн. ч. от латинската дума
„аlumnus”) означава „ученици, възпитаници”.
Най-често е събирателно название на успешно
завършилите даден колеж, университет или
училище. Понякога се използва и за бивш член
на организация, фирма.
Алумни клубовете могат да се
дефинират като нестопански организации,
набиращи средства за подпомагане качеството
на висшето образование, които се управляват по
бизнес модел. Те могат юридически да бъдат
учредени като сдружения или фондации в
публична или частна полза по ЗЮЛНЦ [2]. Чрез
своята мрежа от индивидуални членове и
корпоративни партньори подкрепят мисията на
висшето учебно заведение и работят за
повишаване качеството на образованието на
своя университет. Все повече университетите в
България търсят възможности за включване на
бившите възпитаници като ментори в
стажантски програми, като носители на
практическо познание за добри делови
практики, а също така и като спонсори и
дарители на изследователски, спортни и други
проекти. Наличието на алумни мрежа в даден

университет добавя стойност към условията за
учене и професионалната реализация на
студентите, разнообразието и актуалността на
програмите, научноизследователската дейност,
генерирането на бизнес идеи. Ефикасността в
управлението на алумни клубовете е от ключово
значение за повишаване на качеството на
образованието и конкурентоспособността на
висшето училище.
За
повишаване
на
финансовото
благосъстояние, университетите по света
обръщат особено внимание върху дарителството
като основен вид ангажираност на алумни
членовете. Но застъпничеството, про боно
услугите (безплатна експертна помощ) и
доброволчеството са други не по-маловажни
аспекти за включване на бившите възпитаници
за образователни каузи.
Основната теза е, че участието в
алумни мрежа улеснява достъпа до ресурси и
добри практики, създава условия за
иновации и добавя стойност на всеки отделен
член.
3. Значение на алумни организациите
Според годишния доклад Voluntary
Support of Education през 2015 г. американските
колежи и университети са получили над 24.1%
от всички дарения (почти 41 млрд. долара) [3] от
бивши възпитаници. Завършилите даряват не
само финансови средства, но също и модерна
техника, оборудване за лаборатории и
библиотеки. Предоставят се средства за
стипендии, организират се платени стажове и
практически обучения. Алумни мрежата може
да генерира финансов ресурс под формата на
различни видове дарение. Чрез crowdfunding
инициативи може да се събира необходимо
целево финансиране за различни прояви.
Когато
разглеждаме
основните
предимства на изграждането на успешни алумни
мрежи, от съществено значение е да оценим
позитивните ефекти и да ги сравним с разходите
за поддържане на работещи и актуални мрежи.
Тъй като някои положителни резултати много
трудно могат да се измерят, се налага те да се
оценят индиректно. Според някои изследвания,
мениджърите на взаимни фондове са по-склонни
да инвестират в компании, които се ръководят
от завършили същия университет или колеж.
Въпреки че е трудно да се оцени стойността на
ползите за образователната институция, е видно,
че положителните ефекти са значителни, но се
изисква време, за да се развият.
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Фиг. 1. Роля на образователната институция при подбора
на инвестиционни алтернативи от фонд мениджърите [7].

4. Защо алумни мрежите са важни
Има много аргументи за това, че
поддържането на отношения със завършилите
студенти е важно за университетите, затова те
трябва внимателно да се разгледат и обяснят, за
да може да се разкрие пълния потенциал на
алумни мрежите.
1) В съвременния образователен процес
ученето продължава през целия живот, а не се
ограничава само с времето на следване в
университета. Технологичните промени изменят
традиционните начини на учене в ранните
години на живота и се откриват все по-големи
ползи от допълнителното обучение в по-зряла
възраст. В резултат на това се налага
изискването за продължаващо образование,
извън
формалните
бакалавърски
или
магистърски програми. В тази динамична среда,
от съществено значение за всяка учебна
институция е да поддържа отношения с бившите
си
студенти
и
това
стратегическо
сътрудничество ще доведе до изграждане на
положителен имидж за университета. И обратно,
липсата на добра комуникация със завършилите
студенти може да окаже негативно влияние
върху институцията.
2) Съвременното образование е повече
от обучението, защото обхваща и умението за
работа в конкурентна среда, поддържане на
отношения с хора със сходни интереси и
придобиването на социален опит, което не е част
от учебната програма. Алумни мрежите дават
възможност на бившите студенти, които имат
успешна реализацията да помагат за на младите
студенти
в
тяхната
институция.
Тези

обединения предоставят бърз достъп до полезна
информация за интересите, уменията и
препоръки, които могат да бъдат от решаващо
значение за намирането на нова работа.
3) Алумни мрежите могат да бъдат
ефективен начин за подпомагане на новите
студенти чрез предоставяне на стипендии или
чрез подкрепа на благотворителни каузи,
осигуряващи подкрепа на образователната
институция. Освен преките положителни
финансови
ползи,
алумни
отношенията
осигуряват много повече положителни ефекти,
които надвишават директната финансова
подкрепа.
4)
Образователните
институции
получават ползи от алумни дейностите, като
използват техния професионален опит и
експертиза при съставяне и актуализиране на
учебните програми, представяне на нови
курсове и въвеждането на нови методи за
обучение.
Алумни
мрежите
могат
да
предоставят
експертна
и
консултантска
информация, която е много по-евтина, в
сравнение с външните консултантски компании.
Алумни организациите имат голямо
обществено значение:

за студентите: високата прозрачност
помага да направят информиран избор на
учебно заведение;

за университетите: високото качество на
студентите,
финансови
средства
и
репутация;

за фирмите: в голяма помощ за
ориентация при търсене на персонал,
гаранция за качество на извършената
работа и изграждане на корпоративен
имидж.
5. Алумни мрежи в България
Алумни мрежите заемат все по-голямо
място в българските университети, но техния
успех не може да се сравнява, с това което се
наблюдава в САЩ или Западна Европа. Новите
идеи и модели на взаимодействие изискват
време да се възприемат и да се прилагат
успешно. Но има и други причини, които са
пречка пред ефективното използване на алумни
мрежите.
В България не се обръща голямо
внимание на изграждането и поддържането на
функциониращи алумни мрежи. Значението на
тези структури се подценява, като в много
български университети те съществуват само
„про форма“ или не се използва напълно
техните предимства. В това отношение важно
значение могат да окажат следните фактори:
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пълно неразбиране на същността на
алумни мрежите, като често се фокусира
върху техническата реализация, а не върху
техните важни характеристики;

липса на интерес към дългосрочната
подкрепа на алумни мрежите, за което се
изисква значителна инвестиция на време и
пари, но това води до постигане на
устойчиви резултати;

липса на правилно съчетание на
социални
алумни
дейности
и
характеристики на общността, което
представя алумни мрежата.
От съществена важност е да се намери
правилната комбинация между социални мрежи
и общности, която подхожда най-добре на
конкретната образователна институция.
6. Алумни организация в УХТ
Основната цел на изграждане и
управление на алумни мрежа в УХТ – Пловдив е
постигането на по-тясно сътрудничество по
веригата ”образование - индустрия - пазар на
труда“.
Очаквани
резултати
от
Алумни
организацията на УХТ:
 да
осъществява
контакт
между
завършили и настоящи студенти и да
поддържа връзки между тях;
 да насърчава обмяната на опит между
членовете на организацията, чиито
знания и възможности могат да бъдат
полезни за останалите;
 да осигурява на УХТ обществена
подкрепа;
 да подпомага обратната връзка със
студентите за качеството на предлагания
образователен продукт;
 да се организират ежегодни събития с
цел изграждане и запознаване на алумни
членовете;
 поддържане на контактите между
завършили студенти и университетски
преподаватели, за засилване на връзката
между бизнеса и образованието;
Реализирането на виртуална алумни
мрежа в УХТ може да се използва като
доказателство за по-високо качество на
образованието при акредитации, оценка на
постиженията
на
университета
и
при
осигуряване на успешна реализация на
завършилите студенти.
7. Алумни мрежи и рейтинг
Безработицата сред студентите и
реализацията по специалността (измерена по

методиката, заложена в рейтинговата система за
висшите училища в Р България) се явява
основен критерий за финансиране на висшите
училища. Това допълнително стимулира
университетите да инвестират в дейности,
свързани с кариерни инициативи и връзки със
завършилите студенти.
Необходимо е да се разработи рейтингова
система, която отговаря и обслужва интересите
на няколко социални групи и институции:

„клиентите” на висшите училища –
студентите;

самите висши училища и академичната
общност;

потребителите на „продукта” на висшите
училища – работодателите;

институциите, разработващи политиките
във висшето образование – МОМН, НАОА,
Съвет на ректорите [2].
Рейтингите на висшите училища се
явяват инструмент със силно въздействие върху
големи групи хора и институции. За създаването
на надеждни и достоверни рейтингови системи
се изисква задълбочена и систематична работа
на професионалисти.
Различните
рейтингови
системи
подбират различни индикатори и определят
съответните тегла на отделните индикатори при
изготвянето на общия индекс. Често липсва
обосновка на този избор, а теглата на отделните
индикатори се определят произволно [4].
Изграждането на алумни мрежа има
отношение към повече от половината
индикатори в рейтинговата система. За 2016 год.
са избрани 44 (от общо над 100) рейтингови
индикатори, като те са разделени в следните 6
групи: учебен процес; научни изследвания;
учебна
среда;
социално-битови
и
административни услуги; престиж; реализация
на пазара на труда и регионална значимост [5].
8. Социални мрежи и общности
Доброто управление на алумни мрежите
се гради върху правилната оценка на разликите
между общности и социални мрежи [6]:
Таблица 1. Сравнение между
социални мрежи и общности
В социалните мрежи
Предефинирани
отношения
(приятели/колеги).
Връзките нарастват
постепенно (и директно).
Разрастването на мрежата
с времето е от ключово
значение.
Обикновено няма нужда

В общността
Обединена от общи
интереси.
Броят на връзките може да
нараства бързо.
Всеки от нас е част от
много общности.
Общностите имат по-
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от много акаунти .

дълъг живот и изискват
повече ангажираност.

Алумни мрежите имат характеристики,
специфични както за социалните мрежи, така и
за общностите. Това налага да се намери
правилния баланс при създаване на алумни
организациите, за да може да се достигне по
ефективен начин до съответната целева група.
9. Основни параметри, които могат да се
подобрят
Таблица 2. Възможни подобрения в
управлението на алумни мрежи
Показател
Участие в събития

Доброволчески
дейности

Позиция
в
социалните мрежи

Събрана
информация за
участниците в
мрежите

Необходими промени
Също толкова важни са и
показателите за:
* Неучастие / отказ.
* Съотношението между
кратко-/дългосрочно
сътрудничество.
Обикновено
вниманието
се
насочва към тези, които участват
в доброволческите дейности, но
това води до ограничаване на
броя
на
доброволците
и
елиминиране на тези, които са
„на ръба“ да вземат участие.
В случая е много по-важно до
каква
степен
се
следи
съдържанието
и
какво
е
съотношението на „следящите“
към реално подпомагащите, а не
само абсолютната бройка на
последователите/свързаните
участници в мрежата.
Събраната информация е важна,
но още по-важно е тя да бъде
периодично
обновявана,
проверявана и анализирана. В
повечето случаи алумни мрежите
се задоволяват само с частично и
нерегулярно обновяване.

10. Заключение
Значението и ролята на създаването на
алумни мрежа в УХТ е чрез изграждане и
управление на конкретната асоциация да се
повлияе върху качеството на образованието,
благосъстоянието
на
университета
и
конкурентните му позиции.
Организациите
на
завършилите
възпитаници носят социални ползи на своите
членове чрез ценната мрежа от колеги, които
могат да бъдат бизнес партньори, служители и
работодатели. От критериите на новите
рейтингови системи се вижда, че алумни
клубовете имат и директно въздействие върху
рейтинга на университета. Те влияят позитивно
на престижа на университета, реализацията на
възпитаниците, подбора на първокурсници,
увеличават възможностите за съвместни

изследователски проекти между университетите
и бизнеса и съдействат за подобряване на
финансовото им благосъстояние.
В Интернет порталите на престижните
(американски и европейски) университети може
да се открие значителен обем информация за
дейността на алумни организациите и
постиженията и реализацията на техните
членове. Правят се сериозни проучвания за
кадровото им развитие и движението на
работните им заплати. А това е убедителен
критерий за оценка на качеството на всеки
университет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕВЕН (Rheum rhabarbarum)
В КУЛИНАРНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
АНТОНИЯ ДИМИТРОВА1, СТАНКО СТАНКОВ2, МАРИАННА БАЕВА3
Университет по хранителни технологии, катедра „Хранене и туризъм”, бул.
Марица 26, Пловдив, 40021, 2, 3
E-mail: antonia.dimitrowa@gmail.com1, E-mail: docstankov@gmail.com2, E-mail:
mbaevadoctor@gmail.com3
Резюме: В настоящото проучване са представени възможностите за приложение
на ревен (Rheum rhabarbarum) в разнообразни хранителни системи.
Систематизирани са многообразни форми на приложение на ревен (Rheum
rhabarbarum) в кулинарни и сладкарски изделия, под формата на салати, супи,
гарнитури, мармалади, кремове, сиропи и други. Литературния преглед показва, че с
най-ниски стойности на оксалати в отделните анатомични части на растението
са стеблата. Съдържащите се антиоксиданти - фенолни съединения, като
флавоноиди и други, определят стеблата на растението ревен (Rheum
rhabarbarum), като лечебни спрямо редица заболявания.
Ключови думи: ревен (Rheum rhabarbarum), кулинарни изделия, сладкарски изделия,
оксалати, антиоксиданти - флавоноиди, здравословен ефект

APPLYING RHUBARB (Rheum rhabarbarum) IN
CULINARY AND CONFECTIONERY PRODUCTS
ANTONIA DIMITROVA1, STANKO STANKOV2, MARIANNA BAEVA3
1

University of Food Technology, Department of Сatering and Тourism, 26, Maritza Blvd.,
Plovdiv, 4002, Bulgaria1, 2, 3
E-mail: antonia.dimitrowa@gmail.com1, E-mail: docstankov@gmail.com2, E-mail:
mbaevadoctor@gmail.com3

Abstract: In the study, possibilities for applying rhubarb (Rheum rhabarbarum) in various
food systems were presented. Many forms of application of rhubarb (Rheum rhabarbarum)
in culinary and confectionery products in form of salads, soups, garnish, marmalades,
creams, syrups and others were systemized. The literature review showed that the stems as
a different anatomic parts of the plant content lowest values of oxalates. The contained
antioxidants - phenolic compounds, as a flavonoids and others, determine the stems of the
plant rhubarb (Rheum rhabarbarum), as a treatment for a number of diseases.
Key words: rhubarb (Rheum rhabarbarum), culinary products, confectionery products,
oxalates, antioxidants - flavonoids, healthy effect

1. Въведение
Родът Rheum L. известен като ревен, се
състои над повече от 60 ботанически вида [1, 2].
Те са разпространени в Северна и Централна
Азия. Ревенът е бил използван за медицински
цели в продължение на хиляди години, като едва
през 18 век се съобщава за неговото кулинарно
приложение в Англия, Германия, Франция и
Китай [3, 4].
Въпреки неясният произход и точни
данни за навлизането му, като част от
продуктовия състав на кулинарни и сладкарски
изделия [2], ревенът намира все по-широко

приложение в кулинарната практика и
фармацевтичната промишленост [5].
Градинският ревен (Rheum rhabarbarum),
е многогодишно тревисто растение, отнасящо се
към семейство лападови [1]. Голямото
ботаническо разнообразие прави ревенът
подходяща суровина за редица изследвания.
Изследвани са множество видове, както и
различни анатомични части на растенията с
оглед възможностите за тяхното приложение в
различни отрасли [6]. Всички потвърждават
възможността в кулинарната практика да бъдат
използвани по често стеблата на ревен (Rheum
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rhabarbarum) [7, 8]. По-малкото използване на
листната маса и корените на ревена се определя
от наличната в тях оксалова киселина
(оксалати), която предизвиква смущения в
храносмилателната и отделителна система на
организма. Това определя стеблата на ревена,
като подходяща суровина, която може да бъде
включена в състава на разнообразни хранителни
продукти и напитки. За включването в храни са
предпочитани
по-червените
стебла
на
растението, тъй като те имат по-нежна и сочна
текстура. Качеството на стеблата е най-високо в
основата към корена на растението [9].
Други изследователи [10] прилагат
замразяване, при което установяват че стеблата
запазват биологичната си стойност. Някои
анализират възможности за изсушаване на
стеблата чрез различни методи и получаването
на брашно от ревен [8].
Цел на настоящата работа е: да се
обобщят възможностите и ползите от
приложението на ревен (Rheum rhabarbarum) в
кулинарни и сладкарски изделия.
2. Функционални свойства на ревен
(Rheum rhabarbarum) в здравословен
аспект
В древен Китай коренът от ревен е бил
познат като мощно средство за облекчаване на
стомашни болки, запек, треска [11, 12].
Използван е както пресен, така и изсушен.
Приеман е както перорално, така и външно в
комбинация с други билки.
Редица изследователи [13, 14] посочват
лечебните
свойства
на
ревена
като
противовъзпалително средство и при лечение
на дизентерия, зъбобол, херпес зостер, треска,
хипертония, изгаряния, остър апендицит, остър
инфекциозен хепатит. Други [1, 7] насочват
изследванията си върху анализиране на неговите
противоракови, противовъзпалителни, антимикробни, противогъбични, антитромбоцитни и
антидиабетни
свойства.
Всички
те
са
единодушни по отношение на неговото
положително
влияние
върху
човешкия
организъм.
Ревенът е сравнително нискокалоричен
продукт [14, 15], като в свежите стебла на 100 g
ревен (Rheum rhabarbarum) се съдържат само 21
kcal. Те съдържат също голямо количество
фитонутриенти, като хранителни влакнини,
антиоксиданти - полифеноли, минерални
вещества и витамини от групата В - фолати,
рибофлавин, ниацин, пиридоксин, тиамин и
пантотенова
киселина.
В
състава
на
използваните стебла не е установено наличието
на мазнини [16].

От червените стебла се изолира поголямо количество витамин А, β-каротин,
зеаксантин и лутеин, оказващи силно влияние
върху зрението, нормалната функция на белия
дроб и сърцето [16]. Наличните количества
витамин К (29,3 μg), осигуряват 24% от дневния
препоръчителен прием на витамина. Така
използваният ревен, чрез съдържащият се в него
витамин К, взема участие в укрепване на
костната система, ограничава невронното
увреждане и предотвратява появата на
Алцхаймер [16]. От стеблата на градинския
ревен са изолирани минерали, като желязо, мед,
калций, калий и фосфор, които обаче не са
усвоими за човешкия организъм, тъй като
преминават през процес на хелатиране с
оксаловата киселина превръщайки се в
неразтворими комплексни форми.
Изразената термичната стабилност на
антрахиноните, съдържащи се в стеблата на
градинския
ревен
(Rheum
rhabarbarum),
обуславя неговите функционални свойства при
термична обработка [6, 17]. Наличието на
разнообразни
по
състав
и
свойства
биологичноактивни вещества в състава на
ревена (Rheum rhabarbarum), както в прясно,
така и в замразено състояние, определят
значимостта
от
използването
му
при
производство на кулинарни и сладкарски
изделия.
3. Приложение на ревен (Rheum
rhabarbarum) в кулинарни изделия
Кулинарните и сладкарските изделия се
формират под влияние на много фактори географски, етнически, религиозни и културноисторически.
Всичко
това
определя
необходимостта от по-обстойно търсене на нови
или дори забравени във времето суровини,
които могат да намерят място в менюто на
съвременния човек. Ревенът е позната суровина,
която е била използвана като храна от векове
[1]. Характерния сладко-кисел вкус на стеблата
от ревен (Rheum rhabarbarum), дава възможност
за включването му в разнообразни ястия. Такива
са различни видове дресинги използвани за
салати от листни и кореноплодни зеленчуци. В
салатите ревенът се включва предимно сотиран,
задушен, като най-често се комбинира с ягоди,
круши, листни зеленчуци и други. В миналото
корените на градинския ревен са били
използвани при производството на туршии
(баварска туршия).
Други изследователи [5] посочват
приложението на стеблата на ревен (Rheum
rhabarbarum) в мариновани и консервирани
плодове и зеленчуци. Те установяват, че
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участието му в състава на консервираните чрез
стерилизация плодови и зеленчукови консерви
запазва твърдостта и цвета им след термична
обработка. Ревенът се използва в състава на
различни месни и зеленчукови бульони
включващи се в състава на много ястия. В някои
части на Германия се приготвя традиционна
немска супа с ревен, отличаваща се със
специфичен аромат и леко кисел вкус, която се
поднася охладена в горещите летни дни [1]. В
различни части на Англия се приготвят ястия с
месо и ревен. В някои основни ястия стеблата на
ревена се използват като подправка, докато в
други те заемат по-голяма част от набора
основни продукти. В основни ястия ревенът се
използва също, предимно като гарнитура към
сьомга, свинско месо и дивеч. Предлага се печен
или глазиран, често се допълва с ягоди тъй като
те неутрализират леко киселия му вкус и
придават лека приятна нотка на сладост, която
стимулира секретирането на стомашни сокове
[1, 9]. Ревенът се съчетава добре с чили под
формата на сос, както в самостоятелна, така и в
комбинирана форма с праз лук, смокини,
дафинов лист. Подхожда също така на телешко
и говеждо месо. Вкусът на ревена определя
доброто му съчетаване с дребен пернат дивеч,
приготвен с винени сосове, плодове и
кореноплоди [5].
Ревенът може да бъде включен в състава
на хляб, както пресен, така и замразен [18, 19].
Често в състава на хлебни изделия може да бъде
включен под формата на брашно, което найчесто е процентна част от количеството на
пълнозърнесто брашно. В хляб стеблата на
ревена могат да бъдат комбинирани с участието
на други зеленчуци, като тиква, джинджифил,
сушени плодове, ядки и семена. Съдържащите
се багрилни вещества в стеблата на ревена
придават специфичен червеникав цвят на
средината на хлебните изделия.
Ревенът може да бъде използван като
суровина
за
получаването на
студени
безалкохолни коктейли, в чийто състав са
включени газирани напитки. Нарязани на
кубчета стеблата от ревен могат да бъде
замразени и използвани като добавка към
различни освежаващи напитки, както с посладък, така и с не толкова сладък вкус. Такива
напитки успешно са приготвяни в Русия, Полша
и Шотландия [15, 19].
4. Приложение на ревен в сладкарски
изделия
Разнообразието от сладкарски теста,
кремове, пълнежи, захарни изделия и други
определя възможността от широко използване

на ревен (Rheum rhabarbarum) в техния състав.
Съдържанието на флавоноиди, хранителни
влакнини, минерали и други създават
благоприятни условия за формиране на
разнообразни по състав, текстура, цвят и вкус
сладкарски изделия. Стеблата на ревена намират
приложение под формата на пюрета в състава на
плодови кремове, използвани за пълнежи на
сладкарски изделия [20]. Леко изразеният кисел
вкус подчертава свежия аромат на плодовия
крем и създава усещане за по-мек сладък вкус.
Стеблата на ревена често се комбинират с
кисело мляко и джинджифил, сурови ядки, мед
и други. В прясно, задушено, бланширано
състояние стеблата на ревена намират
приложение в рецептурния състав на множество
десерти, като пай с ягоди и ревен, мъфини с
ревен, бисквити с ревен, кексове, пудинги,
мусове, желирани плодови десерти, сладоледи,
сорбета, сиропи и други [18, 20]. При
комбинирането му с желиращи агенти ревенът
може да бъде използван за глазури на плодови
пайове. Някой кулинарни специалисти посочват
използването на стеблата от ревен като пълнеж
за белтъчни сладкарски изделия – меринга.
Включен в състава на шоколадови бонбони с
пълнеж от ревен и бадемов ликьор придава на
шоколада по-силно изразен какаов аромат.
5. Заключение
Голямото разнообразие от ботанически
видове на ревена и разнообразие от кулинарни и
сладкарски изделия са предпоставки за
задълбочено проучване на възможностите за
приложение на ревен (Rheum rhabarbarum) в
кулинарни и сладкарски изделия. Съдържащите
се в него хранителни и биологичноактивни
вещества, както и доказаните ползи за здравето
на човека обуславят неговия принос при
разработване на рецептури и технологии за
получаване на ястия и десерти с функционални
свойства. Използването на ревен (Rheum
rhabarbarum) би допринесло за разнообразяване
асортиментната група от кулинарни и
сладкарски изделия, както за рационалното, така
и за здравословното хранене.
.
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ЕСТЕСТВЕНИ ОЦВЕТИТЕЛИ В ТЕСТЕНИ И
СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
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Резюме: Настоящия литературен преглед разглежда възможностите за приложение
на естествени оцветители в тестени и сладкарски изделия. Литературната справка
обобщава приложението на различни представители на растителни, животински и
микробиални пигменти от естествени източници използвани при производството на
тестени и сладкарски изделия. Разгледани са възможностите за използването на
естествени оцветители, като фактор за подобряване качеството на получените
хранителни продукти по отношение на техните цветови показатели. Потвърждават
се антимикробния и антиоксидантния ефект на различни естествени оцветители
използвани в хранителната индустрия. От направената литературна справка сa
обобщении съществуващите здравословни ползи за човека при използването на
естествените оцветители от растителен произход.
Ключови думи: естествени оцветители, тестени изделия, сладкарски изделия,
природни оцветители, пигменти, здравословен ефект
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Abstract: This literature review were presented the possibilities for applying natural
colorant in doughy and confectionery products. Literature summarized the application of
different representatives of plant, animal and microbial pigments from natural sources used
in preparation of doughy and confectionery products. The possibilities for the use of natural
colorants as a factor for improving the quality of the food products to their color indicators
were considered. The antimicrobial and antioxidant effect of various natural colorants used
in the food industry were confirmed. From the literature were reference the existing health
benefits for human of using natural colorants of plant origin.
Key words: natural colorants, doughy products, confectionery products, pigments,
healthy effect.

1. Въведение
Човекът винаги се е интересувал от
цвета на храната, която консумира.
Изкуството на оцветяване на различни
по вид и състав хранителни продукти ни
връщат в праисторията на човечеството.
Според редица изследователи [1,4] в
Европа тази практика датира от времето
на бронзовата епоха. Най-ранният
документ за използване на багрила за
хранителни цели е открит в Китай от
2600г.пр. Хр. В индийския архив
сведения датират от 2500г. пр.н.е.,
подкрепени от находки на предмети в
които са съхранявани хранителни

продукти, които са били подлагани на
багрене. Следи от оцветяване на храни са
открити в гробницата на Тутанкамон,
показващи наличие на алиразин извлечен
от Брош (Rubia tinctorum) [2,3].
Множество записи [5,20] потвърждават
приложението на природни пигменти
извлечени от листа, семена, плодове и
корени на растения използвани за
оцветяване на тестени изделия в Япония
в средата на осми век [6,17]. Източници
на природни оцветители са растения,
животни и микроорганизми. Природни
оцветители от растения, могат да бъдат
пипер, червено цвекло, грозде, шафран и

YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS" autumn 2017

70

други [7,12,25]. За да се използва дадено
вещество като природен оцветител,
трябва да се има впредвид неговата
багреща способност [8,3], стабилност,
добив
и
цена.
Според
редица
изследователи [9,20,19] повечето от
естествените
оцветители
са
чувствителни към условията, в които ще
трябва да развият своя багрещ
потенциал.
В
хранителната
промишленост такива фактори са рН,
температура на нагряване, време на
съхранение и други. Употребата на
природни оцветители в хранителната
индустрия намира все по-широко
приложение.
Цел на настоящата работа е: да се
проучат възможностите за приложение
на естествени оцветители в тестени и
сладкарски изделия.
2. Приложение на растителни пигменти
Най-често срещаните растителни
пигменти са каротеноидите [10,11].
Каротеноидните пигменти се съдържат в
голямо родово разнообразие от бактерии,
водорасли, гъби и растения [12,22].
Използването на β-каротен, освен като
оцветител, може да се определи и като
източник на витамини; бетаините, като
източник
на
аминокиселини;
антоцианините могат да служат като
маркери за качеството на храните[13,18].
Каротеноидите от червения пипер
(Capsicum annuun) намират голямо
приложение като оцветители използвани
за оцветяване на тестени продукти,
десертни кремове и сладолед, както и на
много други групи хранителни продукти
[14, 2].
От
червените
каротеноиди
преобладават кантаксантин, капсорубин,
докато жълтите ксантофили включват βкриптоксантин,
зеаксантин,
антераксантин, β-каротен, използвани за
оцветяване на различни бонбони и
глазури [15,6,1]. Според [16,17,21]
жълто-оранжевия
β-каротен
е
мастноразтворим оцветител, но може да
се
предлага
под
формата
на
водоразтворима емулсия, която да бъде
използвана, като багрило в тестени
изделия.
Източник на β-каротен са
морковите (Daucus carrota), като такива
са изолирани и от водорасли. Той може
да бъде използван в разнообразни
тестени изделия [18,25] за подчертаване
на техния цвят.

Каротеноидът
кантаксантин
се
получава от водораслите Haematococcus
lacustris. Портокали, кайсии, манго и
праскови съдържат каротеноидите βкриптоксантин и β-каротен, чрез които
могат да бъдат оцветявани различни
видове
тестени
изделия,
паста,
сладкарски кремове, глазури и други
[23]. Някои плодове съдържат един вид
антоцианини, например цианидин в
ябълка,
череша,
смокиня;
други
съдържат два
вида антоцианини,
например цианидин и пеонидин в
червена боровинка; някои, като гроздето,
имат по няколко антоцианина [19,14].
Като оцветител, гроздовият сок се
използва в различни продукти (без
напитки): желатинови десерти, плодови
пълнежи, някои бонбони, сладкарски
изделия и други [20,2]. Антоцианини от
прицветник на банани са източник на
оцветители за кремове и глазури; друг
източник са ацилирани антоцианини от
различни ядивни източници, например
черен морков [4].
Растението
хибискус
Hibiscus
sabdariffa е много разпространено в
централна и западна Африка и
югоизточна Азия [6]. Месестите червени
чашки на цветовете му се употребяват
като съставки в студени или топли
напитки, както и като багрила в кремове
[23].
Антоцианините са една от найважните
групи
водоразтворими
пигменти,
видими
с
просто,
невъоръжено око. В химично отношение
антоцианините са флавоноиди. В
практиката приложение намират малини,
ягоди, червени боровинки, червено
грозде, касис, нар и много други.
Жълто-оранжевият цвят на анато се
дължи на външната обвивка на семената
на тропическото дърво Bixa orellana.
Каротеноидите биксин и норбиксин са
отговорни за изразения червен цвят,
чиито смлени семена се използват за
багрене на различни тестени изделия,
получени емулсии се използват за
оцветване на кремове, желета, мусове и
други [24,7].
Екстрактът от червено цвекло (Beta
vulgaris) има различни цветове в
зависимост от съдържанието на жълто
оцветено съединение и може да има
приятен вкус и аромат [7]. Синкавочервеното оцветяване се дължи на
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съединение, познато като бетанин. Може
да се прилага към различни храни:
напитки, тестении сладкарски изделия,
шоколадови бонбони, млечни или месни
продукти [25,13].
За получаване на кафяв цвят приложение
намират какаото, кафето, а за по
карамелен цвят тръстикова кафява захар
или ядки от млечни орехи.
Синьо или лилаво оцветяване може да
бъде получено при използване на червен
салатен лук, боровинки, черници,
къпини, лилаво зеле, сарпица, в чийто
състав се съдържа 20 пъти повече
глюкобрасицин, отколкото в броколите и
цветното зеле.
Рибофлавинът намира разнообразно
приложение като жълт оцветител [3] .
Разрешен е в повечето страни. Прилага
се към сосове, гарнитури, плънки,
шербет, сокове, подсладени напитки,
десерти, сладоледи, желирани бонбони и
други продукти [4]. Има голям афинитет
към продукти от зърнени култури, но в
тези случаи употребата му се ограничава
поради специфичния му мирис и
естествено горчив привкус [16].
Хлорофилите
са
тетрапиролови
производни; съдържат се във висши
растения, водорасли, бактерии. Прилагат
се към сладка, конфитюри, желета,
бонбони, сладоледи, кремове, тестени
изделия и други [24]. Екстрактът от
кошениловото насекомо съдържа кармин
или карминена киселина, която придава
пурпурно-червено
оцветяване[3,9].
Използват се моркови, оранжеви
пиперки, кори на портокал, пюре от
тиква, и други.
Неразтворимите във вода форми на
кармина имат от розово до пурпурно
оцветяване. Карминът е устойчив на
светлина, нагряване, химично окисление,
често е по-стабилен от някои синтетични
оцветители, но е нетраен при ниско рН.
Водоразтворимата форма се използва в
алкохолни напитки като калциев кармин,
докато неразтворимата във вода форма
се прилага към голямо разнообразие от
продукти. Заедно с амониеви соли,
карминът се прибавя към тестени
изделия, млечни продукти, десерти и
сладкиши.
Все
повече
потребители
и
производители обръщат поглед към
използването на естествени природни
багрила, като лайка, невен, отвара от

шипка, шафран, куркума за получаване
на жълти нюанси.
За постигане на различни зелени тонове
могат да бъдат използвани авокадо,
спанак, коприва, киселец и други.
3. Приложение на естествени багрила от
животински произход
Животинските багрила определят
разнообразието от цветове на различни
животински видове. За хранителната
индустрия интерес представляват, както
мускулатурата, така и останалите
продукти получени при преработка на
животински суровини.
Астаксантинът е пигмент, съдържащ се в
морски и сладководни животински
организми.
Това
съединение
е
чувствително спрямо киселини и основи.
Астаксантинът
е
разпространен
каротеноиден
пигмент,
обуславящ
розово- червеното оцветяване на месото
на много морски животински организми
[5]. Тези организми не могат сами да
синтезират астаксантин; до голяма
степен пигментът се получава чрез
приемане
на
микроорганизми,
синтезиращи астаксантин. По-рядко
приложение в производството на тестени
изделия и десерти намират пигменти
като меланин, хемоглобин, ретинол и
други, които по-често се прилагат като
оцветители в месни и рибни продукти
[5,12].
4. Приложение на пигменти извлечени от
микроорганизми
Каротеноидни пигменти се съдържат
и в много нефотосинтезиращи бактерии,
служещи като важен таксономичен
маркер за идентифициране на изолати от
различни видове, като Flavobacterium,
или
за
идентифициране
на
разновидности от даден вид, като
Micrococcus.
Основните
източници
на
фикобилипротеини са цианобактерията
Spirulina
(Arthrospira)
за
синия
фикоцианин и родофитът (червените
водорасли) Porphyridium за червения
фикоеритрин [24,22]. В някои страни
фикоцианинът
се
използва
като
оцветител за дъвки, бонбони, млечни
продукти,
желета,
сладоледи,
безалкохолни напитки, червила [3,4].
Той е основният пигмент в жълтооранжевата гъба припънка. Той се
добавя в храни, особено за млечни
продукти (сирене), различни захарни
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изделия, бонбони, сладкарски изделия,
плодови десерти, зърнени храни,
снаксове, бира, вино и други [7,9].
Бактериите от рода Micrococcus могат да
имат жълт, жълто-зелен или оранжев
цвят (например в Micrococcus luteus);
тъмно жълт в Micrococcus varians; розов
или червен в Micrococcus roseus; бял в M.
radiadurans; тъмно розово-червен в M.
agilis; кремав или бял в М. lylae и др
[11,14]. Съдържащите се каротеноиди
имат
антиоксидантни
свойства,
осигуряващи защита от фотоокисление,
инактивират свободните радикали [15,
18]. Те са пигменти, използвани като
оцветители за храни от голямо
разнообразие.
Ценни
естествени
оцветители са β-каротена и астаксантина.
Те могат да се получат чрез химичен
синтез, чрез ферментация от дрожди или
да се изолират от водорасли.
Един от перспективните природни
източници на астаксантин са червените
базидомицетни
дрожди
Xanthophyllomyces
dendrorhous
(Rhodomyces dendrorhous или Phaffia
rhodozyma) [18,19].
Използват
се
като
природни
оцветители за храни, като десертни
кремове, желирани десерти и други
[20,4]. Например червените дрожди от
родовете
Phaffia,
Rhodotorula
и
Sporoolomyces могат да продуцират
каротеноиди
като
β-каротен
и
астаксантин.
Каротеноидите
представляват жълти до оранжевочервени
пигменти,
повсеместно
разпространени в природата [20].
Астаксантин-съдържащите
дрожди
Phaffia rhodozyma са изолирани през
седемдесетте години на миналия век чрез
отделяне от широколистни дървета в
планински райони на Япония и Аляска
[2,7]. Астаксантинът е каротеноидът,
съдържащ се в най-голямо количество в
морската флора и фауна. Може да се
изолира и от дрождите Phaffia
rhodozyma. Микроорганизми, за които е
известно, че синтезират астаксантин, са
Brevibacterium, Mycobacterium lacticola,
Agrobacterium auratium, Haematococcus
pluvialis и червените дрожди P.
Rhodozyma.
Това съединение е
чувствително спрямо киселини и основи.
5. Здравословни ползи от използването
на естествени оцветители

Съществуват
все
по-големи
доказателства за функционалния принос
на естествените оцветители в храните
[25,3,1]. Доказват се наличните в тях
фитонутриенти,
фитохимикали,
микроелементи,
витамини,
антиоксиданти и други [9,13]. Всички те
допринасят
за
превенцията
на
онкологични,
сърдечно-съдови
заболявания, тумори и много други.
Използването
на
естествени
оцветители в определени количества
благоприятства
създаването
на
хранителни продукти с определени
функционални
свойства.
Такива
оцветители, като куркумина се използват
за лечение на възпалителни процеси,
подтискайки развитето на раковите
клетки, подпомага развитието на
специфични
ензими,
подпомагащи
храносмилането,
притежава
антимикробни
свойства,
стимулира
дейността на черния дроб и други
[22,18]. В голямо количество се
произвеждат каротеноидите астаксантин
от Haematococcus pluvialis и β-каротен от
Dunaliella salina; тези вещества се
използват като оцветители, проявяват и
антиоксидантни
свойства:
свързват
реакционно
способните
свободни
радикали, което обуславя тяхното
полезно за здравето действие [4,20].
Друга група изследвания са насочени
към антоцианините съдържащи се в
много червени плодове. За тях е
установено, че играят важна роля в
превенцията на сърдечни и ракови
заболявания [25,3]. Притежавайки богат
набор от биохимични и фармакологични
свойства,
включително
и
антикарциногенни, противовъзпалителни
и антимикробни свойства, понижавайки
нивата на LDL - холестерола, дават
възможност
за
двустранното
им
приложение,
като
оцветител
и
функционална
добавка
при
производството на тестени и сладкарски
изделия [4,1,9].
6. Заключение
От направения литературен обзор
можем да обобщим наличието на
разнообразни естествени оцветители,
получени от растителни, животински и
микробиални
източници,
които
притежават
изразени
технологични
свойства, позволяващи използването им
в тестени и сладкарски изделия.
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Естествените оцветители могат да бъдат
използвани за подобряване на цветовите
показатели на тестени и сладкарски
изделия, като същевременно чрез
тяхното
участие
в
хранителните
продукти се осъществява превенция
върху здравословното състояние на
потребителите. Поради което можем да
считаме, че естествените оцветители
притежават здравословни ефекти върху
човешкия организъм.
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ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ
НАПИТКИ ТИП "SMOOTHIE“
ИВАЙЛО МИНЧЕВ, ИЛИАНА МИЛКОВА-ТОМОВА, ЙОРДАНКА
АЛЕКСИЕВА, НАТАЛИЯ ПОПОВА, ДЖАНТЕКИН АЛЕКСИЕВ, БЛАГОВЕСТ
ДОШЕВ
УХТ – Пловдив, България, Стопански факултет, Катедра „Хранене и Туризъм“
minchev.tourism@gmail.com
Резюме: Проведена е анкета сред 242 респондента относно нагласите за
консумация на здравословни напитки от плодове и зеленчуци с добавка на водорасли.
Разработени са състав и технология на здравословни напитки тип "Smoothie“ на
база плодове и зеленчуци с добавка на сладководни водорасли Spirulina. Определени
са физико-химични показатели. Проведен е дискриптивен сензорн анализ с обучена
дегустационна комисия, като за провеждане на теста е използвана скала от 1 до 7.
Изследвани са сензорните показатели „консистенция“, „външен вид“, „вкус“ и “
мирис“. Дегустаторите оценяват с най-висок интензитет показателите на смути
„Плодово“, приготвено на основата на сезонни плодове (ябълка, круша, тиква) с
подправки джинджифил, куркума и канела.
Вкусовите, ароматните и текстурните характеристики позволяват те да
удовлетворяват различни потребителски вкусове. Обогатяването на плодови и
зеленчукови напитки, със сладководни водорасли, води до подобряване на
здравословния им профил.
Ключови думи: нагласи, здравословни напитки, смути, физико-химични и сензорни
показатели, сладководни водорасли, спирулина

STUDY OF THE OPPORTUNITIES FOR RECEIPT
OF HEALTH DRINKS TYPE "SMOOTHIE"
IVAJLO MINCHEV, ILIANA V. MILKOVA-TOMOVA1, IORDANKA N.
ALEXIEVA1, NATALIA POPOVA, JANTEKIN E. ALEKSIEV, BLAGOVEST
DOSCHEV
Department of Food and tourism, Economic Faculty, University of Food Technologies,
Plovdiv, Bulgaria
minchev.tourism@gmail.com
Summary: A survey was conducted among 242 respondents on the attitudes of drinking
healthy fruit and vegetable drinks with added algae. Ingredients and technology of healthy
drinks "Smoothie" based on fruits and vegetables with added Spirulina algae have been
developed. Physico-chemical indicators have been identified. A descriptive sensory
analysis was carried out with a trained tasting committee, and a scale of 1 to 7 was used to
perform the test. Sensory indicators "texture", "look", "taste" and "smell" were studied. The
tasters give the highest ratings of "Fruit" smoothie prepared on the basis of seasonal fruits
(apple, pear, pumpkin) with added spices: ginger, turmeric and cinnamon.
The taste, aroma and texture characteristics allow them to satisfy different consumer tastes.
Enriching fruit and vegetable drinks with freshwater algae improves their health profile.
Key words: Attitudes, Healthy Drinks, Confusions, physico-chemical and sensory
indicators, Freshwater Algae, Spirulina
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1. Въведение
Много изследователи
(Ayala, 1990,
Koru, E., 2012) наричат спирулината храна
на бъдещето, защото
в процеса на
отглеждане, съдържанието на протеини в
сравнение със соята, нарастват двадесет
пъти по-бързо. Спирулината е най-добрият
източник на растителни протеини, с
протеиново съдържание от 65%, по-високо
от всяка друга растителна храна.
Установено е (Nichols, B., Wood, B., 2001),
че концентрацията на витамини, минерали
и
други
хранителни
вещества
е
изключитено висока. Три до десет грама на
ден доставят големи количества β-каротин,
витамин В12 и В комплекс, желязо, основни
минерали и Υ-линоленова киселина
(Rippka, R., Stanier, R., 2012). Спирулината
е богата на фитонутриенти и функционални
хранителни вещества, които оказват
положителен
ефект
върху
здравето
(Oliveira, G., Rosa, G., Moraes, M., Pinto, L.,
2008). В съвремената хранителна култура,
заредена
с
нездравословна
храна,
спирулината може да редуцира теглото и да
подобри здравето. Тя е законно одобрена
като храна или хранителна добавка в
Европа, Япония и много други страни по
света. В съединените щати ( 1981 г.),
администрацията по храните и лекарствата
потвърди спирулината като източник на
протеин, съдържащ различни витамини и
минерали, и оповести, че може да бъде
законно пусната на пазара като хранителна
добавка. Спирулината е фотосинтезираща,
нишковидна,
спираловидна,
многоклетъчна, зелено-синя микроалга.
Двата познати вида са: Spirulina maxima и
Spirulina platensis (Vonshak, A., 1997).
Спирулината,
подобно
на
висшите
растения, съдържа хлорофил. Някои учени
ботаници ( Moraes, C., et all,2011) я
класифицират
като
микроалга,
принадлежаща към клас Cyanophyceae.
Според бактериолозите (Koru, E, 2012)
спирулината
е
бактерия
заради
прокариотната й структура. Клетъчното
делене при този вид водорасли става чрез
двоично
делене.
Химичният
състав
включва
протеини
(55%
-70%),
въглехидрати (15% -25%), есенциални
мастни
киселини
(18%),
витамини,
минерали и пигменти като каротини,
хлорофил и фикоцианин (Chronakis, I.S.

2001, Kenyon, C). Фикоцианинът намира
приложение
в
хранителната
и
фармацефтична промишлености (Hall, D.,
Rao, K., Cammack, R., 1972, Moraes, C., et
all,2011), поради
антивирусните си
свойства, предотвратява туморния растеж,
играе важна роля при лечение на анемия и
анурексия. "Smoothie" е гъста, хомогенна
напитка, която обикновено съдържа
плодове, зеленчуци, пресни или топлинно
обработени, кисело мляко и/или мляко или
сок. Може да се добавят и други продукти,
с цел повишаване на енергийната стойност
на напитката, мюсли, семена, подправки,
водорасли и други.
2. Материал и метод
При разработката на състава и
технологията на здравословните напитки са
използвани традиционни плодове (ябълка,
круша, тиква), зеленчуци ( краставица,
спанак),
подправки (магданоз, копър,
канела), цитрусови плодове ( лимон, лайм,
портокал, банан, киви ), джинжифил,
куркума и чия закупени от търговската
мрежа. Към всички разработени състави са
добавени сладководни водорасли от вида
Spirulina platensis (произведени в България),
в количество равно на еднократна дневна
доза.
Параметрите
на
процеса
хомогенизация са: 3000 об/мин., за време 2
минути първоначално при получаване на
здравословната напитка и 3 мин след
добавяне на водораслите.
Анкетното проучване, относно нагласите за
консумация на здравословни напитки от
плодове и зеленчуци с добавка на
водорасли, включва 242 респондента и е
проведено по Интернет.
Физико-химичните
показатели
са
изследвани при лабораторни условия в
УХТ, по стандартни методики ( Бухалова,
Д., 2015). Пробите са кодирани както
следва:
ПРОБА1-„Здравословно смути“,
ПРОБА 2-„Плодово смути“,
ПРОБА 3-„Цитрусово смути“,
ПРОБА 4-„Зеленчуково смути“.
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Сензорните характеристики са определени
по метода на дискриптивен сензорен анализ
(Бухалова, Д.,2015 ). Разработени бяха
карти за сензорна оценка за различните
показатели, по балова система от 1 до 5,
като 5 е “ най-добър“. Данните бяха
обработени на Exell.
3. Резултати и обсъждане
Проведеното анкетно проучване (Фиг.
1-5) показва че: 73% от респондентите са
мъже, а останалите жени, на възраст от 14
до 34 години ( 79%) и само 11% са над 34
години. 58% са ученици и студентите. Поголяма част от анкетираните- 62% са с
ниски доходи – от 100 до 400 лв. Можем да
отчетем
положителна нагласа за
консумация на здравословна напитка с
Spirulina (41%), a 39% се колебаят.
Разработени са състав и технология на
здравословни
напитки
(Фиг.1.,Фиг.2.,
Фиг.3.,Фиг.4.)
тип
"Smoothie"
.
Технологичните схеми са унифицирани,
като разликата е в основните участващи
продукти в състава на здравословните
напитки.
Определени са физико-химични показатели
на разработените напитки (Табл.1). Сухото
вещество на четирите проби е с близки
стойности (от 11 до 13% ), характерно за
напитки тип "Smoothie". Най-високи са
стойностите за „Здравословно смути“,
поради съдържанието на семена от чия.
Измерени са стойностите за рН на
разработените напитки.
Най-ниски, но
близки по стойности са тези за
смути
„Здравословно“ и „Цитрусово“, поради
киселия вкус на кивито, лимона и
портокала. Най-високи са стойностите на
рН при смути „Плодово“, поради характера
на основните инградиенти на напитката.

Проведен е сензорен анализ по метода на
дискриптивна оценка. Определени са
сензорниге характеристики по показатели
„Външен вид, цвят и консистенция“
(Фиг.10), като общо възприятие на
здравословните напитки.. Най-ниско са
оценени по показател „Външен вид“
напитки
смути
„Цитрусово“
и
„Здравословно“, като стойностите са
близки. Оценителите са харесали наймного,
по
този
показател,
смути
„Зеленчуково“, което е и с най-не наситен
зелен цвят. Консистенцията на смути
„Плодово“
е
най-високо
оценена
(следователно, най-възприета), следвана от
другите три проби, които са с близки
стойности на баловата оценка-4. Можем да
обобщим, че смути „Плодово“ се възприема
най-добре, тъй като е с високи стойности и
за трите критерия. Добавените сладководни
водорали в състава на разработените
здравословни напитки се възприемат добре
от оценителите и не влияят отпицателно
върху сензорните им показатели. Видно е,
че общото възприятие на напитка
„Плодово“ смути (ябълка, круша, печена
тиква, канела с добавка на Spirulina) се
приема най-добре.
Направена е и по-детайлна сензорна
характеристика
на
показателя
консистенция. Според оценителите, с найтечлива консистенция е смути „Плодово“,
следвано
от
смути
„Здравословно“,
„Зеленчуково“ и „Цитрусово“. Най-гъста е
консистенцията на смути „Цитрусово“
поради включения в състава банан.
Резултатите за стабилност и хомогенност са
близки (около 3) за всички разработени
състави.
4. Фигури и таблици
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Таблица 1. Физико-химични показатели
проба
сухо вещество
pH
1
11%
3,4
2
11,50%
4,8
3
12%
3,8
4
13%
4,1

Фиг. 4 . Разпределение по месечен доход

Фиг. 1 . Разпределение по пол

Фиг. 5 . Нагласа за консумация на
здравословна напитка с Spirulina

Фиг . 2. Разпределение по възраст

Фиг.6 . Технологична схема за приготвяне
на „Здравословно“
смути

Фиг. 3 . Разпределение по заетост
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Фиг.7. Технологична схема за приготвяне
на „Цитрусово“ смути

Фиг. 10. Сензорен профил на показатели
външен вид, цвят и консистенция

Фиг. 8. Технологична схема за приготвяне
на „Плодово“ смути
Фиг. 11. Сензорен профил на показател
консистенция

Фиг. 9. Технологична схема за
приготвяне на „Зеленчуково“ смути
5. Заключение
Разработени са състав и технология на
здравословни напитки тип "Smoothie“ със
сладководни водорасли Spirulina.
Проведеното анкетно проучване показва, че
независимо от доходите, повечето от
студентите/учениците и работещите на
възраст от 19 до 23 години имат нагласа за
консумация на здравословни напитки тип

"Smoothie“, като те са преимуществено
жени.
Разработените състави са с близки
стойности за показателите сухо вещество
( от 11% до 13%) и рН ( от 3,4 до 4,1),
което се определя от състава на
участващите продукти. Определени са
сензорните характеристики на
разработените напитки по метода на
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дискриптивен сензорен анализ, като са
представени графично. При разработените
здравословни напитки, добаването на
Spirulina в състава, не влияе отпицателно
върху сензорните им показатели и
смутитата се възприемат добре от
оценителите.

Biochem Biophys Res Commun. 1972 May
26;47(4):798–802.
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ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ С
ГОРИВНА КЛЕТКА - HYDRU И НЕГОВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
ИВАН БЕЛОЕВ, ДИМИТЪР ГРОЗЕВ, ПОЛИНА АТАНАСОВА, НИКОЛАЙ БУНЧЕВ
Русенски университет „Ангел Кънчев“
ibeloev@uni-ruse.bg, dgrozev@uni-ruse.bg, patanasova@uni-ruse.bg,
nbunchev@uni-ruse.bg
Резюме: Докладът представя концептуалната идея на екип на Русенския
университет за създаване на прототип на градски автомобил, задвижван от
водородна горивна клетка. Акцентът беше поставен върху дизайна на
автомобила и етапите на неговото изработване. Също така показва
връзката между различните автомобилни системи и елементи, които
отговарят на изискванията на международния конкурс Shell Eco Marathon.
Ключови думи: транспорт, градско концептуално превозно средство,
електрическо превозно средство, водород, дизайн.

BUILDING A CONCEPT FOR DESIGN AND
CONSTRUCTION OF A FUEL CELL POWERED ELECTRIC
CAR - HYDRU AND ITS IMPLEMENTATION
IVAN BELOEV, DIMITAR GROZEV, POLINA ATANASOVA, NIKOLAI BUNCHEV
University of Ruse
ibeloev@uni-ruse.bg, dgrozev@uni-ruse.bg, patanasova@uni-ruse.bg,
nbunchev@uni-ruse.bg
Abstract The paper presents the conceptual idea of University of Ruse team for
creating a prototype of an urban car driven by hydrogen fuel cell energy. The accent
was put on the vehicle design and stages of its assembling. It also shows the
connection between the different car systems and elements which meet the
requirements of the international competition Shell Eco Marathon.
Key words: transport, urban concept vehicle, electric vehicle, hydrogen, design.

1. Description of the original design
idea
Our conceptual idea to form a team, which
could create and develop a car prototype, was
born in September 2016, following the start of
the new academic year in the University of
Ruse “Angel Kanchev”. After gathering the
team and the kick-off meeting, we have
decided to focus our design efforts on the
creation of an Urban Concept vehicle, which

can be easily converted to provide different
functionality by changing different parts of the
car body. This design challenge was presented
to all students- members of the team and their
concept ideas were requested to be further
analysed and discussed among the team
members. A dozen concept ideas were
received (Fig. 1) and later analysed and
discussed by the team members (Fig. 2).
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Fig. 2. Discussions and analyses of the
presented concept models
2. Images of the HydRU urban concept
vehicle
The images in this chapter show the
current state of the HydRU Urban Concept
vehicle. They represent the results of our
efforts to create an attractive, modern and
convertible multi-purpose vehicle. The final
concept allows the easy transformation of the
single seat car into a pick-up truck, a sedan or
a hatchback (Fig. 3).

Fig. 1. Some of the initial concepts, which
were created by the designers
of the HydRU racing team
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Fig. 3. The different transformations
options of the HydRU Urban Concept
vehicle
The following photographs
different view of the vehicle.

present

D
irect rear view

¾ front perspective view

Side view

¾
rear perspective view

Cockpit view

Direct front view

The photos above and below clearly
present the outcomes of our ambition to
achieve the highest possible results for
satisfaction in both visual and technical
aspects. The car was entirely made by the
student members of the team and under the
supervision of their academic mentors in the
facilities and labs of the University of Ruse
“Angel Kanchev”. The exterior of the car was
especially designed to take an aero dynamical
shape having the least air resistance possible.
The arrangement of the cockpit components
and the interior of the car allow easy driver
access from both sides using two fully
functional doors. Unobstructed access to the
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rear compartment is also provided to the
technical maintenance team. The entire
electrical system of the vehicle is also custom
designed and arranged by the team members,
and although it is not a requirement for our
class (Hydrogen fuel cell), we have also
designed and produced our own motor drivers.
The top view of the car and an overview of the
rear cargo hold and the propulsion area are
provided below.

Top view

3. Additional
details
characteristics of the vehicle

and

The vehicle in its current state (Model
R02) was initially registered for participation
in the Shell Eco Marathon Europe 2017 in
London. As the team had no previous
experience in the Eco marathon races, we were
redirected for participation in a Shell Eco
marathon Challenger event. The car has not
participated in any previous events before the
Shell Eco marathon Challenger event in
Istanbul.
The computer models of the vehicle were
examined by series of computer simulated tests
for air resistance and airflow impact. To
improve the vehicle energy efficiency the car
body was reduced in both size (height) and
weight. All surfaces of the vehicle were made
aerodynamic.
The design of the vehicle was driven by
the “safety first” rule. The cockpit of the car
was built around an aluminium frame (Fig. 4).
Additional aluminium bars were used to
connect the bulkhead frame to the front axis,
so that the driver can be protected from all
sides (forming a safety cage). In terms of
ergonomics the car is characterised by its wide
and long front windscreen with whipper placed
on the right side instead in the middle of the
screen. This way the whipper can clean the
windscreen area in a different, but more
effective way, which provides the driver with
better visibility of the surroundings. Other
ergonomics aspects of the vehicle include two
wide side windows, comfortable carbon fibre
driver seat and user friendly front panel with
easy to operate buttons.
For the design of the car we have relied
mainly on fiber cloth and resin. However we
have also used some recyclable materials. The
entire frame of the vehicle is made out of
hollow aluminium tubes and some of the parts
are 3D printed (like the hinge cover caps for
the doors and the trunk).
The total weight of the car is around 140
kilograms. The car width is around 1100 mm,
its height is approximately 1150 mm and its
length is about 2500 mm.

Cargo hold and propulsion system view
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to pass all technical inspections and having
made more successful attempts than all
participants in the race. This way the team
managed to achieve its goal - to qualify for the
Shell Eco Marathon in London in 2018.
The efforts invested by the team members
brought another huge success - the car won the
best design award. During all years of
participation a Bulgarian team wins it for the
first time.

Fig. 4. The aluminium frame of the vehicle.
The bars from the bulkhead to the front
axis are removed for better visibility.
4. Conclusion

As conclusion it can be mentioned that the
HydRU team managed successfully for a very
short period of time to fight the huge challenge
of creating such a product.

Докладът отразява резултати от
работата по проект No 2017- ФТ- 04,
финансиран от фонд „Научни изследвания“
на Русенския университет.“
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The car has its dignified performance at
the Istanbul race, was the first one being able
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РОЛЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КЛУБОВЕ
ЗА ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА УСВОЯВАНЕ
НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ - ИНОВАТИВЕН
МЕТОД В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ
ДИМИТЪР ГРОЗЕВ, ПОЛИНА АТАНАСОВА, ИВАН БЕЛОЕВ, ПАВЕЛ СТОЯНОВ
Русенски университет „Ангел Кънчев“
dgrozev@uni-ruse.bg 1, patanasova@uni-ruse.bg, ibeloev@uni-ruse.bg,
pstoyanov@uni-ruse.bg
Резюме: В този доклад е представена ролята на професионалните клубове във
висшите училища за повишаване на знанията, свързани с изучаваната специалност,
като един от иновативните методи в обучението на студентите.
Ключови думи: професионални клубове, иновативен метод, знания, студенти.

THE ROLE OF PROFESSIONAL CLUBS TO
INCREASE THE LEVEL OF EDUCATION OF
THE TRAINING MATERIAL - INNOVATIVE
METHOD IN STUDENTS TRAINING
DIMITAR GROZEV, POLINA ATANASOVA, IVAN BELOEV, PAVEL STOYANOV
University of Ruse
dgrozev@uni-ruse.bg 1, patanasova@uni-ruse.bg, ibeloev@uni-ruse.bg,
pstoyanov@uni-ruse.bg
Abstract: This report presents the role of professional clubs in higher education
institutions in enhancing the knowledge related to the specialty studied as one of the
innovative methods in the education of students.
Key words: professional clubs, innovative method, knowledge, students.

1. Въведение
При
съвременното
обучение
във
висшите училища все повече се работи по
създаване на силна връзка между теория и
практика. Учебната работа трябва да бъде едно
малко предизвикателство, учебните задачи да са
автентични и реални, защото само тогава
предизвикват заслужен познавателен интерес в
студентите.
Активната позиция на преподавателите е
предпоставка за изграждането на компетентни и
квалифицирани специалисти [1]. В процеса на
обучение прилагането на разнообразен набор от
методи, форми и средства на обучение се
определя от иновативната инициатива на
преподавателя. Методите на обучение са едни от
най-важните компоненти на образователния
процес. Тяхното разнообразие спомага за

реализиране на основните стратегически
направления на процеса на обучение и
постигането на целите и задачи които си е
поставил
преподавателя.
От
правилно
подбраните методи зависи в каква степен
обучаваните ще овладеят учебния материал.
Използваните методи трябва да са адекватни на
поставените образователни, възпитателни и
развиващи цели [2].
В етапа на зрялост младите хора нямат
богат социален и житейски опит, но се
отличават с мотивираност да учат и да се
развиват в стремежа си за успешна
професионална реализация. Потребността от
саморазвитие и себедоказване ги ръководи и
мотивира да търсят повече знания и да
усъвършенстват своите умения. Съществен
аргумент тук се явява и необходимостта от
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адаптиране към непрекъснато променящите се
условия. За да бъде конкурентоспособен,
съвременният специалист се нуждае от
непрекъснато актуализиране на знанията и от
умения, надхвърлящи рамките на тясната му
специалност.
Един от най-важните критерии за
модернизация на висшето образование е
осъвременяването на учебния процес чрез
въвеждането на иновативни форми и методи на
обучение, целящи повишаване на студентската
активност
и
мотивация
за
качествено
професионално образование.
Работата в клубове с насоченост към
знания, свързани с изучаваната специалност във
висшите училища е един от иновативните
методи в обучението на студентите. Към
момента в Русенския университет функционират
десет такива клуба, които работят както
самостоятелно, така и в сътрудничество
помежду си. Един от тези клубове е академичен
клуб „Четири колела“ [3].
2. Изложение на доклада
Академичен клуб „Четири колела“ е
създаден през 2015 година, като развива
дейността си в областта на управление и
организация на транспорта. При учредяването
му членове наброяват 20 студенти и
преподаватели. В момента броят им е 72 (фиг.1).

- активно включване в образователни,
научноизследователски, проектни и
доброволчески дейности, които допринасят
за развитие на обществото.
Основните дейности на клуба са:
2.1.Администриране от клубния съвет:
- разработване на програма за постигане
на годишните цели на клуба;
- организиране на седмични и специални
програми;
- поддържане на клубен уебсайт;
- насърчаване на взаимопомощта между
членовете на клуба;
- провеждане на всякакви други дейности,
свързани с ефективното функциониране
на клуба.
Клубният уебсайт се оказа много
полезен и успешен. Още при създаването на
клуба се забеляза тенденция за интензивна
комуникация
по
различни
казуси
от
транспортната практика и това наложи
необходимостта от създаване на информационна
платформа за обмен в интернет. Създадената
отворена група в платформата Facebook (фиг. 2)
към момента наброява повече от 400 члена и
непрекъснато
нараства.
Ежедневно
се
публикуват над 30 поста с специализирана
насоченост. Възникналите коментари създават
предпоставка за обмен на мнения между
студенти, преподаватели и професионалисти в
областта на транспорта. Допълнително на сайта:
се обявяват програмите на клубните сбирки;
публикуват се програми за предстоящите
събития; популяризират се на обществено
полезните проекти на клуба и участието на
студентите в реализацията им и др. [5].

Фиг. 1. Момент от учредяването на клуба
Основно работата в клуба е насочена
основно към:
- насърчаване на образователното и
професионалното развитие на студентите;
- задълбочаване и интензифициране на
комуникацията и партньорството между
студенти и преподаватели;
- обмен на идеи и различни гледни точки по
актуални проблеми от областта в
компетенциите на клуба;
- професионалното и научното развитие на
преподавателите

Фиг. 2. Общ вид на страницата на клуба във
Facebook
Основните
групи
платформата са:
- студенти;
- докторанти;
- преподаватели;
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-

университетска администрация;
випускници на университета;
работещи в областта на транспорта.
Съдържанието на основни теми, по
които се дискутира е показателно за интересите
на студентите. Това са теми свързани с:
- автомобилните превозни средства;
- безопасност
на
автомобилното
движение;
- автомобилизъм;
- логистика;
- иновативни методи за управление на
транспорта;
- екология;
- обучение и практики.
2.2. Проектна дейност:
2.2.1.Проект
„Безопасност
на
движението“
финансиран
от
общинска
фондация „Град на свободния дух“ към Община
Русе;
Проектът беше насочен към създаване на
необходимата
научно-изследователска
и
приложна база от данни и експертни оценки за
влиянието на скоростта при управление на
автомобили в градски условия с оглед на
намаляване
на
пътнотранспортните
произшествия
(ПТП).
За
целта
беше
дооборудван лек автомобил VW Polo и му бе
монтирана GPS регистрираща система. Бяха
направени
изследвания
при
различни
атмосферни и пътни условия (фиг. 3).
Студентите имаха възможност в реално да
повишат нивото на реакциите си в екстремни
ситуации.

автомобилни пилоти и управители на
транспортни фирми в град Русе.
2.2.3.Проект „INNOTRANS“ съвместно с
общинска фондация „Град на свободния дух“
към Община Русе;
Проекта е създаден с цел създаване на
база от знания в студентите за иновативните
технологии в транспорта и нуждата от
прилагането им в практиката. В работата са
привлечени и ученици от училищата в град
Русе, като ще се определят отбори, които ще
работят в състезателна среда.
2.2.4
Проект
„Изследване
на
мултимодалните технологии за превоз на
товари“.
При изпълнение на проекта студентите
имат възможност да създадат навици по
организация на мултимодален превоз и да
изследват съпътстващите процеси. Изграден е
макет на мултимодален център с цел
симулиране на отделните етапи (фиг. 4).

Фиг. 4. Макет на мултимодален център

Фиг. 3. Презентиране на автомобила и
изследване на влиянието на скоростта при
заснежен участък от пътя

2.3.Организиране на събития
2.3.1.Организиране на семинар на тема
„Да запазим децата на пътя“.
Създадени са презентации, които ще бъдат
показвани от студенти пред различни
възрастови групи ученици свързани с
безопасността на движението (фиг.5). На
семинара
присъстваха
представители
на
транспортни фирми в града, които представиха
техни виждания по въпроса за опазването на
децата на пътя.

2.2.2.Проект „Подготвяне на автомобил
за обучение на кандидат водачи на спортни
автомобили“ съвместно със Студентски съвет
към Русенки университет.
Основната цел на проекта беше
намаляване
на
пътно
транспортните
произшествия при провеждане на автомобилни
състезания и подобряване управлението на
автомобил в рискови ситуации и подобряване на
квалификацията на студентите водачи на
автомобили. В процеса на обучение се включиха

Фиг. 5. Представяне на презентациите пред
ръководството на университета, собственици
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на фирми в областта на транспорта и
студенти
2.3.2 Ежегодно участие в Иновативното
младежко ЕКСПО на Русенския университет.
Студентите
имат
възможност
да
престават пред университетското ръководство,
специалисти в транспортния сектор и
обществеността свои разработки и идея
търсейки средства за реализация и помощ
(фиг.6).

Фиг. 8. Моменти от картинг състезанието
RUkart 2016
2.4.Помощ при намиране на работни
места

Фиг. 6. Студенти и докторанти
представят свои предложения
2.3.3.Организиране за първи път на
университетски картинг шампионат „RUkart
2016“.
Целта на състезанието е студентите да
получат умения за безопасно и майсторско
управление в критични ситуации, както и
намаляване на агресията по пътищата.
Участваха много гости, както и дългогодишния
рали състезател Милослав Станчев, който
проведе
обучение
за
основите
при
състезателното управление на автомобил и
сподели моменти от богатата си спортна кариера
(фиг. 7).

В интернет групата ежеседмично се
публикуват обяви за работа като от Центъра за
кариерно развитие на Русенския университет,
така и директно от реални работодатели. Това
дава възможност за организиране на срещи
между студенти, преподаватели и представители
на бизнеса. Тези срещи помагат на студентите
да установят какви са изискванията на
съвременните работодатели и съответно какво
те трябва още да усъвършенстват в знанията си.
В момента повече от 20 студенти вече работят
по обявените работни места.
3. Заключение
Работата в професионалните клубове
към Русенския университет е важен елемент от
съвременното
обучение
на
студенти.
Академичен клуб „Четири колела“ си е поставил
задачата за в бъдеще да създава повече
възможности за реализация на младите хора и да
помага в тяхното професионално израстване.
Докладът отразява резултати от работата
по проект No 2017- ФТ- 04, финансиран от фонд
„Научни
изследвания“
на
Русенския
университет.“

1.

Фиг. 7. Мирослав Станчев приветства
участниците в състезанието
Тази година се проведе и втори
университетски картинг шампионат „RUkart
2017“ в който участие взеха повече от 40
ученици от средните училища в град Русе
Така състезанието се превърна в
ежегодно (фиг. 8).

2.
3.
4.

5.
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АНАЛИЗ НА ИНТЕНЗИВНОСТТА НА
ДВИЖЕНИЕ НА МПС ПРЕЗ ГРАНИЧНИТЕ
ГРАДОВЕ РУСЕ И ВИДИН
РОСИЦА АНГЕЛОВА, ПАВЕЛ СТОЯНОВ, НИКОЛАЙ БУНЧЕВ, ДИМИТЪР ГРОЗЕВ
Русенски универистет „Ангел Кънчев“
rhangelova@uni-ruse.bg, pstoyanov@uni-ruse.bg, s144012@stud.uni-ruse.bg,
dgorzev@uni-ruse.bg
Резюме: В доклада е направен анализ на интензивността на движение на МПС
преминали през двата гранични града с мост над река Дунав Русе и Видин за 2016г.
Резултатите показват, че броят на преминалите през град Русе леки и товарни
автомобили е 6 пъти по-голям спрямо този през град Видин.
Ключови думи: интензивност, транспортни потоци, транспортна мрежа

ANALYSIS OF THE TRAFFIC INTENSITY IN THE BORDER
TOWNS OF RUSE AND VIDIN
ROSITSA ANGELOVA, PAVEL STOYANOV, NIKOLAI BUNCHEV, DIMITAR GROZEV
University of Ruse
rhangelova@uni-ruse.bg, pstoyanov@uni-ruse.bg, s144012@stud.uni-ruse.bg,
dgorzev@uni-ruse.bg
Abstract : In this report, I have analyzed the traffic intensity of vehicles, which have
passed through the two border towns during 2016. Both Ruse and Vidin are connected with
Romania by bridges over the river Danube. Results are showing that the number of cars and
trucks which have passed through Ruse is 6 times as much as the number of vehicles which
have passed through Vidin.
Key words: traffic, traffic intensity of vehicles , road map

1. Въведение
Развитието на транспортния сектор е от
изключително
значение
за
повишаване
конкурентоспособността
на
националната
икономика, за обслужване нуждите на
населението и развитието на външнотърговските
връзки. През последнте години се наблюдава
съществено нарастване на трафика по главните
пътнотранспортни направления, с тенденция за
повишаването му. Основна предпоставка за
безаварииното преминаване на потока от пътни
превозни средства може да бъде постигнато,
само при добре изградена транспортна
инфраструктура. Затова е необходимо да бъдат
осъщесвтени необходимите връзки, както между
различните категории пътища, така и между
различните видове транспорт. Подобряването
както в национален, така и в европейски план
зависи пряко от усъвършенстване на мрежата на
коридорите от трансевропейската транспортна
мрежа TEN-T. В рамките на българската част на
трансграничния регион са скоростен път

„София-Видин“ за Будапеща, АМ „Хемус“ и
скоростен път „Велико Търново – Русе“ за
Букурещ.
2. Изложение на доклада
Сериозни транспортни задръжки има в
най-натоварените участъци от пътната мрежа на
северна България, които са Русе – Велико
Търново и Видин – София. В трансграничния
регион Румъния – България са недостатъчно
развити пътищата от РПМ [4]. През Дунав мост
Русе - Гюргево през 2016г. са преминали около
760 000 тежкотоварни aвтомобила, докато през
Дунав мост 2 Видин – Калафат общият брой
ППС е 1 137 348, a тежкотоварните са 552 272
[6]. Средната интензивност през Дунав мост 1 и
2 са показани на таблици 1 и 2.
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Таблица 1
Средна интензивност през граничния пункт
Русе- Гюргево (Дунав мост 1)
Период от време
Брой преминали
автомобили
Една година

760 000

Един месец

63 300

Един ден

2 110

Един час

88

Таблица 2
Средна интензивност през граничния пункт
Видин – Калафат (Дунав мост 2)
Период от време
Брой
преминали
автомобили
Една година

137 348

Един месец

94 779

Един ден

3 159

Един час

132

Наблюдава се преминаването на голям поток
през граничния пункт Видин – Калафат, който е
почти 2 пъти по-голям от този през РусеГюргево. Това се дължи на товарния поток,
който отива към Западна Европа. По отношение
на броя влизащи в страната ППС и излизащи,
броят на влизащите е с 15,9% по-голям при
Видин -Калафат.
На територията на Русенска област са
разположени: първокласен път I-5 (Е-85 Русе В.Търново), първокласен път I-2 (Е70 Русе Варна), второкласен път II-21 (Русе - Силистра),
второкласен път II-23 (Русе - Кубрат) и
третокласен път III-501 (Русе - Две могили Бяла), като те се явяват вход и изход в
Република България през ГКПП Дунав-мост [4].
На територията на Видинска област е
разположен първокласният републикански път
I-1 от Видин до Ботевград свързва моста с
автомагистрала „Хемус“. По-пряк път до София
е възможен през Петрохански проход, който е
живописен, но и по-труден за преминаване.

7
6
0
0
0
0

Фиг.1. Натоварване на участъците в
област Видин и Русе.
От началото на 2016 г. са въведени в
експлоатация 320 автоматични уреди в цялата
страна за преброяване, идентифициране,
класифициране и измерване на моментната и
средна скорост на МПС.[5].
На базата на тези данни е направен
анализ на максималното и минималното
натоварване на главните пътищата от РПМ за
градовете Русе и Видин, като са получени
резулати за 2016г.
От фигура 1 общият входящ поток към
Русе е 3 779 751 броя пътни превозни средства, а
изходящият поток е 3 764 128 броя. За Видин в
посока към Калафат е 526 877, в посока към
София е 610 471 преминали пътни превозни
средства. Най-натоварен е пътя Русе-Велико
Търново.
В момента пътят има участъци с ленти за
изпреварване при изкачване. Около 70% пътя
Русе – В.Търново е с еднолентово движение в
едната посока. Около 40% са ограниченията на
скоростта със знаци в двете посоки, а останалите
60% са без ограничение, ако не се отчете
нормативно определеното.
На
фигура
2
е
представено
натоварването по месеци на транспортния поток
за направлението Русе – В. Търново.

Фиг.2. Брой преминали превозни средства
по месеци Русе - В.Търново.
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От фигурата се вижда, че най–натоварен
е месец август по направление Русе спрямо
януари с 31,2%, а в посока В. Търново е месец
август спрямо месец февруари с 62,7%.
В участъка Русе – Силистра се
наблюдава най-голямо натоварване през месец
юли спрямо месец януари с 38,7 %. Относно в
обратна посока Силистра – Русе най-натоварено
е през месец юли с 38,6% спрямо януари.
По направление Варна - Русе най –
натоварен е месец август спрямо месец януари с
61,5 %, а в обратна посока е аналогично с 27,8
%.
За изследваният период през 2016 г. найнатоварен е месец юли в направление ВидинСофия с 62 994 бр., спрямо месец февруари
36 774 бр. или
с 58,2 % по-малко. По
направление Видин – Калафат най-натоварен е
месец август с 55 779 бр., а най-малко е месец
януари с 27 015 бр. или с 48,4 %.
Основният поток преминал през Видин е
с пет пъти по-малък от този през Русе.
По предварително направени изчисления
съгласно наредба № 2 [2] относно планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии,
е
определен коефициента за приравняване на
МПС към лек автомобил.
За
определяне
на
теоретичната
пропускателна способност Pn за една лента
може да се определи с помощта на следното
уравнение:

ПС м 
където

Va

е

3600Va
, Е/h
Lд
скоростта

или натоварването на участъка за пиковите
часове на денонощието е 76,7%.
Също така след направени изчисления се
забелязва, че фактическото транспортно
натоварване е до 60 % от пропускателната
способност на пътя през месец април, а наймалко транспортно натоварване има през месец
януари 45%.
По аналогичен път е направен и анализ
за участъка Русе – Силистра и Русе – Варна и
Видин – Калафат. Транспортното натоварване за
Русе – Силистра е до 32 % през месец март и до
17 % през месец юли. За участъка Русе – Варна
натоварването е около 63 % през месец април, а
най-малко е през януари 30%.
За участъка Видин – Калафат който е
предимно с еднолентово движение в едната
посока най-голямо транспортно натоварване има
през месец март около 20%, а най-малко 14%.
Предвижда се разширяване на пътя от
Видин до Ботевград до скоростен път [1].
Максималното натоварване по часове и
дни за изследвания период по месеци за
участъка Русе – В. Търново са представени на
фигура 3. От където се наблюдава, че най-голям
брои преминали превозни средства по месеци са
в часовете от 11:00 до 18:00 за Русе-В.Търново.

(1)

на

движение

на

автомобилния поток km/h, а Lд – разстоянието
между автомобилите, km. [3].
След заместване по формулата се
получава, че максималната пропускателна
способност на участъка Русе – В. Търново е
1837 Е/h. От където се вижда, че наличната
инфраструктура не е твърде натоварена, понеже
максималният брой ППС е 1057, което в
приведени единици е 1321. Това показва, че в
пиковите часове на денонощието натоварването
на пътя е 71,9%. Като цяло на този етап пътя
успява да поеме дори максималния транспортен
поток.
Пропускателната способност за участъка
Видин – Калафат също е 1837 Е/h. От където се
вижда, че наличната инфраструктура не е твърде
натоварена, понеже максималният брой ППС е
342, което в което в приведени единици е 1410

Фиг.3. Максимален брой превозни средства през
годината по часове и месеци Русе-В. Търново.
За Видин разпределението в найнатоваренте часове от месеците през годината
не се наблюдават големи колебания между
стойностите на броя преминали превозни
средства и часовете с най-голяма интензивност
на движението са от 11:00 до 17:00. За този
период и в двете посоки входящия и изходящия
поток са почти равномерни, като границите на
общо преминалите превозни средства е от 342
до 247 броя.
По пътят Русе - Варна през месеците
април 1132 и май 1077 се наблюдава значително
повишение на трафика спрямо предходните
януари 552 и февруари 587, кото са най-малко
натоварените.
През
останаите
месеци
интензивността на движене е почти равномерна
и не се забелязват значителни отклонения в
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пиковите часове на денонощието. Като тук
диапазонат на пиково натоварване по часове
през месеците е същото, както предходните.
Колебанията по месеци за пътят Русе –
Силистра са значително натоварване през месец
март 573, спрямо няй-малка интензивност на
движението за януари 312, през останалите
месеци се запазва равномерно. Границите по
часово разпределение на пиково натоварване се
движат от 9:00 до 17:00.
За да бъде по-ясно разпределението на
транспортния
поток
е
разгледано
разпределението по видове автомобили за найнатовареното денонощие в годината, както
следва за Русе - В. Търново и аналогично за
другите направления в двете области Русе и
Видин.
На
фигура
4
е
представеното
натоварването по денонощие на преминалите
видове ППС.

понеже максималният брой ППС е 1057, което в
приведени единици е 1321. Това показва, че в
пиковите часове на денонощието натоварването
на пътя е 71,9%. Като цяло на този етап пътя
успява да поеме максималния транспортен
поток, но не позволява безопасно изпреварване,
понеже в по-голямата си част движението е в
една лента.
Пропускателната способност за участъка
Видин – Калафат също е 1837 Е/h. От където се
вижда, че наличната инфраструктура е също
твърде натоварена, понеже максималния брой
ППС е 342, което в което в приведени единици е
1410 или натоварването на участъка за пиковите
часове на денонощието е 76,7%, дължащо се на
големия брой товарни автомобили.
Докладът отразява резултати от работата
по проект No 2017- ФТ- 04, финансиран от фонд
„Научни
изследвания
на
Русенския
университет“.
ЛИТЕРАТУРА
1. Интегрирана транспортна стратегия в
периода до 2030г., 2017г.

Бр
ой
пре
ми
нал
и
ПП
С

часове

Фиг.4. Най-натоварено денонощие по видове
преминали ППС 29.04 по участъка Русе - В. Търново

От фигурата се вижда, че найнатоварените часове са от 9 до 16 ч за леките
автомобили които не надвишават 900 бр. в този
часови период. При леко товарните автомобили
и товарните автомобили с ремаркета найнатоварените часове са между 7 и 17 ч., като не
преминават повече от 80 бр. на час.
3. Заключение
През Дунав мост Русе - Гюргево през
2016г.
са
преминали
около
760 000
тежкотоварни автомобили, а през Дунав мост 2
Видин – Калафат, всички ППС са около
1 137 348.
В област Русе най – натоварен е участъка
Русе – В. Търново. След направени изчисления
се забелязва, че фактическото транспортно
натоварване е до 60% от пропускателната
способност на пътя през месец април, а наймалко транспортно натоварване има през месец
януари 45%.
В участъка Русе – В. Търново наличната
инфраструктура е достатъчно натоварена,

2. Наредба № 2 от 29 юни 2004г. за
планиране
и
проектиране
на
комуникационно
транспортните
системи на урбанизираните територии .
Обн.ДВ бр.86 от 1 Октомври 2004 .,
попр. ДВ. бр.93 от 19 Отомври 2004г.,
изм и доп. ДВ бр.56 от 24 Юли 2015г.
3. Тодоров
Т.,
Градско
движение.
Проучване, планиране и организaция.
София 1979
4. „Проучване на възможностите за
намаляване на използването на TEN-T
мрежа
в
трансграничния
регион
Румъния-България чрез оптимизиране на
товарния и пътнически транспорт и
развитие на съвместен механизъм за
подкрепа на интермодални връзки“
http://www.interregrobg.eu/
5. Страница
на
агенция
инфраструктура . 2017.
http://www.api.bg/

пътна

6. Tpaфиĸът нa Дyнaв мocт пpи Pyce ce e
yвeличил двoйнo зa гoдинa. Money.bg,
2017. https://money.bg/economics/trafikatna-dunav-most-pri-ruse-se-e-uvelichildvoyno-za-godina.html
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АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ОТ КОИТО ЗАВИСИ
УДЪЛЖАВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИЯ
РЕСУРС НА АВИАЦИОННАТА ТЕХНИКА
АНТОН СИРОМАШКИ
Месторабота 1, Месторабота 2,
E-mail: siromashki@gmail.com
Резюме: В статията сe анализира удължаването на жизнения цикъл на
авиационната техника. Разглеждат се факторите, които определят
удължаването на ресурса на въздухоплавателните средства. Отбелязва се, че един
от начините за удължаване на ресурса е чрез използване на заложения при
проектирането якостен резерв (запас).
Ключови думи: ресурс, жизнен цикъл, въздухоплавателни средства

ANALYSIS OF FACTORS BASED ON THE
EXTENSION OF TECHNICAL RESOURCES OF
AVIATION TECHNOLOGY
ANTON SIROMASHKI
Workplace 1, Workplace 2,
E-mail: siromashki@gmail.com
Abstract: In the article are analysed extensions of service life of aeronautical products.
Factors which determine extension of service life of aircraft are analyzed. It is pointed out
that one way to provide service life extension is to be used the reserve of permanence set
during the development and production.
Key words: service life, life cycle, aircraft equipment

1. Въведение
С течение на времето авиационната
техника (АТ) се износва и морално остарява,
количеството въздухоплавателни средства (ВС)
в експлоатация намаляват. В националните
програми за развитие и експлоатация на АТ се
дават възможности за възобновяване на родния
авиопарк във всеки един отрасъл (военна,
гражданска, селскостопанска авиация).
С появата на нови тенденции в
авиацията, а също с изискванията и
потребностите,
които
непрекъснато
се
увеличават, актуалният въпрос, който изисква
решение, е преодоляване на дефицита на ВС.
Днес вече много от авиокомпаниите са
готови да изпълнят тази задача по удължаване
на ресурса на ВС, защото всяка крачка изисква
значително по–малко загуби в сравнение с
покупката на нов самолет. Изхождайки от

технико–икономическата обосновка на проекта,
също
е
очевидна
ефективността
на
експлоатацията на ВС с удължен ресурс на
различни видове ВС, което осигурява
съответствие с изискванията на ICAO относно
шума и вредните емисии в небето на ЕС.
В смисъла на тълкуването на думата
ресурс в авиацията има различни видове, но
най–общо ресурсът представлява – наработка на
компонентите и изделията на ВС, в пределите
на която производителят гарантира безопасна
експлоатация.
Назначен ресурс – ресурс, който се
назначава за всички ВС в конкретната им
модификация за конкретен момент от време.
Когато се употребява думата ресурс на ВС, се
има предвид назначен ресурс.

YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS" autumn 2017

97

Срок на служба в години (календарен) –
този вид назначен ресурс се увеличава от година
на година.
Междуремонтен ресурс – ресурс между
капиталните
ремонти
на
ВС.
При
междуремонтния ресурс също може да
съществува т. нар. удължаване на ресурса на ВС
с „изпреварваща експлоатация”.
Често границите на експлоатацията на
първия модел ВС (най–стария), или на най–
интензивно експлоатираното ВС, се удължават.
Такава ситуация се нарича „изпреварваща
експлоатация”, самото ВС се нарича „лидер”.
Теоретично, идеята за индивидуалните ресурси
е напълно приложима, а на практика това води
до високи икономически печалби.
Обикновено назначеният ресурс се назначава за
всички ВС от конкретна модификация, обаче в
някои случаи е възможно индивидуално
увеличение на назначения ресурс за конкретни
модификации ВС.
Установяването на срока на безопасната
експлоатация на техническото оборудване има
различни аспекти един от които се явява
методологията за оценка на остатъчния ресурс.
Задачата за оценка на остатъчния ресурс на
експлоатирания обект се отнася към класа
задачи за индивидуално прогнозиране и
включва решение на такива задачи, като: оценка
на текущото състояние, прогнозиране на това
състояние в бъдеще, оценка на вероятностите за
настъпване на откази, оценка на риска за
аварийните ситуации. На основата на тази
прогноза се установява пределно–допустимия
срок на експлоатация на оборудването или се
назначава срок за поредния контрол на
състоянието на изследвания обект. Създава се
методика за оценка на остатъчния ресурс [1].
В началния стадий по удължаване на
ресурса на АТ винаги възникват очаквани и
неочаквани трудности. Необходимо е много
ясно да се отделят факторите от които зависи
удължаването на ресурса на АТ. Те условно
могат да се разделят на следните:
● нормативно–правни;
● организационни;
● експлоатационни;
● научно–технически;
● икономически.
2. Нормативно–правни
Законова основа за решаване на този
въпрос липсва или не е достатъчно ясна. Остават
във времето нерешени следните въпроси: по
защита правата на производителя и свързаните с
това негови задължения да предоставя на
потребителя
всякаква
информация
за
експлоатираните от него ВС, включително и

тази за удължаване на ресурсите; за спазване на
изискванията на стандартите; за органите,
осигуряващи този вид дейност и др.[2].
3. Организационни
Основни задачи при удължаването на
ресурса от организационен характер се явяват:
● спазване или промяна на стратегията по
техническо обслужване и ремонт (ТО и Р);
● организация на цялостната система за
техническо ТО и Р от самото началото до
завършване на процеса;
● организация на работата по ТО и Р на ВС;
● видове и форми на ТО и Р;
● стратегии за ТО и Р на изделията на АТ;
● класификация на работата по ТО;
● методи на организацията на работите по ТО на
ВС;
● особености на построяването на системата на
ТО и Р;
● задачи и организационна структура на
инженерно–авиационната служба;
●
обучение
на
инженерно–техническия
персонал;
● контрол на качество на работите по ТО и Р;
● внедряване на подходи за повишаване на
показателите на надеждност и безопасност на
полетите (БП);
●индивидуалните особености на членовете на
екипажите и тяхната професионална подготовка;
●квалификацията на инженерно–техническия
състав, определяна, в частност, от знанието на
конструкцията на ВС, от пълнотата, с която се
откриват неизправностите, своевременното и
ефективно
откриване,
локализиране
и
отстраняване на пукнатини, корозии и др.;
● организация на производството, закупуване на
оборудване, стендове, нови технологии, а също
и съответни производствени агрегати;
● внедряване и организиране (създаване) на
единна
система
на
експлоатационната
документация;
● използване на различни подходи при
удължаването на ресурса на АТ по спуснатата
от
конструкторските
експлоатационна
документация;
● създаване на регламентиран информационен
обмен между конструктори, производители и
потребители по въпросите за надеждността,
контрола и ремонтопригодността на ВС;
● създаване на система за мониторинг на
техническото състояние на експлоатираното ВС;
● доставка на резервни части [3].
4. Експлоатационни
● летателно–технически характеристики:

минимална скорост, km/h;

крейсерска скорост, km/h;
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далечина на полета, km;

диапазон от крейсерски височини на
полета, km;

разбег, m (дистанция на излитане, m);

пробег, m (дистанция на кацане, m);
● метеорологичните и климатични условия на
полета, в това число турболентността на
атмосферата, градиентите на температурата по
височина, влажност и др.).
5. Научно–технически
● конструктивни, производствени и
технологични особености;
● геометрични параметри и характеристики:

разпереност на крилото, m;

площ на крилото в план, m2;

удължение на крилото;

дължина на самолета, m;

диаметър на тялото, m;

силова установка:
o
брой на двигателите;
o
стартова
тяга
на
двигателите,
daN(стартова мощност, kW);
o
излетна
тяговъоръженост
(излетнаенерговъоръженост, kW/daN);
o
специфичен разход на гориво, kg/daNh
или kg/kWh
● масови параметри и характеристики:

излетна маса, kg;

брой на местата за пътници;

маса на самолета празен, kg(относителна
стойност);

маса на горивото, kg;

излетно крилно натоварване, daN/m2;
● наличие на научно–изследователска база за
провеждане на уникални за целта изследвания;
● достижения на научно–изследователска
дейност в разглежданата област – у нас и в
световен мащаб [2,4].
Съществено отличие на системата за
поддържане на летателната годност е явното
отделяне на поетапното удължаване на
ресурсите и сроковете на служба, при което
пълният (заявеният) ресурс и срокът на служба
на ВС се разделя на етапи.На всеки етап:
● натрупва се информация за условията на
експлоатация на ВС, неговия ремонт и
дефектите, включвайки оценка за техническото
състояние на всяко ВС по програмата на
разработчика (конструктора);
●извършват се лабораторни изпитания на
конструкцията и нейните съставящи елементи (с
оценка на ефективността на доработките);
● разработват се мероприятия за поддържане на
летателната годност за последващия етап.

Поетапно удължаване
на ресурсите и
сроковете на служба

Нормативна
база
Инспекция на
летателната
годност на ВС

Система за
сертификация

Програми по
ТОиР
Летателна
годност на ВС

Сертификация в
гражданската/
военната авиация

Следпродаждно
осигуряване

Персонал
(обучение)

Фиг. 1. Компоненти на системата за
поддръжка на летателната годност на
ВС.
На схемата (фиг.1) в общ вид са
показани основните компоненти на системата за
поддръжка на летателната годност на ВС, която
е в съответствие с международната практика.
Реализираната система за продължаване на
ресурса и сроковете на служба е процедурата за
периодична оценка за техническото състояние
на ВС по програмите за техническа
експлоатация и ремонт. Тя предвижда:
Изследване
на
критичните
места
на
конструкцията с методите на безразрушителен
контрол, освен техническите въпроси включва
проверка на службата за техническа диагностика
и безразрушителния контрол на потребителя за
качеството и контрола на особено важните и
отговорни места на АТ [5].

Идеологията на удължените ресурси
на АТ е била много мъдра. Известно е, че
при проектирането на АТ, съгласно нормите
за летателна годност, се залага коефициент
на запас на здравина, равен на 2,5. Затова
решението за удължаването на ресурса и
сроковете на служба на експлоатираната АТ
под допълнителния контрол от страна на
конструкторите
и
други
привлечени
организации, е обосновано и особени
рискове е няма. Процедурата за удължаване
на ресурса предоставя провеждане на
комплекс от изследвания на техническото
състояние на самолетите и въртолетите и
техните ресурсни агрегати, отработили по–
рано установените ресурси и срокове на
служба. Това става по програмите за
изследване на техническото състояние с цел
даване на оценка за възможностите за
тяхната по–нататъшна експлоатация с
удължения ресурс [3].
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6. Икономически
Икономическите
възможности
на
страната не позволяват в близките години да се
закупи нова АТ. Съкращаване на общите
средствата за покупка на нови ВС, съдържащи,
експлоатация и ремонт за АТ е довело до
натрупване в складовете на неизправна АТ,
изискващо различни видове ремонт. Поради
отсъствие на запасни части и средства за тяхната
покупка има много голям процент неизправна
техника. В тези условия единствен източник за
поддръжка на летателната годност остава
удължаването на ресурса на АТ. Основни цели
на удължаването на ресурса на АТ са:
● повишаване на ефективността на използване
ВС;
● редовност на полетите и изпълнение на
задачите.
Достигането на тези цели може да бъде
изпълнено в условията на ограничения,
налагащи се от реалните възможности от
държавата, което обуславя необходимостта от:
минимизация на загубите от удължаването на
ресурса на АТ.
В процеса на вземане на решение е
нужна информация за възможността за
удължаването на ресурса имайки предвид
ограничените финансови средства. При това
възниква въпросът: Какви са насоките в
удължаването на ресурса, които могат да дадат
най–голям ефект при зададения обем на
финансиране?
Отговори на поставените въпроси могат
да бъдат получени в резултат на икономическия
анализ.
В съответствие с методиката в
качеството на критерии на икономическата
ефективност от удължаването на ресурса на
образец на АТ ще приемем разликата в
стойността на изпълнение на основната задача
на съществуващия базов и образеца с удължен
ресурс:
Э=Cc – Cм (1)
Където:
Э – размер на икономическата ефективност;
Cc – стойност на изпълнение на основната
задача на съществуващата АТ;
Cм – стойност на изпълнение на основната
задача на АТ с удължен ресурс.
Ако в резултат на разчетите се получи, че Э>0,
то удължаването на ресурса е целесъобразна.
Ако Э<0, то удължаването на ресурса е
нецелесъобразна. Ако Э=0, то решението трябва
да се приеме имайки предвид другите
неикономически фактори [6].

7. Алгоритъм за провеждане на
изследвания за удължаване на ресурса
на ВС.
На база на предложения алгоритъм за
провеждане на изследванията за удължаване на
ресурса на ВС (фиг.2), трябва да се направят
шест вида анализ:
● статистически и технически анализ на
различните видове повреди;
● анализ на условията на експлоатация;
● анализ на техническото състояние на ВС;
● анализ на ресурса на възлите, агрегатите и
системите на ВС;
● анализ на експлоатационните натоварвания;
● анализ на разходите по удължаване на
ресурса.
Вид на изследванията за удължаване на ресурса

Анализ на
условията на
експлоатация

Анализ на
техническото
състояние на
ВС

Анализ на
ресурса на
агрегатите
на ВС

Анализ на
експлоатацио–
нните
натоварвания

Анализ на
разходите
по
удължаване
на ресурса

Оценка на критериите по: безопасност на полетите, надеждност, дълготрайност

Вземане на решение

Да

Изготвяне на програма/и за
удължаване на техническия ресурс на
ВС (на компонентите)

Не

Неизпълнение на работни работи
по удължаване на ресурса на АТ

Сдаване на ВС, съпътстват с
„Технически акт” по удължаването
на ресурса

Фиг. 2. Алгоритъм за провеждане на
изследвания за удължаване на ресурса на
ВС.
Получените резултати от анализите
трябва да се оценят по определени критерии
като:
● безопасност на полетите;
● надеждност;
● дълготрайност.
8. Заключение
На базата на изложеното за ресурсната
политика могат да се направят следните изводи.
1. Удължаването на назначения ресурс по
наработка на ВС като цяло е уникална и трудно
решима за страната ни задача, но не и неизпълнима.
2. Стратегическата задача на инженерно–
авиационното осигуряване е обединяването на
усилията на авиационно–техническия потенциал за
разработване на методики за удължаване на ресурса
на АТ и внедряване на по–ефективни стратегии на
техническо обслужване и ремонт.
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3. На основата на общата методика могат да
бъдат разработени различни частни методики за
решаване на отделни подзадачи, посочени в нея [2,7].
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на системата VOR, диапазона им на работа, принципа им на работа,
предимствата и недостатъците им
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SYSTEM VOR
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Abstract: The present work presents the ground and onboard equipment of the VOR
system, their range of work, their principle of work, their advantages and disadvantages
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1. Въведение
VHF Omni Directional Radio Range - VOR
е вид радионавигационна система с малък обхват за въздухоплавателни средства, която позволява на въздухоплавателните средства с приемна единица да определят своето местоположение и да останат в курса, като получават
радиосигнали, предавани от мрежа от неподвижни радиомаяци. Използва честоти в честотната лента с много висока честота от 108.10 до
117.95 MHz. Най-съществено е, че VOR осигурява връзката от станцията към самолета, който
не се променя от вятъра или от ориентацията на
самолета. VHF радиото е по-малко уязвимо от
дифракция, около характеристиките на терена и
бреговите линии. Фазовото кодиране се влияе
по-малко от смущенията, предизвикани от
гръмотевични бури. Станциите разчитат на така
наречената "линия на видимост", защото работят
в честотната лента VHF - ако предавателната антена не може да се види в съвсем ясен ден от
приемащата антена, полезен сигнал не може да
бъде получен. Това ограничава обхвата на VOR
до хоризонта или по-близо, ако има планини. С
прилагането на тази радионавигационна система
се разглежда и нейните предимства и недостатъци.

Предимства :
-Предаване на космически вълни, пътуващи по права линия, не се влияе от смущения,
не се влияе от небесните вълни, може да се
използва ден и нощ.
-Осигурява множество номера на
маршрута "към" или далеч от всяка станция.
-Тези маршрути са като невидими магистрали, които пилотът може да навигира до и
далеч от всяко място.
-VOR позволява на пилота да избира,
идентифицира и намира линия от позиция от
конкретна VOR радиостанция.
-Може да получи информация за: магнитната връзка на самолета от радиостанцията
VOR, позицията на летателния апарат. [7]
Недостатъци :
- Грешката е приблизително около +/- 2
градуса и е ограничена до линията на местоположението (LOS) поради работата с много
високочестотната (VHF) лента.
- Сигналите VOR са отразени или
блокирани или изкривени поради сгради,
планини, огради, електропроводи и др.
-При по-голяма надморска височина
може да възникне смущение между две наземни
станции, работещи на една и съща честота.
-VOR не осигурява курса на самолета, то
само насочва към наземната станция. [6]
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2. Принцип на работа
На VOR са назначени радио канали между 108.0 MHz и 117.95 MHz с 50 kHz интервал.
Това е в обхвата на много висока честота (VHF).
Първите 4 MHz се споделят с лентата на системата за кацане на инструмента (ILS). За да се
оставят канали за ILS в диапазона от 108.0 до
111.95 MHz, цифрата 100 kHz е винаги равна,
така че 108.00, 108.05, 108.20, 108.25 и т.н. са
VOR честоти, но 108.10, 108.15, 108.30, 108.35 и
т.н.
VOR кодира азимута като фазова връзка
между референтния сигнал и променливия
сигнал. Всеобхватният сигнал съдържа модулиран идентификатор на станция за модулна
кодова станция за модулирана непрекъсната
вълна 7wpm и обикновено съдържа амплитуден
модулиран гласов канал. Конвенционалният 30
Hz еталонен сигнал е честотно модулиран на
9,960 Hz подносеща честота. Амплитудният модулиран променлив сигнал обикновено се извлича от въртенето на насочената антенна
решетка 30 пъти в секунда. Въпреки че постарите антени се въртят механично, текущите
инсталации сканират по електронен път, за да
постигнат еквивалентен резултат без движещи
се части. Това се постига чрез кръгова редица от
обикновено 60 посочващи антени, като сигналът
към всяка от тях е амплитудно модулиран от 30
Hz еталонен сигнал, забавен във фаза, за да
съответства на азимутното положение на всяка
отделна антена. Когато композитният сигнал е
приет във въздухоплавателното средство,
компонентите амплитудна модулация и фазова
модулация се откриват и след това се сравняват,
за да се определи фазовият ъгъл между тях. [1]

Фиг 1 : Индикатор VOR за леки самолети [3]
2.1. Видове оборудване
2.1.1. Бордно
Оборудването на въздухоплавателното
средство включва антена VOR, селектор на
честоти VOR и инструмент за кабината. Типът
на инструмента се различава, но ще се състои от
един от следните елементи: Индикатор за
общото натоварване (OBI), Индикатор за
хоризонтално положение (HSI) или Радио

магнитен индикатор (RMI) или комбинация от
два различни вида. [5]
Типичният индикатор VOR за леки
самолети се състои от копче за завъртане,
наречено още OBS (Omni Bearing Selector). OBS
се използва за задаване на желания курс и CDI
(Course Deviation Indicator) е центриран, когато
самолетът е в избрания курс, или дава команди
за управление на ляво/дясно, за да се върне към
курса. Индикаторът "двусмислие" (TO-FROM)
показва дали след избрания курс ще закара
самолета до или далеч от станцията.
Радиочестотният магнитен индикатор
(RMI) е снабден със стрелка за курса, наложена
върху въртяща се карта, която показва посоката
на самолета. "Опашката" на курсовата стрелка
сочи към текущият радиал от станцията и
"главата" на стрелката сочи на реципрочния
курс към станцията. Радиочестотният магнитен
индикатор може едновременно да представя
информация от повече от един VOR или ADF
приемник.
Индикаторът за хоризонтално положение
(HSI), разработен след RMI, е значително поскъп и сложен от стандартния индикатор VOR,
но комбинира главната информация с
навигационния дисплей в много по-удобен за
потребителя формат, наподобяващ опростената
подвижна карта.
Системата за навигация в района
(RNAV) е бордови компютър с дисплей и може
да включва актуална навигационна база данни.
Необходима е поне една станция VOR / DME, за
да може компютърът да изчисли позицията на
самолета на подвижна карта или да покаже
отклонението и разстоянието на курса спрямо
дадена точка (виртуална станция VOR).
Системите от типа RNAV също така са
създадени да използват две VOR или две DMEs
за дефиниране на точка от маршрута. Те
обикновено се обозначават с други имена като
"оборудване за разчитане на разстояния" за типа
dual-VOR или "DME-DME" за типа, използващ
повече от един DME сигнал.
В много случаи станциите VOR
разполагат с колокирано оборудване за дистанционно измерване - DME или военна тактическа въздушна навигация – TACAN, която
предоставя данни за военни пилоти. Съвместният VOR и TACAN маяк се нарича
VORTAC. Един VOR, колокиран само с DME, се
нарича VOR-DME. Радиус VOR с разстояние
DME позволява фиксиране на една станция.
Както VOR-DME, така и TACAN имат една и
съща DME система.
VORTACs и VOR-DME използват
стандартна схема на VOR честота за сдвояване
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на канали TACAN/DME, така че определена
честота на VOR винаги е сдвоена с конкретен
колокиран TACAN или DME канал. При
цивилното оборудване честотата на VHF се
настройва и автоматично се избира съответният
канал TACAN / DME.
Докато принципите на работа са
различни, VOR споделят някои характеристики
с локализиращата част на ILS и една и съща
антена, приемното оборудване и индикаторът се
използват в пилотската кабина и за двете.
Когато е избрана VOR станция, OBS е
функционална и позволява на пилота да избере
желания радиал, който да се използва за
навигация. Когато се избере честота на локализация, OBS не функционира и индикаторът се
задвижва от локализиращ преобразувател,
обикновено вграден в приемника или
индикатора. [1]

Фиг 2 : Борден индикатор на системата VOR [4]
2.1.2. Наземно
Наземната станцията VOR обслужва
обем от въздушно пространство, наречен "Обем
на Услугата". Някои VOR имат относително
малък географски район, защитен от смущения
от други станции на същата честота, наречен
"терминал" или T-VOR. Другите станции могат
да имат защита до 241км или повече.
Обикновено се смята, че има стандартна разлика
в изходната мощност между T-VOR и други
станции, всъщност изходната мощност на
станциите е зададена да осигури адекватна сила
на сигнала в обема на услугата на конкретния
обект.
VORs идват с различни обеми и размери
на услуги: High, Low и Terminal. Високомощни
(High) VORs могат да се използват до 60 000
фута и 241км ширина. Нископланинските (Low)
VORs обслужват въздухоплавателни средства до
18 000 фута и до 74км широчина. Терминалът
(Terminal) VORs достига до 12 000 фута и 46км.
Мрежата от VOR обикновено осигурява пълно
покритие по публикуваните маршрути за VFR и
IFR. [5]

Фиг.3 : Наземна станция на системата [2]

3. Технически характеристики
На земята VOR има следните спецификации:
- Честота на работа: VHF от 108 до 118 MHz
За подход NAV: 108 до 112 MHz
За късо разстояние NAV: 112 до 118 MHz
Брой канали: 100
Два сигнала се излъчват едновременно
със следните характеристики:
Референтен фазов сигнал:
- Обозначен като символ "R";
- Модулация: FM;
- Ход: 30 Hz;
- Тип: Непосочен;
Сигнал с променлива фаза:
- Обозначен като символ "V";
- Модулация: AM;
- Ход: 30 оборота в секунда (rps) или 30 Hz;
- Тип: Ротационен;
- Предавателят VOR изпраща код за морзов
идентификатор на приемника VOR на
самолета.
- Предавателят VOR се използва и за
двупосочна гласова комуникация. [6]

Фиг. 4 : Предавателна система VOR [6]
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спецификации:
Системата за приемане на VOR има следните
- Честота на работа: VHF
- Изчислява се фазовата разлика между "R" и
"V".
- Индикаторът за отклонение в курса на
самолета (CDI) показва радиалното
отчитане на VOR. Ако CDI стане дефектен,
ще се появи червен флаг. [6]

Фиг.5 : Приемна система VOR [6]
4. Видове сигнали
4.1. Конвенционален сигнал
Конвенционалният
сигнал
кодира
идентификатора на станцията, i (t), опционалния
глас a (t), навигационния референтен сигнал в c
(t) и изотропния (т.е. всепосочен) компонент.
Референтният сигнал е кодиран на носител F3
(цвят). Навигационният променлив сигнал е
кодиран чрез механично или електрическо
въртене на насочена, g (A, t) антена, за да се
получи A3 модулация (сива скала). [1]

тропния (т.е. всепосочен) компонент. Навигационният променлив сигнал е A3 модулиран (в
сивата скала). Референтният навигационен
сигнал се забавя, t +, t-, като електрически върти
двойка предаватели. Цикличното доплерово
синьо отместване и съответната доплерова червена промяна, тъй като предавателят се затваря
и отстъпва от приемника, води до F3 модулация
(цвят). Сдвояването на предавателите, изместени еднакво високо и ниско от изотропната
носеща честота, произвежда горната и долната
странична лента. Затварянето и отдръпването по
еднакъв начин от противоположните страни на
същия кръг около изотропния предавател
произвеждат непълна радиовълнова модулация
F3, g (A, t). [1]

1.
2.

3.
4.
5.
6.
Доплеровият сигнал кодира идентификатора на станцията, i (t), опционалния глас, (t),
навигационния променлив сигнал в c (t) и изо-

7.
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Резюме: Определяне на режимите на работа за транспондерите.Изследване на
влиянието на различните режими върху безопасността на полетите.
Ключови думи: Транспондери.Режими А, С, S, ADS-B IN/OUT, наземни и бордни
станции.

ANALYSIS THE DIFFERENT MODES OF
TRANSPONDERS WORK
NICOLA DOBREV, PETYA QNEVA
TU-PLOVDIV – dep.”Transport, shipping and aviation”
nicodobrev@abv.bg , petinka_qneva@abv.bg
Abstract: Defining the modes of transponders work. Research how the different
transponder modes have a influence on the flight safety.
Key words: Transponders, Mode A, C, S, ADS B IN/OUT, ground and board station.

1. Въведение
При съвременното обслужване на въздушното
движение за подсигуряване на полетите и
организация на въздушното пространство се
използват устройства за предаване и получаване
на сигнали даващи информация за местоположението на самолета, както и за някой от
неговите характеристики като височина и
скорост. При използването на такава система за
управлениe
на
въздушното
движение
диспечерите използват кодираните отговори на
опознаването, за да разграничат самолетите,
изобразени на техните екрани. Това дава
възможност за разпознаването на различните
типове въздухоплавателни средства (ВС). Тези
системи за управление на въздушното движение
(УВД) се състоя от бордово и наземно
оборудване. Част от бордовото оборудване са
транспондерите които се монтират на борда на
летателният апарат и при запитващ сигнал от
разположен на земята радар излъчват кодирани
сигнали за идентифициране на местоположението и
вида на самолета.В този доклад ще разгледаме

различните режими на работа на транспондерите
както и техните предимства и недостатъци. Първо е
нужно да се установи от какви части се състои
транспондерът и какъв е принципът му на работа.
Приемната част на транспондера съдържа
елементите, необходими за приемане, демодулиране, усилване и кодиране на сигнала на
запитване. [1] Предавателната част на транспондера
се състои от елементи, служещи за кодиране,
модулиране, усилване и предаване на кодирания
сигнал за отговора. [1]
Принцип на работа на транспондера се състой от
действията:
- Летецът сам избира опознавателен код или
получава инструкция от ръководителя на
въздушното движение кой код да избере(кодът
на транспондерът е 4-цифрен като се използват
числата от 0 до 7)
- В момента, в който радиолокационната
станция открие самолета, вторичният радиолокатор излъчва запитващ сигнал (на честота
1030 MHz)
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- Запитващият сигнал се приема и декодира от
бордовият транспондер
- Транспондерът кодира и излъчва последователност
от сигнали на отговора(в зависимост от режима на
работа и избраният код на честота от 1090 MHz)
- Сигналът на отговора се приема, декодира и
изобразява от наземната станция на системата за
УВД.
При работа на системата е нужно да имаме и
наземно оборудване което ще изпраща и приема
сигнали от бордните транспондери.
Нужното оборудване се състои от:
- Радиолокационната станция (Primary Surveillance Radar) – състой се от антена, приемо-предавател и индикатор.
- Вторичният радиолокатор (Secondary Surveillance radar) – се състой от антена, приемопредавател, интерфейс и контролно оборудване
за наземната станция.
2. Изследване на режимите на работа на
транспондерите
Транспондерите са монтирани на борда на
въздухоплавателното средство като работят
посредством получаването на импулсни сигнали
от наземната станция. След като транспондерът
получи запитване от наземната станция сигналът се модулира и се изпраща обратно към
станцията но в отговора се съдържа информацията нужна за диспечера. Принципа на
действие е показан на фиг.1. Импулсната последователност на запитването се състои от три
импулса. За да се определи режима на работа за
даден транспондер е нужно да се измери разстоянието на запитване между тези импулси.
Въртящата се насочена антена излъчва два импулса, означени като P1 и P3
Разстоянието между тях съответства на режима
на работа на вторичният радиолокатор. От
ненасочената антена се излъчва импулс P2,
който следва на 2µs след импулса P1 на насочената антена. Импулс P2 е еталонен импулс
служещ за подтискане на сигнала на отговора
при запитване по страничните листове на
диаграмата на насоченост. [1]
Отговорите на транспондерите в режим А и С се
използват за да помогнат на диспечерите на
полети да идентифицират местоположението и
височината на самолетите, а с това и да
подобрят безопасноста на полета.
2.1 Работа на транспондер в режим А
На фиг.2 е показано разстоянието на импулсите
при запитване на транспондера в режим А и
режим C.Разстоянието между двата импулса при
режим А е 8µs.

Фиг. 1. Диаграма на насоченост на антената за
триимпулсен сигнал на запитване [1]

Фиг. 2. Разстояние на импулсите предавани към
транспондера в режим на работа А и С [1]

При работа на транспондера в режим А се
излъчват импулси към вторичния радиолокатор
даващи информация за опознавателният код на
самолета. Тази информация се изобразява на
екрана на системата за УВД като се улеснява
работата на диспечера по разграничаването на
различните летателни апарати.Недостатъците на
този режим на работа са, че не се дава
допълнителна информация за характеристиките
на полета като височина и скорост.
Предимствата са, че всеки отделен летателен
апарат получава личен опознавателен код с
който се представя във въздушното движение.
2.2 Работа на транспондера в режим С
Информацията за опознавателният код на самолета която ни предоставя транспондера в режим
на работа А, не е достатъчна за осигуряването на
безопасността на полетите.
С тази цел се разработват транспондери с различен режим на работа които осигуряват допълнителната информация за височината и скоростта на полета. На фиг.2 е показан транспондер в
режим на работа C като при този режим
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разстоянието между двата импулса P1 и P3 е
21µs. Този режим на транспондерите осигурява
на диспечера на въздушното движение информацията за надморската височина на въздухоплавателното средство. [3] Данните за
надморската височина се получават от бордово
устройство
измерващо
налягането
на
съответната височина и чрез кодиращото
устройство се предава на транспондера който
излъчва тази информация към наземните
системи. Предимствата на този режим на работа
е че за безопасността на полетите се осигурява
нужната сепарация във вертикално направление
между различните типове въздухоплавателни
средства. Данните за височината на полета
получени от транспондерите в режим на работа
C не осигуряват нужната разлика в
хоризонтално направление на полета. За тази
цел е нужно разбратването на транспондер
който да дава и допълнителната информация за
скоростта на въздухоплавателното средство.
Такива са транспондерите на системата за УВД
с режим на работа S които освен информация за
опознавателният код и височината на самолета
дават и допълнителна информация за неговата
скорост.
2.3 Транспондер в режим на работа S
Този тип транспондери се състоят от приемопредавател, две ненасочени антени, пулт за
управление и кодер за височината Транспондерите в режим S работят с 24-битов дискретен
адрес което дава възможност да се работи с
голям брой самолети при УВД без да се
получава излишък при адресирането. Фигура 3
представлява диаграмата на запитването към
транспондера в режим S чиято основна функция
е обзорът.
Наземната станция на системата за УВД изпраща запитване към транспондера посредством
два импулса P1 и P3. Разстоянието между тях
съответства на режима на работа на вторичният
радиолокатор. За да излъчи съответен отговор
на запитването е нужно да се открие присъствие
на импулс P4 след което да излъчи отговор към
системата от УВД която да открие този импулс.
От ненасочената антена се излъчва импулс P2
който е на 2 µs след импулса P1 на насочената
антена. Импулсът P2 е еталонен импулс служещ
за потискане на сигнала на отговора при
запитване по страничните листове по диаграмата на насоченост.
Подтискането на страничните листове при
режим S се извършва чрез препокриване на
импулса
с импулса

Фиг. 3. – Запитване от вторичен радиолокатор
към транспондер в режим S [1]

Всичките запитвания в режим S се извършват с
двойно диференциални фазово модулирани
сигнали. [3] С използването на този режим на
транспондера има възможност да се регулира
нужната сепарация в хоризонтално направление
за различните самолети.
Транспондерите в режим на работа S могат да
предават информация за полета към:
- наземната станция на системата за УВД
-към
други
въздухоплавателни
средства
снабдени на борда си с транспондер в режим
S,A и С
- към системата за предотвратяване на сблъсъци
Traffic Collision Avoiding System (TCAS)
Основните функции на транспондера в режим на
работа S са:
- автоматично излъчване (предаване) на информация за самолета - това е опознавателният код
на самолета който се предава на диспечера
- докладване за височината и скоростта на
самолета (в зависимост от възможностите на
самолета)
- информация за капацитета на транспондера –
това е техническа функция която позволява
наземните
системи
да
индентифицират
възможността за предаване на данни към
транспондера
- полетен статус – (във въздуха/на земята) –
представлява техничекса функция даваща
информация за самолета
Предимствата на транспондерите работещи в
режим S е, че те могат да предават информация
към системата за предотвратяване на сблъсъци
TCAS на борда на въздхуплавателното средство
и по този начин да повишат безопасността на
въздушното движение.
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3. Информационна система ADS-B
При използване на системата
Automatic
dependent surveillance – broadcast (ADS-B)
въздухоплавателното средство
може да
определя своето местоположение с помощта на
спътникова навигация и периодично да го
излъчва, което му позволява да бъде проследено.
На фиг.4 са показани двата начина за проследяване на местоположението на въздухоплавателното средство. Първият начин е с
помощта на радар който излъчва сигнали към
самолета след което се излъчва сигнал на
отговора който определя местоположението му.
Другият начин е чрез системата за пренос на
информация ADS-B.
Това е технология за наблюдение на местоположението на въздухоплавателното средство
чрез периодично излъчване на сигнал от
спътникова навигация. [2] Информацията е
приета от транспондера на самолета и може да
бъде предадена към наземните станции за
контрол на въздушното движение или към други
ЛА с цел информиране за различните ситуации
при полет.
Прилагането на тази система позволя на
диспечерите да осигуряват по-малки сепарации
между ВС. Подобряват се и характеристиките на
излитане и кацане като се поддържа праволинейна траектория на полета.
Изследванията показват, че това има благоприятно действие като се намалява замърсяването на въздуха и разхода на гориво.
Информационният канал ADS-B осигурява:
- по-добре координирани излитания и
кацания
- по-малко време за престои на ВС на
земята или за захождане
- оптимизиране на маршрута
- по-редки закъснения
- по-малък разход на гориво
[2] Системата се състои от два компонента на
авиониката:
-високо ефективен GPS навигационен източник
-връзка за данни ADS-B (устройство)
При ADS-B IN могат да се получават данни от:
- полетно-информационната система (Flight
information service-broadcast)
- информационната система за въздушният
трафик (Traffic information service broadcast)
- от други ВС снабдени с такава система
Работата на системата се характеризира с
режимите си на работа, като всеки от режимите
предоставя различни възможности на системата.

Фиг. 4.Системи за проследяване на
местоположението на ЛА [3]

Фиг. 5.Режими на ADS-B системата [2]

Системата има два режима на работа.
На фиг.5 са показани двата режима на работа на
системата за излъчване на данни ADS-B. При
режим ADS-B IN се получава информация за
въздушният трафик от наземните станции или
други летателни апарати.При този режим
пилотите в самолета ще могат да виждат на
дисплея си в пилотската кабина трафика във
въздушното пространство, както и ще имат
достъп до ясна и подробна информация за
метереологичното състояние. Те също така ще
могат да получават съответни актуализации,
вариращи от временни ограничения на полета до
затваряне на пистата.
Данните от наземната излъчваща станция
обикновено се предоставят само при наличие на
въздухоплавателно средство със тип на
системата за радиоразпръскване ADS-B OUT за
да може информация да бъде излъчена към
другите участници във въздушното движение,
което ограничава полезността на чисто ADS-B
IN устройствата.
При ADS-B OUT периодично се излъчва
информация за всеки ЛА, за неговият опознавателен код, местоположение, височина и скорост чрез предавател на борда на самолета.
Тази информация се предава от ЛА към другите
системни източници.Този режим снабдява
ръководителите на полети с информация за
местоположението на самолета в реално време
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което в повечето случай е по-точно от радарните
системи.
Тези устройства работят на 1090 MHz честота
както при транспондерът в режим S.
Системата ADS-B осигуряват много предимства
както на пилотите на самолета така и за контрол
на въздушният трафик което увеличава
безопасността на полета
Системата за пренос на данни ADS-B има
предимства за:
1.Трафик – При използване на системата ADS-B
IN пилотът може да види информация за
заобикалящите го въздухоплавателни средства
ако тези самолети са снабдени с ADS-B OUT
система. Тази информация включва височина,
направление, скорост и разстояние до самолета.
2.Метереологично време – Самолет оборудван с
универсално приемо-предавателно устройство
ADS-B IN технологията ще има възможност да
получава
метереологични
доклади
чрез
предаване на полетна информация.
3.Полетна информация – Предава важна полетна
информация за зоните на полета.
4.Разходи – Наземните станции за ADS-B са
значително по-евтини за инсталиране и работа в
сравнение с първичните и вторичните радарни
системи използвани от АТС за разделяне и
сравнение с първичните и вторичните радарни системи
използвани от АТС за разделяне и контрол на самолетите.
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[https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_dependent
_surveillance_%E2%80%93_broadcast]
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИЛО В
НЕСВИВАЕМО ТЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ
АЕРОДИНАМИЧНА ТРЪБА
НИКОЛАЙ БОЙЧЕВ, СТИЛИЯНА БАКАЛОВА
Национален военен университет „Васил Левски“, Авиационен факултет,
спец.Авионика
Технически университет-София-филиал Пловдив, ФМУ, спец.АТТ,
E-mail nikolay.boychev1993@abv.bg, E-mail stiliyanabakalova@abv.bg
Резюме: С настоящият доклад представяме метод за изследване на крило и
получаване на неговите аеродинамични характеристики, при зададени геометрични
параметри и стойности на въздушния поток.
Ключови думи: профил, крило, аеродинамични характеристики

MEASURED AERODYNAMIC
CHARACTERISTICS OF WINGS AT LOW
REYNOLDS NUMBERS USING AERODYNAMIC
TUNNEL
NIKOLAY BOYCHEV, STILIYANA BAKALOVA
National military university “Vasil Levski”,
Technical university-Sofia-branch of Plovdiv
E-mail nikolay.boychev1993@abv.bg, E-mail stiliyanabakalova@abv.bg
Abstract: The following report presents a method of examining a wing with determined
geometric parameters, values of airflow and measured its aerodynamic characteristics
Key words: an airfoil, a wing, aerodynamic characteristics

1. Въведение
Крилото е носещата повърхност на
въздухоплавателното средство, предназначена за
създаване на аеродинамична подемна сила.
Неговата равнина на симетрия съвпада с
равнината на симетрия на въздухоплавателното
средство и се нарича базова равнина. Чрез нея се
определят две основни групи, които определят
геометрията
му.
Първата
характеризира
геометрията на крилото в сечения, успоредни на
базовата равнина на средството, а втората –
геометрията на проекциите му в равнина,
перпендикулярна на базовата.
2. Геометрични характеристики на
профила на крилото
Контурът на крилото в сечение с
равнина, успоредна на базовата равнина на

въздухоплавателното средство се нарича профил
на крило в това сечение.

Фиг. 1. Профил на крило
т.А - точка от предния ръб
т.В - точка от задния ръб
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b -хорда на профила - разстоянието съединяваща
двете най-отдалечени точки (тА – т.В). Тя
разделя профила на горен и долен контур.
r – радиус на закръгление на предния ръб
с – средна линия, съединяваща средите на
местните дебелини
xc – координата на максимална дебелина на
профила
f – кривина на профила – най-голямото
разстояние между хордата и средната линия
xf – координата на кривината на профила
α-ъгъл на атака – ъгълът заключен между
хордата и несмутения поток
- относителни координати на
контура на профила

– относителна дебелина на профила
– относителна кривина на профила
и

- относителни координати на

дебелината и кривината на профила
- относителен радиус на закръгление на
предната част на профила
Профилите се обединяват в серии. Всяка
серия има определен закон на изменение на
геометричните параметри. Ще разгледаме
профилите NACA с 4-цифрен код. Първата
цифра показва максималната кривина на
профила изразена в проценти (получава се като
се раздели на 100). Втората цифра показва
координатата на максималната кривина изразена
в проценти (получава се като се раздели на 10).
Последните две цифри показват относителната
дебелина изразена в проценти (получава се като
се раздели на 100)

Фиг. 2. Геометрични характеристики на крило
ОА и ОВ – предни ръбове
АЕ и ВС – странични ръбове
DE и DC – задни ръбове
S – площ на крилото в план – включва площта
на
крилото
,
заета
от
тялото
на
въздухоплавателното средство, гондолите на
двигателите и други надстройки по крилото
l – разпереност – разстоянието между
равнините, минаващи през крайните хорди
успоредно
на
базовата
равнина
на
въздухоплавателното средство
λ= =
η=

- удължение на крилото

- стеснение на крилото

 - ъгъл на стреловидност – ъгълът между права
на базовата равнина на крилото,
перпендикулярна на равнината му на симетрия и
права съединяваща ¼ от хордите по неговата
полуразпереност

3. Геометрични характеристики на
крилото в план
b0 – основна (централна) хорда- хордата на
профила на крилото в базовата равнина на
въздухоплавателното средство
bk – крайна хорда – хордата на крайното сечение
Форма на крилот в план – форма на проекцията
на крилото в базовата му равнина
ba или bсах – средна аеродинамична хорда –
хордата на еквивалентно правоъгълно крило,
което има площта на разглежданото крило и
създава същата подемна сила и надлъжен
момент

Фиг. 3. Ъгъл на стреловидност
ъгъл
на
V-образност
ъгълът между базовата равнина на крилото и
проекцията на правата, съединяваща 1/4 от
хордите по полуразпереността, върху равнина,
перпендикулярна на основната хорда
φ – ъгъл на поставяне на крилото - ъгълът
между основната хорда на крилото и базовата ос
на въздухоплавателното средство
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-коефициент на аеродинамичната
надлъжна сила
Фиг. 4. Ъгъл на V-образност и ъгъл на
поставяне на крило
Аеродинамично усукано – крило, съставено от
различни по форма профили. Геометрично
усукано
крило с различни местни ъгли на поставяне на
профилите по разпереността.
Конично усукано крило - съставено от профили
с различни дебелини

-коефициент на аеродинамичната
нормална сила
-коефициент на аеродинамична напречна
сила
-коефициент на аеродинамичен
напречен момент
-коефициент на аеродинамичен попътен
момент

4. Аеродинамични характеристики на
крило
Обтичането на крилото с крайна
разпереност има пространствен характер на
обтичане. При положителен ъгъл на атака α
налягането по горната повърхност намалява, а
на долната – нараства. Под действието на тази
разлика в налягането въздухът протича през
страничните ръбове на крилото от долната на
горната му повърхност. Вследствие на това
възниква движение на въздуха по разпереността
на крилото, което на долната повърхност е
насочена от основата към крайните хорди, а на
горната повърхност – от краищата към
основната хорда. Равнодействащата на силите
действащи върху крилото се нарича пълна
аеродинамична сила - Ra, която е приложена в
центъра на налягане. Тя създава пълен
аеродинамичен момент - M спрямо центъра на
тежестта. Разглеждат се техните проекции в
свързана и скоростна координатна система.
Коефициентите им зависят от геометричните
характеристики на крилото, от положението му
във въздушния поток и от критериите на
динамично подобие.

- коефициент на пълната аеродинамична

сила
- коефициент на силата на челно
съпротивление
-коефициент на аеродинамичната
подемна сила

-коефициент на аеродинамичен
надлъжен момент
-скоростен напор на несмутения поток
4.1 Зависимост от коефициента на
подемна сила от ъгъла на атака
Изменението на ъгъла на атака, променя
съответно и налягането по горната и долна
повърхност на крилото. При малки ъгли на атака
(10-15) обтичането е плавно и характеристиката
линейна. В този диапазон от ъгли на атака
коефициента на подемна сила може да се
определи чрез

-аеродинамична
производна
на
коефициента на подемна сила по ъгъла на атака
(характеризира наклона на зависимостта).
С по-нататъчно увеличение на ъгъла на атака се
получава голям връх на разреждане в предната
част и намалява бързо в задната част. При ъгъл
на атака начало на откъсването ( н.о), градиента
на налягането достига така стойност, че започва
откъсване на граничния слой. С увеличаване на
ъгъла над н.о се достига до критичния ъгъл на
атака ( кр) , при който се достига максимален
коефициент на подемна сила и след него започва
да намалява. След кр въздухоплавателното
средство може да се въведе в неуправляемо
движение

-коефициент на аеродинамичната

странична сила
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4.3 Зависимост на аеродинамичното
качество от ъгъла на атака

-аеродинамично

Фиг. 5. Зависимост на коефициента на
подемна сила от ъгъла на атака

4.2 Зависимост от коефициента на челно
съпротивление от ъгъла на атака
-

коефициента на силата на

челно съпротивление ( ) е сумата от
коефициента на съпротивление при нулева
подемна сила (
се получава при α = α0 и е
сума от силите на триене cxf и силите на
налягане cxaнал),
и коефиециента на
съпротивление, зависещо от подемната сила
. В несвиваем поток cx0 = cxf , тъй като cxa нал
е много малък.
- коефициента зависeщ от подемната
сила се нарича коефициент на индуктивно
съпротивление cxi, който се получава при
взаимодействието с крилото, въздухът получава
допълнителна скорост, която е пропорционална
на cya.. А- коефициент на пропорционалност,
който зависи от геометричните характеристики
на крилото и от числото на Мах.

Зависимост на коефициента на
профилното съпротивление от ъгъла на
атака - cxа = cxf + cxa нал

Фиг. 6.

качество- определя се и чрез ъгъла φ, който Ra
сключва с направлението на несмутения поток :
K =tgφ. С аеродинамичното качество се оценява
съвършенството на крилото. То зависи от
факторите, влияещи върху коефициентите cxa и
cya . При малки скорости на полета, един от найважните фактори е ъгълът на атака. Когато α = α
0, коефициентът сya =0 и K = 0.С увеличаване на
а коефициентът cxa нараства по линеен закон, а
cxa се увеличава бавно. Затова аеродинамичното
качество нараства интензивно. След това CXa
започва да се увеличава по-бързо и затова
темпът на нарастване на К намалява. При
определен ъгъл α = α н.и, наречен най-изгоден
ъгъл на атака, качеството достига максимална
стойност Ктаx. След този ъгъл cxa нараства побързо от cya
и аеродинамичното качество
намалява.

Фиг.7 Зависимост на аеродинамичното
качество от ъгъл на атака

4.4 Зависимост между коефициентите на
подемна сила и челно съпротивление
при определена скорост
Поляра
от
I-род
се
нарича
характеристиката на Сya и Cxa при определена
скорост. Тя се описва с вектора на коефициента
на пълната аеродинамична сила при определен
ъгъл на атака. От полярата могат да се определят
някои определени параметри, разгледани по –
горе в доклада

Фиг.8 Поляра от I-род
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5. Аеродинамични тръби
Аеродинамични тръби са лабораторни
установки,
предназначени
за
получаването на равномерно праволинейно
установено течение с определена скорост и
изучаване на обтичането на твърдите тела. В

зависимост от скоростта на потока в
работната част АТ могат да се разделят на:
дозвукови(0<М<0,8);околозвукови(0,8<М<1
,2);свръхзвукови(1,2<М<5);хиперзвукови
(М>5).
5.1 Основни конструктивни елементи на
дозвуковите аеродинамични тръби

производни X, Y, Z, Mx, My, Mz, Xa, Ya, Za,
Mxa, Mya, Mza
6. Изследване на аеродинамичните
характеристики на крило в
несвиваемо течение чрез АТ
Геометрични параметри на разглежданото
крило:
-Профил в основното сечение на крилото – NACA
0015
-Профил в крайното сечение на крилото – NACA
0009
-Удължение λ = 6
-Стеснение η = 2
-Ъгъл на стреловидност χ = 0°
-Геометрично усукване φ = 0°
-Площ на крилото S = 0,0968 m2
-Скорост на течението в работната част на
аеродинамичната тръба 21 m/s
-Число на Рейнолдс Re = 3100000

Получени
аеродинамични
характеристики на разглежданото крило

Фиг.9 Аеродинамична тръба
1-Сопло- служи за ускоряване на

въздушния поток до разчетната скорост
в работната част на AТ
2- Работна част - служи за
разполагане на модела, устройствата за
окачването му и допълнително оборудване.
Има два вида отворена и затворена
3- Дифузор – използва се за
превръщане на кинетичната енергия на
потока
в
енергия от налягане.
4-Модел
5- Комплект тензовезни
6-α-β механизъм
7-Управляваща апаратура
8-Изчислителна
апаратураПостъпващите
в
компютъра
11
преобразувани
цифрови
сигнала
се
обработват от специализирано програмно
осигуряване, позволяващо получаването на
стойностите на аеродинамичните сили и
моменти и на техните коефициенти, като
функция на скоростта, ъглите и , и
числото на Рейнолдс.
Благодарение на установката могат
да се определят следните сили и техните

Таблица 1. Получени стойности на
коефициентите на подемна сила и
челно съпротивление при определени
ъгли на атака

Cxa0 = 0,0078
Cxamin=0,01
Cyamax=1,48
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Кmax=22,5
α0=-1,95°
αкр.=20°
αни=4°
А=0,054

Фиг.12. Поляра от I-род

Фиг.10. Зависимост на коефициента на
подемна сила и коефициента челно
съпротивление от ъгъла на атака на
крилото

6.Заключение
Чрез използването на аеродинамични
тръби може бързо и лесно да се определеят
аеродинамичните
характеристики
на
разглежданият обект.
ЛИТЕРАТУРА
1.Аеродинамика на летателните апарати,
Диан Гешев ISBN 954-9518-18-3
2.Principles of flight, Jeppesen, ISBN 0-88487-3587
3. http://airfoiltools.com/airfoil/naca4digit

Фиг.11. Зависимост на аеродинамичното
качество от ъгъла на атака на крило
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Резюме: С настоящия доклад представяме една иновативна система, която до
момента е интегрирана в определени страни (напр. Австралия, САЩ и други). Тя
подпомага работата както на пилотите, така и на наземния обслужващ персонал.
Съчетава в себе си точността на глобалната навигационна система и
бързодействието на останалите аеронавигационни средства.
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SURVEILLANCE-BROADCAST)
STILIYANA BAKALOVA, NIKOLAY BOYCHEV
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National military university “Vasil Levski”,
E-mail stiliyanabakalova@abv.bg, E-mail nikolay.boychev1993@abv.bg
Abstract: Тhe following report presents an innovative system, which has been integrated
so fast into some definite countries (such as Australia, USA and so on). It makes easier the
work of the pilots and air traffic controllers. ADS-B combines the accuracy of GNSS and
the speed of the other radio navigation sources.
Key words: ADS-B, ADS-B OUT, ADS-B IN

1. Въведение
ADS-B (Автоматично зависимо
наблюдение с радиоразпръскване) системата
има ключова роля в модернизацията на
въздушния контрол. Тя е и основата в
програмата на Федералната авиационна
администрация (FAA) за „Следващо поколение
транспортни системи" (NextGen). Благодарения
на нея се подобрява безопасността и контрола на
въздушното пространство, съчетавайки в себе си
ниски операционни разходи. ADS-B системата е
най-прецизната система за наблюдение,
осъществявайки връзка както въздух-въздух,
така и въздух-земя. Което води до изпълнение
на по-директни маршрути, облекчаване на
въздушния трафик, намаляване на полетното
време, гориво, въглеродни емисии и
експлоатационни разходи.
След 01.01.2020 г. въздухоплавателните
средства, които не са оборудвани със системата

няма да имат право да изпълняват полети в
определени въздушни пространства посочени
във Федералната регулация 14 CFR §
91.225 and 14 CFR § 91.227 от май 2010 г.
2. ADS-B ( Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast)
ADS-B системата работи съвместно с
глобалната навигационна система и авиониката
на борда на въздухоплавателното средство,
обединявайки информацията и създавайки точна
картина за позицията, скоростта, височината и
40 други параметъра на полета. Информацията
се предава на всяка половин секунда от
транспондер, работещ в режим S, към друго
въздухоплавателно средство и към наземна
станция, която съответно я изпраща към
въздушния контрол. По този начин се подобрява
ситуационната осведоменост на пилотите, тъй
като може да се използва в отдалечени и
планински райони, където радарното
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наблюдение е ограничено. Системата е напълно
автоматична и не изисква външни запитвания.

друго въздухоплавателно средство и към
въздушния контрол.

2.1. Компоненти на ADS-B ( Automatic
Dependent Surveillance-Broadcast)
Включва наземно и бордово оборудване.
Наземното оборудване се състои от станции,
които приемат информацията получена от
въздухоплавателното средство и я предават към
въздушния контрол. Обхвата на действие зависи
от мощността на предавателя, чувствителността
на приемника, височината на полета и терена,
който може да намали линията на видимост. Те
са около 700 на брой в Съединените
Американски Щати. Сравнение с наземните
радари са по-компактни, по-евтини и тяхната
поддръжка е по-лесна.

Фиг. 2. ADS-B OUT
- ADS-B IN – е вторичната функция. Тя дава
възможност за получаване на трафик и полетна
информация в реално време на борда на
въздухоплавателното средство.

Фиг. 1. Наземна станция
В зависимост от функциите, които изпълнява
системата бордовото оборудване се различава:
-GPS-приемник работещ в съответствие с
ADS-B
-транспондер, работещ в режим S 1090 Mhz,
който може да предава информация от
ADS-B системата.
-барометричен висотометър
-контролен панел
-система за управление на полета – FMS
-антена, разположена в долната част на тялото
на въздухоплавателното средство за системата
ADS-B OUT
-2 антени, разположени съответно по горната и
долната част на тялото на въздухоплавателното
средство за системата ADS-B IN

Полетната информация се осигурява от
универсален приемо-предавател работещ на 978
Mhz. Тя включва авиационни рутинни
метеорологични доклади, специални
метеорологични доклади, временни
ограничения, пилотни доклади, значими
метеорологични условия, метеорологични
условия за терминални зони.
Трафик информацията се осигурява от
универсален приемо-предавател работещ на 978
MHz или 1090ES. Тя подобрява ситуационната
осведоменост на пилота, получавайки данни от
всички въздухоплавателни средства в близост,
оборудвани съответно със системата.
Полетната и трафик информация е напълно
безплатна.

2.2. Функции на ADS-B ( Automatic
Dependent Surveillance-Broadcast)
ADS-B може да изпълнява две различни
функции:
-ADS-B OUT – е първата и основна функция,
публикувана във Федералната Авиационна
Администрация. Въздухоплавателно средство,
което е оборудвано с ADS-B OUT може да
предава информация за своята хоризонтална и
вертикална позиция, скорост и позивна към
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- Федерална авиационна администрация
- Граждански авиационен департамент
Хонк Конг
- Гражданска авиационна власт на
Сингапур
- Евроконтрол

Фиг. 3. ADS-B IN
На борда на въздухоплавателното
средство системата за избягване на сблъсък
(TCAS) приема данните от ADS-B IN и ги
обработва. Цялата информация се изобразява
върху навигационния екран (ND):
-Идентификация на въздухоплавателното
средство
-Пеленг
на
въздухоплавателното
средство и разстояние
-Курс
и
пътна
линия
на
въздухоплавателното средство
-Категория на въздухоплавателното
средство ( лека, средна, тежка)
-Относителната височина, абсолютната
височина
-Пътна скорост
-Вертикална скорост

Те осъществяват контрол и наблюдение
на наземните станции, идентификационни
кодове, бордово оборудване, получаваната
информация на въздушния контрол. При
откриване на откази и грешки се изготвят
доклади, които се разпространяват до всички
потребители на системата
2.4. Предимства и недостатъци на ADS-B
( Automatic Dependent SurveillanceBroadcast)
Предимства:
-

-

Политиката на въздушното обслужване
ще има приоритет към
въздухоплавателните средства
оборудвани със системата
Намаляване на комуникацията въздухземя
Възможност за подобряване на профила
за изкачване и снижение
Намаляване на сепарацията на
въздухоплавателни средства
Оптимално разпределяне на въздушното
пространство
Осигуряване на въздушен контрол в
отдалечени райони
Възможност за използването на
директни маршрути
По-бързо локализиране на
въздухоплавателно средство при
операции търсене и спасяване
Управление на маневриращата зона на
летищата
Вземане на колаборационни решения
Намаляване на конфликтни ситуации

Недостатъци:
Фиг. 4. ADS-B IN – показване на информацията
върху навигационния дисплей
2.3 Наблюдение на системата ADS-B (
Automatic Dependent SurveillanceBroadcast)
Наблюдението се осъществява от:
- Авиационните служби на Австралия

-

Високи разходи за оборудване на
въздухоплавателните средства
Недостатъци, свързани с глобалната
навигационна система ( грешка от
разпространение на сигнала в
йоносфера; грешка на разпространение
на сигнала в тропосфера; отразяване на
сигнали; грешка в ефемеридните данни;
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грешка на бордовия часовник; грешка на
часовника на приемника; шум на
приемника)

3. Заключение
Ползите от използването на системата
ADS-B не са само за ръководителите на
въздушно движение, но и за екипажите,
пътниците и авиационните оператори.
Благодарение на ADS-B OUT се намалява
значително натовареността на ръководителите
на въздушно движение и на екипажите.
Осигурява се намален разход на гориво и
оптимално използване на въздушното
пространство, позволявайки за извършване на
кратки заходи.
ADS-B IN позволява изпълняване на полети над
Северния Атлантически океан, с честа промяна
полетните нива, което води до намаляване на
горивото и емисиите.
Системата е в процес на развитие за откриване
на решения, свързани с нарастването на
въздушния трафик и контролиране на
въздушното пространство.

Фиг. 5. ADS-B
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СРАВНЕНИЯ ЗА НЕТОЧНОСТИ ПРИ
СТРУГОВАНЕ С И БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА
ЯВЛЕНИЕТО ТЕХНОЛОГИЧНА
НАСЛЕДСТВЕНОСТ
ХРИСТО МЕТЕВ, КАЛИН КРУМОВ, АДРИАНА ЗАХАРИЕВА
ТУ-Габрово, катедра МТТ
hmetev@abv.bg, icex@mail.bg, adriaaanita@abv.bg

Резюме: В разработката е задоволен интересът от съпоставянето на сумарната
неточност, получена с и без отчитане на явлението „технологическа
наследственост“. Потвърдена е необходимостта от отчитане на влиянието на
технологичната наследственост при определяне на сумарната неточност при
стругово обработване.
Ключови думи: сравнения, технологична наследственост; струговане; елементарни
неточности

COMPARISON OF INACCURACIES IN
STRAINING WITH AND WITHOUT REPORTING
THE TECHNOLOGICAL HERITAGE
HRISTO METEV, KALIN KRUMOV, ADRIANA ZAHARIEVA
TU-Gabrovo, MTT
hmetev@abv.bg, icex@mail.bg, adriaaanita@abv.bg
Abstract: In the paper, the interest in comparing the summary inaccuracy obtained with
and without taking into account the phenomenon of "technological heredity" was satisfied.
The need to take into account the influence of technological heredity in the determination of
the total inaccuity in lattice processing.
Key words: comparisons, technological heredity, turning, elemental inaccuracies

1. Въведение
Повишаването на качеството, надеждността и дълготрайността на произвежданата
машиностроителна продукция се извършва чрез
рационален
избор
на
подходяща
последователност от технологически операции
за изработване на детайлите (изделията).
Особено внимание трябва да се отделя за
осигуряване на геометричната точност и на
физико-механичните свойства на повърхностния
слой на детайлите.
За
установяване
на
обективни
закономерности е необходимо изучаване на
получаваната точност и физико-механичните
свойства,
при
отчитане
на
явлението
"технологична наследственост", както в
рамките на технологическите операции, така и
за целия технологически процес.

За определяне на очакваната неточност
при струговане на външни ротационни
повърхнини
с
отчитане
на
явлението
технологична наследственост на ниво преход е
предложен метод, даващ възможност за найпълно описание на механизма на формиране на
съставните неточности и взаимното им влияние
1,2, разработена е методика 3 и са получени
зависимости за определяне на коефициентите на
трансформация при обстъргване, даващи
възможност за определяне на очакваната
точност при отчитане взаимното влияние на
съставните неточности. Получени са степенни
зависимости за фиксираните (детерминирани)
съставни и съставните, отчитащи взаимното
влияние на различните неточности в зависимост
от технологическите условия при механично
обработване 5.
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Практически
интерес
представлява
съпоставянето
на
сумарната
неточност,
получена с отчитане и без отчитане на
явлението „технологическа наследственост“ с
експериментални данни което е цел на
настоящата разработка.
2. Изложение
2.1 Зависимости за определяне на
сумарната неточност и коефициентите на
трансформация при струговане
Определянето на сумарната неточност при
механично
обработване
по
аналитикоизчислителния метод с отчитане на явлението
технологическа наследственост е възможно с
помощта на получени степенни зависимости за
коефициентите на трансформация, фиксираните
(детерминирани) съставни и съставните,
отчитащи взаимното влияние на различните
неточности в зависимост от технологическите
условия при механично обработване

ax ,y  C1 f a1 vcb1  rd1  r'e1 r f1 ,

(1)

където ax,y е коефициент на трансформация на
неточността y в неточност x; C1, a1, b1, e1, f1 –
коефициент и степенни показатели, получени
при обработване на резултатите от изчисленията
4.
Получени
са
зависимости
за
елементарните неточности от технологическите
условия 5:

( x )y  Cf a vc  d   r f , (2)
b

e

където коефициентът C и степенните показатели
a, b, d, e и f, получени при струговане на
заготовки от материал ХН77ТЮР и материал на
режещата част К30 са дадени в 5.
С помощта на (2) са определени
детерминираните и стойностите, отчитащи
взаимното
влияние
на
елементарните
неточности при обстъргване на външна
цилиндрична повърхнина на детайл от материал
стомана ХН77TЮР
2.2. Методика
за
провеждане
на
експерименталните изследвания
Изходните данни за провеждане на
експерименталните изследвания са:
 обработван материал - стомана
ХН77TЮР;
 материал на режещата част на
инструмента – К20;
 геометрия на режещата част – =
12, =5, r= 45, r =15, r = 0,5 mm, =50 m;

 дълбочина на рязане - ap=0,5mm;
 металорежеща машина - С11МВ;
 геометрия на обработвания детайл:
обработван диаметър d = 80mm, дължина на
обработваната повърхнина l = 200mm;
 диапазон
на
вариране
на
технологическите условия на обработването:
f=0,06…0,30 mm/tr; v=0,4….0,8 m/s; , r
=45….90;r =15…..60; r=0,5…..1,0 mm.
Извършени са 5 серии изчисления:
1) v=0,6m/s, f=0,05…0,25mm/tr, r =45, r
=15, r=0,5mm;
2) v=0,4…0,8m/s, ap=0,5mm, f=0,1mm/tr, r
=45,r =15, r=0,5mm;
3) v=0,6m/s, ap=0,5mm, f=0,1mm/tr, r
=45…90,r =15, r=0,5mm;
4) v=0,6m/s, ap=0,5mm, f=0,1mm/tr, r =45,r
=15…60, r=0,5mm;
5) v=0,6m/s, ap=0,5mm, f=0,1mm/tr, r =45,r
=15, r=0,5…1,0mm.
Изчисленията са извършени с помощта
на разработен програмен продукт, даващ
възможност при известни параметри на
обработваната заготовка, режещия инструмент,
приспособлението и използваната машина,
изхождайки от зададените режими на рязане, да
се определят неточностите възникващи при
стругово обработване.
Измерени са диаметралните размери на
обработените опитни образци с помощта на
микрометър.
1. С
помощта
на
получените
зависимости (2), за избрания диапазон на
изменение на технологичните условия са
изчислени детерминираните стойности на
елементарните неточности:
- неточност,
предизвикана
от
недостатъчната стабилност на ТС МПИД
(  j )D;
- неточност,
предизвикана
от
температурните деформации на обработваната
заготовка (  тд )D;
д

- неточност, възникваща в резултат от
топлинни деформации на режещия инструмент
(  тд )D;
и

- неточност, свързана с износване на
режещия инструмент (  и )D.
ри

2. За избрания диапазон на изменение
на технологическите условия с помощта на
програмен
продукт
са
определени
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детерминираните стойности на елементарните
неточности (  j )D, (  тд )D, (  тд )D, (  и )D.
и

ри

д

3. С
помощта
на
получените
зависимости (1), за избрания диапазон на
изменение на технологичните условия са
изчислени коефициентите на трансформация на
елементарните неточности a Δx,Δy .
4. За избрания диапазон на изменение
на технологическите условия с помощта на
определените детерминирани стойности на
елементарните
неточности е определена
сумарната неточност при стругово обработване
без отчитане на взаимното влияние на
елементарните неточности 1

б

  = (  j )D – (  тд )D –(  тд )D + (  и )D. (3)
ри

д

и

5. За избрания диапазон на изменение
на технологическите условия с използване на
детерминираните стойности на елементарните
неточности и (  j )D, (  тд )D, (  тд )D, (  и )D и
и

коефициентите

на

д

трансформация

ри

a Δx,Δy ,

получени с помощта на изведените зависимости
(1) и (2) са определени стойностите на
сумарната неточност при стругово обработване
с отчитане на взаимното влияние на
елементарните
неточности,
използвайки
зависимости дадени в в 5.
6. Съпоставени са сумарните неточности, получени с помощта на разработената
методика с и без отчитане на взаимното влияние
на елементарните неточности с резултатите от
проведените експерименти.

в

г

2.3. Графични зависимости
Въз основа на получените резултати са
построени графични зависимости за сумарната
неточност при стругово обработване (фиг.1), без
отчитане на влиянието на елементарните
неточности (1), с отчитане на влиянието на
елементарните неточности (2) и със значения на
сумарната
неточност,
получени
от
експерименталните данни (3).

д

а

Фиг. 1. Графични зависимости на сумарната
неточност при стругово обработване   от
подаването f (a), скоростта на рязане vс (б),
главния установъчен ъгъл r (в), спомагателния
установъчен ъгъл r (г) и радиуса при върха на
инструмента r (д) при обработване на
заготовки от материал ХН77ТЮР и материал
на режещата част К30
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3. Заключение
Анализът на получените резултати
позволява да се направят изводите:
1. В по-голяма част от случаите абсолютните стойности на сумарната неточност при
стругово обработване, определени с отчитане на
взаимното
влияние
на
елементарните
неточности, са по-големи от абсолютните
стойности на сумарната неточност, определени
без отчитане на взаимното влияние на
елементарните неточности. Това потвърждава
необходимостта от отчитане на влиянието на
технологичната наследственост при определяне
на сумарната неточност при стругово
обработване.
Това е особено важно при обработване
на прецизни детайли, точността на размерите на
които е от порядъка на 8  12 m, тъй като с
такива величини абсолютните стойности на
сумарната неточност с отчитане на явлението
технологична наследственост на ниво проход
превишават абсолютните стойности на тези
неточности без отчитане влиянието на
технологичната наследственост.
2. От графичните зависимости се вижда,
че стойностите на сумарната неточност,
получени от експерименталните данни, са поголеми от стойностите, изчислени без отчитане
на влиянието на технологичната наследственост,
и са близки до стойностите изчислени с
отчитане на влиянието и.
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