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APPLICATION OF STATISTICAL REGION 

MERGING (SRM) FOR ANALYSIS OF THE 

STRUCTURE OF BULGARIAN WHITE SHEEP 

CHEESE IN BRINE 
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Abstract: Image processing is a method used on digital images in order to extract useful 

information from them. The process involves the conversion of one image into another, 

implementation of different operations on them, and generation of the output image. Its 

applications range from medicine to food industry, passing by geological processing and 

object-recognition systems. By definition, image segmentation is process of partitioning an 

image into multiple segments. The process groups those regions of pixels which have 

common characteristics such as colour, intensity, or texture. An example of an algorithm, 

lying on this idea is Statistical Region Merging (SRM) which segments an image by region 

merging. In this paper SRM algorithm is used to evaluate the quality of Bulgarian white 

sheep cheese in brine by observing its cut surface structure. In order to extract information 

from the images of cheese cut surface, a macros is implemented in the open-source 

software ImageJ. It analyses the colours of the images, segmented by the SRM algorithm, 

and calculates the segmentation coefficient. This segmentation coefficient is used for 

correlation analysis versus the expert estimation of the cheese samples. The results show 

that there is a significant correlation between the segmentation coefficient and the expert 

estimation for quality of the structure of examined cheese (correlation coefficient is about 

0,78). Based on these results, in the future a software which would be helpful in reaching a 

high-quality control in the food industry could be developed. 

Key words: image processing, image segmentation, Statistical Region Merging (SRM), 

cheese quality 
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СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКО БЯЛО ОВЧЕ 

СИРЕНЕ В САЛАМУРА 

МАГДАЛИНА КУТРЯНСКА, АТАНАСКА БОСАКОВА-АРДЕНСКА 

Университет по хранителни технологии – Пловдив, деп. Компютърни системи и 

технологии 

magkk@abv.bg 

Резюме: Обработката на изображения е метод, използван върху цифрови 

изображения с цел извличане на полезна информация от тях. Процесът включва 

преобразуване на едно изображение в друго, прилагане на различни операции върху 

тях и генериране на изходно изображение. Той намира приложение от медицината 

до хранително-вкусовата промишленост, преминавайки покрай геоложката 

обработка и системите за разпознаване на обекти. По дефиниция сегментирането 

на изображения е процес на разбиване на изображението на множество сегменти. 

Процесът групира тези области с пиксели, които имат общи характеристики като 

цвят, интензитет или текстура. Пример за алгоритъм, който лежи върху тази 

идея, е статистическото сливане на региони (SRM), който сегментира 

изображението чрез сливане на региони. В тази статия е използван SRM 

алгоритъмът за оценяване на качеството на българско бяло овче сирене в саламура 

чрез наблюдение на разрезната му повърхност. За да се извлече информация от 

изображенията с разрезната повърхност на сиренето, се съставя макрос за 

софтуера с отворен код ImageJ. Той анализира цветовете на изображенията, 
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сегментирани от SRM алгоритъма, и изчислява коефициента на сегментиране. Този 

коефициент на сегментиране се използва за корелационен анализ спрямо 

експертната оценка на пробите сирене. Резултатите показват, че съществува 

значителна корелация между коефициента на сегментация и експертната оценка 

за качеството на структурата на изследваното сирене (коефициентът на 

корелация е около 0,78). Въз основа на тези резултати, в бъдеще може да се 

разработи софтуер, който би бил полезен за постигането на висококачествен 

контрол в хранителната индустрия. 

Ключови думи: обработка на изборажения, сегментация на изображения, 

статистическо сливане на региони (SRM), качество на сирене 

1. Introduction 

Since the dawn of mankind, food has been a 

major priority in the humans’ live. It provides 

nutritional support and energy for the organism in 

order to do daily tasks. The ambition of humanity to 

achieve a high-quality standard of food has 

significantly increased over the years. The food 

industry which is a complex system of producers 

and users is responsible for the safe food supply to 

the population [1]. In fact, it should be pressured to 

improve the quality of food in order to be lowered 

the likeability of causing adverse health 

consequences. This can be easily done with the 

development of technology by using image 

processing and machine vision techniques [2, 3, 4]. 

Digital manipulation is done by computers 

to process digital images through complex 

algorithms. Image processing includes different 

operations which are used to enhance the features of 

an input image (edge detection, segmentation, 

contrast enhancement, etc.), thereby some useful 

information could be extracted from it [5].  

Image segmentation is about partitioning an 

image into different regions with similar features [5, 

6, 7]. It is a process which includes many operations 

involved with the analysis of colour, shape, 

intensity, motion, and texture of objects in the 

image [8]. It could be also defined as series of 

actions which identify edges that correspond to 

boundaries between segments. Its main purposes are 

data reduction and feature extraction. The final 

result of image segmentation is a simplified or 

slightly changed presentation of the original image, 

so that it could be easier to analyse.  

Despite the large number of segmentation 

algorithms, there has not been proposed a general 

method, which could be performed on a set of 

images. Moreover, every single image is different 

which could negatively influence the performance 

of the algorithms. Therefore, selecting the “perfect” 

and suitable method could be quite difficult.  

The object of the current research is 

Bulgarian white cheese in brine. The white cheese 

in brine has been Bulgarian traditional food for 

many years. There are a lot of popular practices 

used in artisanal and industrial cheese production 

[9]. In order to improve process of production of 

white brined cheese, a lot of control parameters and 

additives are studied through the modern optical 

methods [10, 11, 12]. 

The aim of this paper is to present the 

application of algorithm for image segmentation on 

images of cheese and to show how efficiently it 

could be in evaluating the quality of cheese by 

analysing its cut surface structure. In addition, in the 

future based on the performed experiment and the 

obtained results, the method could be used in 

monitoring the control of production in the food 

industry and becoming one step closer to the high-

quality standard of food. 

 

2. Materials and Methods 

2.1. Images of Bulgarian White Sheep 

Cheese in Brine 

Main object of interest of the observation is 

Bulgarian white sheep cheese in brine. The cheese 

is made from sheep milk and contains more fat, 

solids, and minerals than cow and goat’s cheese. It 

has essential benefits for the human body because 

of its nutritional value. For the purpose of this 

research images of eight Bulgarian trademarks of 

sheep cheese are used for the evaluation. In total 

forty-eight samples are taken. The cheese samples 

are estimated by the Bulgarian State Standard 

(BDS) 15612 – 83 and captured with Canon EOS 

2000D. The images depict the cut surface structure 

of the different cheeses from both sides of the lump 

as figure 1 shows.  

  

Fig. 1.  Cheese cut surface of one of the samples 

from both sides of the lump 

2.2. Statistical Region Merging (SRM) and 

Despeckle filter 

In this paper, it is presented the application 

of algorithm Statistical Region Merging (SRM) 

which has been introduced by Richard Nock and 

Frank Nielsen [13]. It is part of the region growing 
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methods which involves grouping homogeneous 

pixels into larger regions (segments). It finds 

application in analysis of remote sensing images, 

mammographic mass detection, object-oriented 

classification method for segmentation based on 

radar images, and many more [14, 15, 16, 17]. One 

of the advantages of SRM is that it has only one 

parameter Q, which controls the scale of the 

segmentation. The higher it is, the more the regions 

in the final segmentation are and the smaller they 

become. Figure 2 shows the original image and the 

segmented ones by SRM for different values of Q. 

 
Original image 

 
Q=2 

 
Q=3 

 
Q=4 

 
Q=5 

 
Q=6 

Fig. 2.  SRM segmentation on images of one of the 

cheese samples for Q=1-6 

Image I has |I| pixels, each containing 

different RGB (Red, Green, Blue) or g grey-levels 

values, belonging to the set {1,2,…g} (usually g = 

256). I is an observation of an unknown theoretical 

scene I*, which represents true objects or regions 

sharing common properties: 

- homogeneity: statistical pixels in every 

region have the same expectation value for each 

RGB channel (grey-level); 

- separability: for at least one colour 

channel (grey-level) the expectations of adjacent 

statistical regions are different [13, 17]. 

The SRM algorithm includes two steps: 

merging prediction and computing order to test 

region merging. Assuming R is a region in I and R’ 

is a set of regions with l pixels also in I, thus the 

merging predicate on the two candidate regions R 

and R’ for a single level color could be defined as 

(1,2,3) [13]: 

           

 

Where,  (2) and   

 

|R| - number of pixels in region R 

g – gray level (in practice, usually 256) 

Q – parameter, controlling the scale of segmentation 

In order the noise to be removed, a filter, 

named Despeckle, is used and it could be found on 

the submenu Noise in the open-source software 

ImageJ. This is a median filter which without 

touching complex regions smoothens areas in which 

noise is noticeable. The standard deviation of each 

pixel and its neighbours is calculated to determine 

whether the area is either high complexity or low. It 

replaces each pixel with the median value in its 3 x 

3 neighbourhood. The following figure 3 shows the 

results of applying first the Despeckle filter and 

then the SRM algorithm. 

  
a) original image 

  
b) SRM, Q=2 

 

 

  
c) Despeckle, SRM, Q=2 

 

Fig. 3.  a) original image b) only SRM 

segmentation (Q=2) c) with filter Despeckle 

and SRM (Q=2) 

2.3. Macros Implementation in ImageJ 

The first step of every algorithm in image 

processing is to extract information from the 

observed objects. Therefore, it has been developed a 

macros (despeckle_srm_macros) for the software 

ImageJ. It is based on the algorithm for 

segmentation SRM and the median filter of noise 

reduction Despeckle. The macros main purpose is to 

ease the process of evaluation and to guarantee 

objective estimation of the cheese structure. The 

workflow of the macros consists of these several 

steps (figure 4): 

1) Requests the user to open an image from 

their local directory; 

2) Runs the filter Despeckle, converts the 

image into 8-bit type and applies the SRM 

algorithm (Q=2); 

3) Loads the histogram of the segmented 

image; 

4) Shows the number of counted non-zero g 

gray-levels and prints the g gray-levels 

which are not equal to zero in percent; 
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5) Finds the average value of all non-zero g 

gray-levels and the coefficient of 

segmentation Kseg=Corg/Cseg. It prints the 

results in the “Log” window; 

6) Finally, it allows the user to save the results 

in the “Log” window as a .txt file. 

 
Fig. 4.  Workflow of the macros 

2.4. Statistical Analysis: Correlation 

Correlation has predictive ability to tell if 

two variables have relationship. The more studies 

have been performed and data obtained, the stronger 

the correlation is.  

The aim of the statistical analysis is to 

achieve a correlation coefficient which would 

determine whether the proposed method of using 

the SRM algorithm would be beneficial in 

evaluating the quality of the cheese by only 

examine the colours in the taken samples of the 

structure surface. In this research, it is used the 

Pearson’s coefficient which calculates the level of 

relation between two linear related variables X and 

Y.  Usually, it is denoted by r and it has value 

between -1 and +1. Thus, there are three main 

correlations: positive (r=+1), negative (r=-1) and no 

linear correlation (r=0). The strength of the 

correlation is based on the value of the coefficient: 

• ≥0.19 – very weak; 

• 0.20 - 0.39 – weak; 

• 0.40 - 0.59 – moderate; 

• 0.60 - 0.79 – strong; 

• 0.80 - 1.0 – very strong. 

The reason why it has been chosen the 

Pearson’s coefficient is due to the fact that the two 

variables, used in the experiment, are metric. A 

metric variable is a variable measured 

quantitatively, which means any interval, ration, 

and continuous variable could be classified as a 

metric one. In this case, the segmentation 

coefficient Kseg has a value range from 1 to 256 

and it is calculated by the following formula (4): 

  

 – 

segmentation 

coefficient 

 

 – count of 

colours in original 

image 

 – count of 

colours in 

segmented image 

That span represents the number of colours 

in a RGB image. On the other hand, the expert 

estimation, based on BDS 15612 – 83 could change 

from 2 – 15. The Pearson’s coefficient allows 

calculating the level of relation between those two 

variables, even though they have different 

permissible values. 

 

3. Results and Discussion 

The samples of the cheese have been 

evaluated by experts in advance. The results of the 

quality of the cheese cut surface are presented on 

figure 5.  

 
Fig. 5.  Expert evaluation of cheese surface of the 

eight trademarks 

A conclusion from the chart could be 

formed – the best quality has trademark 

“Saedinenie” and the worst “Filipopolis”. The 

results in the chart are based on the average value of 

the expert estimation given for the two sides of the 

cheese lump. The value 2 means “the worst quality” 

and 15 – “the best quality”. The score is determined 

by the smoothness of the surface which could be 

smooth or grainy, by presence of porcelain 

structures on the broken part of the surface, by 

quantity of technical holes and etc.  

The figure 6 presents a visual comparison 

of samples of three trademarks which have best, 

average and worst quality, based on the expert 

estimation. As seen from figure 6, the cheese which 

has the best quality has significantly less grey – 

level colours.  

Based on the original image and the 

segmented one the cut surface of sample a) is the 

smoothest, whereas the other two surfaces b) and c) 

are grainier and have a lot more technical holes 

which is the reason why they have lower score in 

the evaluation. The grainier the surface is, the more 

segments in the segmented image there are.  

After applying the macros on the images of 

cheese, the number of colours in the original image 

and the number of g colours in the segmented ones 

are used to perform a correlation with the expert 

estimation which is beforehand obtained – table 1 
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Fig. 6.  Original images, images after applying the 

macros, and their histograms 

Trademark Expert Estimation Kseg 

Olimpus 11 8,54 

Karnare 9 14,36 

Madjarov 10,5 10,17 

Filipopolis 7 6,24 

Lakrima 9 15,80 

Sigmen 12,5 21,22 

Borino 8,5 11,38 

Saedinenie 14,5 22,37 

Table 1.  Expert estimation and count 

of colours in original image/count of 

colours in segmented image 

Table 2 shows the calculated results for 

correlations in two cases, which were part of the 

observation. 

 
SRM 

(Q=2) 
SRM (Q=2), Despeckle  

Correlation 

coefficient 
0,5851 0,7785 

Table 2.  Correlation coefficients 

For the correlations it has been used the 

average values of the colours, including RGB and g 

grey-level ones, of the images from both sides of 

the cheese lump. Also, the expert estimation has 

been presented with its average value. The first 

column is when a correlation has been made with 

the segmented image with parameter Q=2, with 

presence of noise, whereas the next column is when 

it has been used the Despeckle filter. 

As the results have been presented, noise 

plays significant part in determining an accurate 

relation. The correlation with value 0,5851 is 

moderate which means that its strength is not 

reliable enough to be used in further analysis and 

estimations. The correlation with value 0,7785 

determines a positive and strong relation therefore 

Kseg has been preferred as a variable which gives a 

significant information about quality of cheese 

structure. Cheese is a complex, dynamically 

changing biological object with different quality 

standards. The number of colours in the original 

RGB image and in the grey-scaled ones is vital 

when examining the grain of the structure. The less 

colours in the segmented images are, the higher 

Kseg is. Thus, the more homogeneous the surface is 

- there are less imperfections on the surface and the 

cheese quality score would be assigned higher.  

4. Conclusion 

This paper proposes the application of one 

of the segmentation algorithms – Statistical Region 

Merging (SRM) in observing and evaluating the cut 

surface structure of Bulgarian white sheep cheese in 

brine. For the purpose of the experiment a macros 

has been implemented in order to be eased the 

performance of image processing and image 

analyzing. Moreover, it has been extracted useful 

information about the number of the g gray-level 

colours from the segmented images, which 

therefore has been compared with the number of the 

colours in the original images. The obtained data is 

used for calculating a correlation coefficient which 

is about 0,78 and it means that the correlation is 

positive and strong. This gives hope that the 

proposed method for evaluating the quality of 

cheese by its surface structure from pictures could 

be applied in the food industry for achieving an 

objective control of cheese quality.  

  

  
a) best quality = 14,5 points 

  

  
b) average quality = 10,5 points 

  

 
c)  worst quality = 7 points 
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Nevertheless, improving the macros into a 

plug-in would be a step forward to a better process 

of obtaining information from images in order to 

achieve a more accurate evaluation. Further 

researching work would definitely continue over 

larger set of trademarks, thereby more information 

to be used for the statistical analysis and a stronger 

correlation to be accomplished.  
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YOGHURT WITH EXTENDED SHELF-LIFE 
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Abstract: The aim of this study was to determine the effects of different concentrations of 

natamycin on some chemical and microbial properties of yoghurt stored 40 days at 

refrigerator. Yoghurt samples were prepared and divided into three groups as follow: C1, 

control group contains traditional yoghurt starter cultures (Lactobacillus delbrueckii 

subspp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus); C2, natamycin group contains 

yoghurt starter cultures with natamycin 5 ppm; and C3, natamycin group contains yoghurt 

starter cultures with natamycin 10 ppm. It was established that the storage period had a 

significant effect on the intensive of fermentation processes during storage period.  At the 

end of the refrigerated period it was found that the values of the indicator titratable acidity 

increase and pH of samples decreased for all samples, respectively.  Total lactic acid 

bacterial count decreased with increased of stored period. It was found that the intense of 

acid formation can be explained by the relatively with lower concentrations of LAB.  The 

preservative Natamycin effectively and significantly reduced and inhibited yeast and mould 

counts at these concentrations 5 and 10 ppm, while yeast and mould levels increased in 

control sample. The precents study provide that yoghurt treated with natamycin 5 and 10 

ppm could extend the shelf-life up to 40 days with no significant impact on quality of end 

products and without alteration of LAB growth pattern. 

                      Key words: yoghurt, natural preservatives, natamycin, quality  
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Резюме: Целта на проучването е да се представят основни химични и 

микробиологични характеристики на получени кисели млека с добавка на естествен 

консервант в различни концентрации.  Експерименталните проби кисело мляко бяха 

подготвени и разделени в три групи: контрола ( C1), съдържаща стартерна 

култура за кисело мляко (Lactobacillus delbrueckii subspp bulgaricus и Streptococcus 

thermophilus); проба кисело мляко (C2), съдържаща стартерна култура + 

натамицин в количество 5 ppm;  проба кисело мляко (С3), съдържаща стартерна 

култура + натамицин в количество 10 ppm. От получените данни се установи, че 

периода на хладилно съхранение оказва значително влияние върху интензивността 

на ферментационните процеси. В края на изследвания период стойностите на 

показателите титруема киселинност се повишават, а на активната киселинност 

намаляват. Установено е, че ниските температури на съхранение влияят върху 

редукцията на общия брой млечнокисели бактерии в трите експериментални проби, 

т.к.  интензивността на образуване и натрупване на млечна киселина в значителна 

степен редуцира тяхната концентрация. Наблюдава се, че при пробите съдържащи 

натамицин в количество 5 и 10 ppm се инхибира растежа и развитието на 

плесените и дрождите, за разлика от контролната проба, при която, се 

установява увеличение на показателя след 30-ия ден от съхранението.  От 

проведеният анализ и получените резултати се установява, че употребата на 

натамицин може да удължи срока на годност до 40 дни на киселото мляко, без да 

повлияе върху качеството на готовия продукт във химичен и микробиологичен 

аспект.  

Ключови думи: кисело мляко, естествени консерванти, натамицин, качество 
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1. Introduction 

Plain yoghurt is one of the most consumed 

concentrated fermented products. Yoghurt is a very 

popular dairy product in Bulgaria. Its production 

and consumption are growing continuously due to 

its health benefits beside its high nutritive value. 

Being nutritionally rich in fat, protein, maccro- and 

micronutrients - calcium, riboflavin, vitamin B6 and 

B12 [1]. Yoghurt is a highly nutritious product 

obtained by homofermentation of milk with specific 

microflora consist lactic acid bacteria (L. bulgaricus 

and S. thermophilus). This product is highly 

acceptable to consumers in terms of its flavor and 

aroma and also attributed to acetaldehyde and its 

unique texture [2].  Usually yoghurt is generally 

considered as microbiologically stable food, they 

may be subjected to contamination with different 

kind of yeast and mould. This contamination is 

responsible for the spoilage of various milk 

products.  

In recent years to reduce a spoilage of milk 

products in dairy industry used an antifungal 

against. Many naturally occurring compounds, such 

as plant essential oils, nisin, and natamycin, have 

been widely studied and are reported to be effective 

in their potential role as antimicrobial agents against 

spoilage and pathogenic [3]. Natamycin (Е 235) is a 

natural antifungal agent with a wide range of 

antimicrobial spectrum against yeasts and molds 

produced during fermentation by the bacterium 

Streptomyces noteless and successfully used in the 

food industry for the prevention of mold 

contamination in meats, cheese and fruits [4, 5, 6]. 

According some research which used natamycin as 

a natural preservative in dairy products and other 

foods has been reported that its approved in over 

sixty countries [7]. The European Food Safety 

Authority (EFSA) has published a favorable 

scientific opinion on the use of natamycin as a food 

additive [8]. Recently, Natamycin is commonly 

used in dairy products such as fresh cheese, sour 

cream and yoghurt [9]. There are many types of 

concentrated fermented milk products are produced 

to extend shelf-life. The concentration of natamycin 

for yoghurt preservation has been suggested to be in 

the range of 5-10 ppm [10]. Despite its many health 

benefits, yoghurt generally has a short shelf life of 

about 20 days when stored at low temperatures of 

about 4-6°C [11]. Due to the inherent low pH of 

yoghurt and the ability of yeasts to assimilate 

sugars, lactose and organic acids, the product acts as 

a selective environment for the growth of yeasts and 

mould. 

The aim of this study was to determine the 

effects of different concentrations of natamycin on 

some chemical and microbial properties of plain 

yoghurt stored during refrigeration stored. 

2. Materials and Methods  

2.1. Materials  

Classical technology for production of 

yogurt in laboratory conditions was applied [12]. 

Experiments were made with a raw cow's milk 

characterized by organoleptic, physicochemical and 

microbiological parameters, according to the 

requirements of EU Regulation № 853/2004 [13]. 

Milk fat content was standardized to 36 ± 1 g.kg-1, 

followed by homogenization at t=55÷60 °C and 

pressure 14-17 MPa, pasteurisation at a temperature 

of 93÷95 °C with a residence time of 15÷20 min. 

The heat-treated milk was cooled to a temperature 

of 42÷45 °C and fermented with 2% traditional 

Bulgarian starter containing selected strains of lactic 

acid bacteria (Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus and Streptococcus thermophilus) and 

then immediately cooled to 45   C. The bulk volume 

of milk was divided into 3 groups and different 

concentrations of natamycin was added to yoghurt 

samples before incubation period. To perform of the 

experiment the following natamycin concentration 

were used: Yogurt in group one (C1) is control 

sample consist only active starter culture; Yogurt in 

group two (C2) consist starter culture + Natamycin 

5ppm; Yogurt in group tree (C3) consist starter 

culture + Natamycin 10ppm. Then samples of each 

group were mixed and incubated at 42-45 °C until 

coagulation (titrable acidity 75 °T) then transferred 

to refrigerator at 4-6 °C. The yoghurt samples were 

examined for chemical and microbiological 

evaluation at appropriate intervals preparation up to 

a total storage period of 40 days.  

2.2. Methods of analysis 

Chemical analysis:  

- The pH of samples was measured using a pH 

meter (model MS 2000, Mycrosist, Plovdiv, 

Bulgaria) with a glass electrode (Sensorex, Garden 

Grove, USA) standardized at 20 °C in the range 

7.01 – 4.01.  

- Titratable acidity (TA) of samples was 

determined by the Thorner’s method [14] and 

expressed as percent of lactic acid. 

Microbiological analysis:  

- Total lactic acid bacteria count (Lactobacillus 

bulgaricus and Streptococcus thermophiles): 

sample preparation was conducted according to 

[15]. The suitable dilutions were inoculated into 

selective agars М17 and MRS, as described in IDF 

Standard 117B:1997. T [16].  

- Determination of total mold and yeast counts 

was conducted according BNS ISO 6611 [17].  

Yeast glucose chloromophenical agar was used for 

yeast and mold enumeration. Plates were incubated 

at 25°C for 5 days. 
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       3. Results and Discussion  

 Figure 1 shows changes in titrable acidity of 

yoghurts during the period of storage at 4 ± 2 °C. 

The results obtained indicated that on the first day 

of the refrigeration the titratable acidity of all 

samples was about 80 °T. During storage period 

there was a constant upward trend in the above 

indicators, and at the end of refrigeration period (40 

days) the indicator reached titratable acidity values 

of 158, 142, 140 ° T for a samples C1, C2 and C3, 

respectively.  The change in the indicators 

correlated directly with the intensive fermentation 

processes during storage period under low 

temperature. The results obtained for titratable 

acidity are consistent with the results of [18]. 

 

 
 

Fig. 1. Changes in titrable acidity of 

yoghurt samples under refrigeration 

 

Figure 2 shows changes in pH of plain 

yoghurts during the period of storage at 4 ± 2°C. 

Obtained result show that the number of days of 

storage increased, pH of samples decreased. 

 

 
 

Fig. 2. Changes in pH of yoghurt sample 

under refrigeration 

 

The pH reduced from 4.3 to 3.7 in the control 

sample C1 and from 4.4 to 3.83 in sample C2 and 

C3 respectively. However, in the end of storage, 

significant differences (p < 0.05) existed between 

the samples. Both the concentration of natamycin 

and days of storage had a significant effect (p < 

0.05) on the pH. The extent of decrease in pH varies 

with the rate of growth of bacteria, storage 

temperatures and etc. Several researchers have 

reported a reduction of pH from 4.56 to 4.50 when 

10 mg/kg of the preservative were used, while the 

pH of the control reduced from 4.56 to 4.14 in 28 

days [18]. The final pH values of all yoghurt 

simples at the end of refrigeration were comparable 

to values reported by [19]. 

The results about the changes of the LAB in 

the studied samples are given in Fig. 3. A smooth 

change in the amount of lactic acid microflora 

during storage period. This tendency remained 

steady until the end of storage, with a higher 

concentration of lactic acid microflora recorded in 

sample C2 and C3. 

 

 
Fig.3. Change of LAB content in yogurt samples 

under refrigeration 

 

The lower concentrations of bacterial biomass 

detected can be explained by the relatively more 

intense acid formation in sample C1. Larger 

amounts of lactic acid inhibit the growth of lactic 

acid bacteria in the early stages and thus cause 

earlier reduction in their concentration. According 

to [20] which studied the changes in viable lactic 

acid bacteria during the storage life in yogurt 

samples with natamycin and concluded that the cell 

counts of yogurt bacteria decreased from 10
8
 CFU 

g-1 to 10
5
 CFU g-1 after 40 days of cold storage.  

However, in our study and some other recearches 

reprrted that a concentration of natamycin from 5 to 

10 ppm did not significantly (P  0.05) affect the 

growth of  of lactic acid bacteria [21]. 
Total yeast and mould count in yogurt 

during storage are represents in Table 1. Molds and 

yeasts where are not isolated from the C2 and C3 

during 40 days of storage period.  
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Table 1. Total yeast and mould count in 

yogurt samples under refrigeration 

 

 

Sample 

Yeast and Mould 

1d 10d 20d 30d 40d 

C1 ND ND ND ≤10
3 

≤10
4 

C2 ND ND ND ND ND 

C3 ND ND ND ND ND 

 

These results nearly similar to [19]. There is a 

research who mentioned that no growth of molds 

was detected in yoghurt samples in the presence of 

natamycin after 30 days of storage [22]. Molds and 

yeasts were isolated from the C1 after 30 days of 

storage probably the low pH values are conductive 

for their growth and activity.  

 

4. Conclusion 

Yoghurt treated with natamycin 5 and 10 

ppm could extend the shelf-life up to 40 days with 

no significant impact on quality of end products and 

without alteration of LAB growth pattern. This 

effect leads to increasing keeping quality of 

yoghurt, which is desired, by manufacturers and 

consumers. 
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EFFECT OF BIOPROTECTIVE CULTURE AND NATURAL 

PRESERVATIVE IN YOGHURT QUALITY 
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Abstract: The possibilities of using a bioprotective culture and natural preservatives in 

yoghurt were investigated. The changes in the chemical and microbial properties of the 

yoghurt samples were determined at the 1th, 10th, 30
th

 and 40
th

 day of storage. According 

to the obtained results for chemical characteristics there were not found a negative effect 

originated from these preservatives.  In yogurt samples the lactic acid bacterial count 

decreased approximately with 3 log cfu/g in 30
th

 day at 42 °C. The highest LAB counts 

were observed on 1
th

 to 10
th

 day, with the lowest number of bacteria observed after 30
th

 

day of storage period. It was established that the preservative supplemented yoghurts were 

protected from yeast and mould growth. 

Key words: yoghurt, biopreservation, natamycin, quality of milk products 

 

КИСЕЛО МЛЯКО ПРОИЗВЕДЕНО С БИОПРОТЕКТОРНА 

КУЛТУРА И ЕСТЕСТВЕН КОНСЕРВАНТ 

ТАТЯНА БОРЯНОВА БАЛАБАНОВА
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Резюме: Изследвани са възможностите за използване на биопротекторна култура 

и естествен консервант в киселото мляко. Промените, които настъпват  в 

химичните и микробните показатели на пробите кисело мляко са изследвани на 1-

ви, 10-ти, 30-и и 40-и ден от съхранението. Въз основа на получените резултати 

относно химичните параметри в изследваните преби, не се установи отрицателен 

ефект от употребата на тези консерванти. Броят на млечнокиселите бактерии  в 

изследваните проби кисело мляко намалява приблизително с 3 log cfu/g след 30-ия 

ден от съхранението при 42 °C. Най-висок общ брой млечнокисели бактерии се 

наблюдава между 1-ви и 10-и ден, а най-нисък е този показател след 30-ия ден от 

съхранението. Установено е, че употребата на биопротекторна култура и 

естествен консервант инхибират в значителна степен растежа и развитието на 

плесени и дрожди в изследваните проби.  

Ключови думи: кисело мляко, биоконсерванти, натамицин, качество на млечни 

продукти 

 

1. Introduction 

Bulgarian yogurt is a national product with 

high nutritional and biological value. It contains all 

the essential nutrients - proteins, fats, 

carbohydrates, macro- and micronutrients in a 

balanced state 1. This product is highly acceptable 

to consumers in terms of its flavor and aroma and 

also unique texture 2, 3.  Yoghurt is a product 

obtained by milk homofermentation with specific 

lactic acid bacteria (S. thermophilus and L. 

bulgaricus). Usually yoghurt is generally 

considered as microbiologically stable food, they 

may be subjected to contamination with different 

kind of yeast and mould. Yogurt is a good growth 

medium for yeasts and moulds because of its low 

pH 4.  

In recent years to reduce a spoilage of milk 

products in dairy industry used an antifungal 

against. Many naturally occurring compounds, such 

as plant essential oils, nisin, and natamycin, have 

been widely studied and are reported to be effective 

in their potential role as antimicrobial agents 5. 

Natamycin (Е 235) is a natural antifungal agent 

with a wide range of antimicrobial spectrum against 

yeasts and molds and successfully used in the food 

industry 6. The European Food Safety Authority 

(EFSA) has published a favorable scientific opinion 

on the use of natamycin as a food additive 7. 
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Recently, natamycin is commonly used in dairy 

products such as fresh cheese, sour cream and 

yoghurt 8. The concentration of natamycin for 

yoghurt preservation has been suggested to be in the 

range of 5-10 ppm 9. Despite its many health 

benefits, yoghurt generally has a shelf life of about 

20 days when stored at low temperatures of about 

42 °C 10. Due to the inherent low pH of yoghurt 

and the ability of yeasts to assimilate sugars, lactose 

and organic acids, the product acts as a selective 

environment for the growth of yeasts and mould. To 

use of biopreservatives is an alternative technology 

that could be successful used to extend the shelf life 

of yoghurt and preserve the freshness, flavor and 

aroma compound, texture and nutrient value 11. 

The aim of this study was to determine the 

effects of protective culture and preservatives on 

some chemical and microbial properties of yoghurt 

during storage period. 

 

2.2. Materials and Methods 

2.1. Materials 

Cow’s milk was obtained from Dairy 

Farming named "Plovdiv 1", Orizare village, 

Plovdiv region, Bulgaria. For a purpose of the 

experiments it was used a two type of starter culture 

for the manufacture of yogurt: 1) traditional liquid 

starter culture of Streptococcus thermophilus and 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, prepare 

in laboratory condition at Department: "Technology 

of milk and dairy products", University of Food 

Technologies, Plovdiv, Bulgaria; and 2) a 

commercial lyophilized mixed culture called 

protective culture FreshQ, obtained from Chr 

Hansen. Natamycin Tredimix was obtained from 

Biokom Trendafilov. To examine the effect of 

natamycin on the growth of yogurt bacteria, moulds 

and yeasts was added at in concentrations 5 and 10 

ppm. 

2.2. Manufacture of yoghurt 
Experiments were made with a raw cow's 

milk characterized by organoleptic, chemical and 

microbiological parameters, according to the 

requirements of EU Regulation № 853/2004. Milk 

fat content was standardized to 36 ± 1 g.kg-1, 

followed by homogenization at t=55÷60 °C and 

pressure 14-17 MPa, pasteurisation at a temperature 

of 93÷95 °C with a residence time of 15÷20 min 

and then immediately cooled to 45 °C. The bulk 

volume of milk was divided into 4 groups 

inoculated with 2 % traditional Bulgarian starter 

containing selected strains of lactic acid bacteria 

(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and 

Streptococcus thermophilus) and different 

concentrations of natamycin was added to samples 

before incubation period. To perform of the 

experiment the following natamycin concentration 

were used: Yogurt in first group (C1) is control 

sample consist only active laboratory starter culture; 

Yogurt in second group (C2) consist laboratory 

starter culture + Natamycin 5ppm; Yogurt in third 

group (C3) consist laboratory starter culture + 

Natamycin 10ppm; Yogurt in fourth group (C4) 

consist only starter culture FreshQ. Then samples of 

each group were mi ed and incubated at 42-45   C 

until curd formation then transferred to refrigerator 

at 42 °C. The yoghurt samples were e amined for 

chemical and microbiological evaluation at 

appropriate intervals preparation up to a total 

storage period of 40 days. 

 

2.3. Methods 
Chemical analysis:  

The pH of samples was measured using a 

pH meter standardized at 20 °C in the range 7.01 – 

4.01;  

Titratable acidity (TA) of samples was 

determined by the Thorner’s method (BNS 1111-

80) 12;  

The percentage of formed milk acid in 

yoghurt was calculated according 13. 

Microbiological analysis:  

Lactic acid bacteria (LAB) according ISO 

9232:2003 14;  

Determination of total mold and yeast 

counts was conducted according BNS ISO 

6611:2006 15.  

 

       3. Results and Discussion  

 The changes of pH value of yogurt samples 

during the storage period at 4 ± 2 °C are shown in 

Figure 1. From obtained results the pH value 

decreased significantly (p<0.05) during storage and 

generally lower pH was determined in control 

samples C1. It was seen that during the storage 

period control yoghurt samples were more active 

than other experimental samples (C2, C3 and C4). 

 

 
 

Fig. 1. Change in pH value of yogurt 

samples during storage period 
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The pH reduced from 4.32 to 3.45 in the 

control sample C1 and from 4.35 to about 3.8 in 

sample C2, C3 and C4 respectively. Both the 

concentration of natamycin samples and C4 sample 

during refrigeration had a significant effect (p < 

0.05) on the pH. The change in the indicators 

correlated directly with the intensive fermentation 

processes during storage period under low 

temperature. The pH value decreased to about 4.0 

after 20th day for samples C2, C3 and C4 and then 

it slight change during the storage period. 

According [16] determined that, the initial pH value 

of yogurt (4.35) decreased slowly to 4.2 in 10th day 

until the end of the experience. 

The changes of titrable acidity of yogurt 

samples during the storage period at 4 ± 2 °C are 

shown in Figure 2. 

 

 
 

Fig. 2. Change in titrable acidity of yogurt 

samples during storage period 

 

Data showed that in all yoghurt samples titratable 

acidity increases up to day 40 of storage. The 

variation of this parameters represented the 

development and dynamics of fermentation process 

in the studied samples. Titratable acidity was not 

affected by the addition of different preservatives 

until 40th day of storage and the acidity gradually 

increased during storage processed. Similar 

observations were reported by 17, 18. 

A main process during fermentation is 

degradation of lactose and accumulation of lactic 

acid.   This process begins at early stage of 

production of yoghurt during fermentation of milk 

and continues during end products are storage in 

refrigeration condition. The results for lactic acid 

content of yogurt samples during storage period are 

given in Figure 3. During storage, a steady tendency 

towards a gradual increase in the amount of lactic 

acid was observed. At the end of the study period, 

the total acidity indicator had increased by 

approximately 0.3 % for samples C2, C3 and C3 4 

and with 0.5 % for C1, respectively. 

 
 

Fig.3. Change in lactic acid content of yogurt 

samples during storage period 

 

Figure 4 shows the viability of lactic acid 

bacteria (LAB) during the storage period. It is well 

known that lactic acid bacteria are organisms which 

play major role in the producing of fermented dairy 

products.  This group of bacteria growing in all 

samples was not significantly affected by 

antimicrobial agents used. 

 

 

Fig. 4. Change of lactic acid bacteria 

during storage period 

 

It was established that at the beginning of 

the storage, all samples showed counts of total LAB 

higher than 9.00 log cfu/g. Viable counts of LAB 

slight decreased in 10 days of the storage but later 

they were significant decrease at the end of the 

storage period for all experimental samples. With a 

higher concentration of lactic acid microflora 

recorded in sample C4. The lower concentrations of 

LAB detected can be explained by the relatively 

more intense acid formation in sample C1. Larger 

amounts of lactic acid inhibit the growth of LAB in 

the early stages and thus cause earlier reduction in 

their concentration. However, the diminution in cell 

counts number is between 3 to 4 log orders for 

yogurt produced with sample C4 and samples C1, 

C2 and C3 at the end of the storage period. In 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020 20



 

contrast with our results according 19 reported 

that it didn’t affect the growth of lactic acid starter. 

Table 1 showed a total yeast and mould in 

yogurt during storage.  No molds and yeasts were 

isolated from the sample C2, C3 and C4 during 40
th
 

day of storage. Yeasts and moulds were 

significantly (p<0.05) inhibited at concentrations of 

natamycin from 5 ppm. In the present study, moulds 

and yeasts were not detected in any of the yogurt 

samples from 1
st
 to 30

th
 day of storage period. 

Yeasts and moulds were significantly increased in 

control sample after 30
th
 days in the storage 

respectively. Molds and yeasts were isolated from 

the C1 after 30 days of storage probably the low pH 

values are conductive for their growth and activity. 

 

Table 1. Total yeast  

and mould count in yogurt during storage 

 

Other research used as protective culture 

(10
7
 cells per gram) contains Lactobacillus 

rhamnosus LC 705 and Propionibacterium 

freudenreichii JS in dairy products. It is reported 

that the product inhibited yeasts 20. These results 

nearly similar to other research 21, 22 who 

mentioned that no growth of molds was detected in 

yoghurt samples in the presence of natamycin after 

30 days of storage.  

 

4. Conclusion 

Yoghurt samples containing protective 

cultures and preservatives have not any effects on 

chemical composition and microbial profile of 

yoghurts. However, yoghurts preservative 

supplemented were protected from yeast and mould 

growth and keep quality of the end products. 

Consequently, use a protective culture and 

preservatives is a good technologies solution that 

could be used to extend the shelf-life of fermented 

milk products. 
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ISOMALTULOSE - AN ALTERNATIVE OF 

SUGAR. A REVIEW 

RAINA HADJIKINOVA 

University of Food Technologies - Plovdiv 

raina.h@abv.bg 

Abstract: Consumption of foods high in sucrose is one of the reasons for the so-called 
"Diseases of civilization." For this reason, the interest of producers, nutritionists and 

consumers in sucrose alternatives is understandable. Isomaltulose is a carbohydrate that 

has been gaining popularity in recent years in this area. It is distinguished by its low 

glycemic index and its ability not to form dental caries. The review shows that the future of 

isomaltulose-containing products looks increasingly promising. This necessitates the need 

to continue research on this alternative to sugar. 
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ИЗОМАЛТУЛОЗА – АЛТЕРНАТИВА НА 

ЗАХАРТА  

РАЙНА ХАДЖИКИНОВА 

Университет по хранителни технологии - Пловдив 

raina.h@abv.bg 

Резюме: Консумацията на храни с високо съдържание на захароза е една от 

причините за т.н. „болести на цивилизацията“.  Поради тази причина е обясним 

интересът на производители, диетолози и потребители към алтернативи на 

захарозата. Изомалтулозата е въглехидрат, набиращ популярност през последните 

години в това направление. Тя се отличава с ниският си гликемичен индекс и 

способността си да не образува зъбен кариес. Обзорът показва, че бъдещето на  

продуктите съдържащи изомалтулоза изглежда все по-обещаващо. Това налага 

необходимостта да се продължат  проучванията върху  тази алтернатива на 
захарта. 

Ключови думи: Изомалтулоза, Захароза, Алтернативи на захарта 

 

1. Introduction 

After water, carbohydrates are the most 

common components in foods (both as natural 
components and as added ingredients). They are 

important not only as a major energy source, but 

also as components that contribute certain benefits 

to human health [1]. A significant part of 
carbohydrates is used as the main ingredient in the 

production of certain foods because of their sweet 

taste. 
Of the carbohydrate representatives, sucrose 

(α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside), better 

known as „sugar“, has the largest quantitative 

production and application worldwide [2]. The 
reason why sugar is used as the main component in 

the production of confectionery is not only its sweet 

taste but also its technological properties. It has a 

relatively good solubility in water. At certain 

concentrations it acts as a preservative. In 
traditional confectionery, it is a major structural 

component. 

It has been found that excessive 
consumption of foods high in sucrose is one of the 

reasons for the so-called “Diseases of civilization” 

[3, 4]. For this reason, the interest of producers, 
nutritionists and consumers in sucrose alternatives 

is understandable. The significant pace at which the 

market for dietary and low-calorie products is 

growing leads to the creation of sugar substitutes 
with a wide range of applications. Over the years, 

sugar alcohols (polyols) have become very popular 

as sugar substitutes. They have established 
themselves as the main substitutes for sugar in the 

production of confectionery [5]. There are a 
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significant number of literature sources and 

scientific materials that discuss their benefits and 
applications. But in the last few years, isomaltulose, 

commercially available as PalatinoseTM, has become 

increasingly popular as an alternative to sugar. 
The benefits and applications of 

isomaltulose in the production of various food 

groups have not yet been well known and studied in 

detail. For this reason, the aim of this study is to 
consider the possibility of using isomaltulose as an 

alternative to sugar and to evaluate its technological 

and functional properties.  

2. Obtaining and structure of isomaltulose 

Isomaltulose is found naturally in honey [6] 

and in sugar cane juice [7], but its amount is small 

to be extracted from them. For this reason, 
enzymatic methods have been developed for its 

industrial production, in which isomaltulose is 

obtained from sucrose [8]. Isomerization was 
catalyzed by an immobilized enzyme preparation of 

Protaminobacter rubrum cells, followed by 

crystallization. The enzymes that are used in the 
synthesis of isomaltulose are: Erwinia rhapontici, 

Serratia plymuthica, Protaminobacter rubrum, 

Serratia plymuthica, Enterobacter sp. FMB-1[9-

13].   
Isomaltulose is an isomer of sucrose and 

similarly it is a disaccharide composed of 

monomeric units of glucose and fructose. The 
difference between isomaltulose and sucrose is in 

the relationship between two monosaccharides. 

Isomaltulose has an <alpha> -1-6 bond compared to 

an <alpha> -1-2 bond in the sucrose molecule [14]. 

3. Chemical and physical properties of 

isomaltulose 

The chemical name of isomaltulose is 6-O-
α-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose, and its 

chemical formula is C12H22O11; it has a molecular 

weight of 360.32 g/mol. Isomaltulose is more stable 
than sucrose in an acidic environment [14]. At pH = 

1, 10% isomaltulose solution remains stable for 30 

minutes when heated to 95 °C. In contrast, under 

the same conditions, a 10% sucrose solution is 
completely hydrolyzed [15]. The stability of 

isomaltulose in cola drinks with pH = 2.3 when 

stored for 3 months was evaluated and compared 
with the stability of sucrose. The results of this 

study show that while 98% of sucrose has been 

hydrolyzed, isomaltulose remains stable [16].  
The solubility of isomaltulose at 20 °C is 

290 g/kg solution and increases to 700 g/kg solution 

at 90 °C. The heat of dissolution is -60.2 kJ/kg, 

which causes the cooling effect of isomaltulose 
[17].   

Isomaltulose is one of the most active 

sugars in terms of antioxidant behavior. Although 
this property is far less pronounced than classical 

antioxidant agents, the concentration of sugars in 

some foods is high compared to classical 
antioxidant compounds and thus the antioxidant 

capacity may be sufficient to increase the shelf life 

of end products containing isomaltulose [18].  

Isomaltulose shows less involvement in 
caramelization processes during heat treatment than 

sucrose. But unlike sucrose, isomaltulose is a 

reducing sugar that is actively involved in the 
Maillard reaction [15].  

Like sucrose, isomaltulose is a white 

crystalline substance [19]. It has weak 

hygroscopicity. When stored at a temperature of 
about 25 °C and a relative humidity of 85%, there is 

no significant change in the absorption of moisture 

from the environment. This makes isomaltulose 
extremely suitable as a substitute for sucrose in the 

manufacture of chocolate products [15] The melting 

point of isomaltulose is about 123-124 °C and that 
of sucrose is about 170-180 °C [14]. 

Due to these physical and chemical 

properties, isomaltulose is considered to have the 

potential as a substitute for sucrose in the 

manufacture of most confectionery products [20]. 

4. Physiological, functional and nutritional 

properties of isomaltulose 

Due to the more stable relationship between 

the two monosaccharides, glucose and fructose, the 

physiological and functional properties of 
isomaltulose differ from those of sucrose [15]. 

Isomaltulose has a "pure" sweet taste similar to that 

of sucrose, but less expressed. The sweetness of 

isomaltulose is about 50% of that of sucrose [21]. 
Isomaltulose is defined as a “slow” but fully 

digestible carbohydrate, which distinguishes it from 

other sugar alternatives such as tagatose, sugar 
alcohols and others [22]. Isomaltulose has a low 

glycemic index (GI = 32) and has little effect on 

blood sugar and insulin levels [23]. The low 

glycemic potential of isomaltulose in the 
replacement of sucrose in food formulations has 

been approved and confirmed by the relevant health 

claim by EFSA [24]. The energy value it provides 
to the body is 4 kcal/g similar to other sugars. 

Isomaltulose is well tolerated due to its 

gastrointestinal tolerance, which is comparable to 
that of sucrose [25]. Even when taken in large 

amounts during physical activity, no gastrointestinal 

discomfort has been reported [18].   

Isomaltulose is defined as not causing tooth 
decay and it is the only sugar that is resistant to oral 

fermentation [22]. Isomaltulose is included in the 

list of non-cariogenic carbohydrate sweeteners in 
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the context of the FDA's approval of US health 

claims on carbohydrate sweeteners and dental 
caries. In Japan, isomaltulose has the status of 

"Food for Specific Use of Health" (FOSHU) due to 

its properties [18, 26]. 

5. Application of isomaltulose in food 

Isomaltulose is "generally recognized as 

safe" (GRAS) by the US Food and Drug 

Administration (FDA) and approved as "Novel 
Food" in 2005 by the European Union [21, 27, 28].  

Due to its physical, chemical, organoleptic 

and physiological properties, isomaltulose is used in 
a wide range of applications. 

Isomaltulose is a suitable alternative to 

sugar in the production of chocolate. Sugar acts as a 

structure-educator in chocolate products, therefore 
not all sweeteners and sugars may be suitable in the 

production of this type of food products. When 

using isomaltulose, the production process remains 
almost unchanged [8]. The resulting chocolate is 

characterized by gloss and shine, and the 

characteristic "popping" structure properties [18]. 
Jiamjariyatam [29] explores the possibility 

of obtaining jellies with gelatin and isomaltulose. 

The study shows that, with the same amount of 

gelatin, the increasing amount of isomaltulose (20, 
30, 40, 50 and 100%) reduces the toughness, 

stickiness and hardness of jellies. It was found that 

jellies obtained with 100% isomaltulose were prone 
to crystallization. 

Chewing candies with good taste profile 

and stability can be produced with isomaltulose at 
levels between 30% and 35%. A combination of 

isomaltulose and polydextrose can be used to 

produce tooth-friendly chewing candies. 

Isomaltulose can be used in the production of 
chewing gum by replacing sugar in a 1: 1 ratio. As 

isomaltulose has a weak hygroscopicity, chewing 

gum with its participation is characterized by good 
stability and long shelf life [18].  

A study was conducted on the use of 

isomaltulose in the composition of marshmallows 

[30]. The results of this study show that 
marshmallows obtained with isomaltulose have a 

higher sensory score than controls (obtained with 

sucrose and glucose syrup). 
A study was also conducted for the 

production of wafers with isomaltulose [31]. The 

study shows that the filling obtained with 100% 
replacement of sucrose with isomaltulose has a 

more pleasant mild sweet taste. 

Due to its low hygroscopicity, isomaltulose 

is a good alternative to sugar in the production of 
instant beverages [8]. 

Isomaltulose shows high stability against 

fermentation by most yeasts and bacteria. This can 

be effectively used in beer production for the 

production of low-alcohol or non-alcoholic beers 

[32].  

6. Conclusion 

Due to its physicochemical, physiological 
and functional properties, differing from those of 

sucrose, isomaltulose is gaining more and more 

popularity as an alternative to sugar. The tendency 

of consumers to show an increasing interest in 
functional foods, the future of products containing 

isomaltulose seems increasingly promising. This 

necessitates the continuation of research on 
isomaltulose and its influence on the use of various 

categories of foods in the prescription composition. 
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СЕНЗОРЕН ПРОФИЛ НА ХУМУС ОТ 

СМИЛЯНСКИ ФАСУЛ С  
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Резюме: Настоящото изследване дава оценка за алтернативните възможности за 

приложение на  Нelichrysum arenarium L., като ароматно-вкусов компонент в 

състава на хумус от смилянски фасул. Анализът се основава на проведената 

сензорна оценка върху органолептичните показатели на традиционен хумус от 

смилянски фасул с добавяне на 0.1% и 0.2% изсушен Н. arenarium. След проведената 

сензорна оценка се доказва, че при пробата с 0.1% смляна подправка дегустаторите 

оценяват най-високо полученият резултат за вкус и мирис. При пробата с 0.2% се 

отчита неприятен послевкус, но при същата проба цветът е с по-високи стойности 

от тези на  контролата и пробата с 0.1% добавен H. arenarium. При пробите с 0.1 и 

0.2% участие на изсушен Н. arenarium се отчитат близки стойности в 

показателите консистенция, като 67% от оценителите посочват с „харесвам 

много“ пробата получена с 0.1% от подправката. 

Ключови думи: безсмъртниче, сензорна оценка, органолептични показатели 

 

SENSORY EVALUATION OF HUMМUS FROM 

SMILYAN BEANS WITH 

НELICHRYSUM ARENARIUM L. 
 

STANKO STANKOV, HAFIZE FIDAN  

University of Food Technologies, 26 Maritza blvd. 4002 Plovdiv, Bulgaria 

Business Faculty, Department of Nutrition and Tourism 

docstankov@gmail.com; hfidan@abv.bg. 

 

Abstract: The aim of the present study was to evaluate the alternative possibilities for the 

application of Helichrysum arenarium L. as an aromatic-flavor component in the 

composition of hummus obtained from Smilyan beans. Sensory evaluation of traditional 

hummus obtained from Smilyan beans with the addition of 0.1% and 0.2% dried H. 

arenarium was analyzed. According to the sensory evaluation results, taste and smell 

indicators were estimated with the highest rate for the sample with the participation of 

0.1% H. arenarium. An unpleasant aftertaste was reported in the hummus with 0.2% H. 

arenarium. The 0.2 % sample's color indicator was higher than that of the control sample 

and the hummus with 0.1% herb. The consistency indicators showed that similar results 

were reported for both samples with 0.1 and 0.2 % participation of the herb. Sixty-seven 

percent of the evaluators highly ranked the hummus obtained with 0.1% H. arenarium. 

Key words: immortelle, sensory evaluation, organoleptic parameters 
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1. Въведение 

Безсмъртничето (Helichrysum arenarium 

L.) е многогодишно тревисто растение от 

семейство Сложноцветни (Аsteraceae), познато 

още и като жълт смил, хелихризум или имортел. 

Наименованието на растението се свързва с 

гръцките думи „helios” – слънце и “chrysos”  – 

злато [1]. 

Растенията имат важна роля в 

традиционната медицина на редица 

средиземноморските страни, като – Италия, 

Испания, Португалия, Босна и Херцеговина и 

други балкански страни [2]. 

Широкото приложение на H. arenarium 

може да бъде свързано със съдържащите се в 

състава му биологичноактивни вещества: 

флавоноиди, флавони, салипурпозидни 

гликозиди, прунин, нарингенин, фталиди, 

каротеноиди, пигменти – α-пиронови 

производни, като аренол и хомоаренол [3]. 

Според някой автори [4, 5] 

етномедицината свързва фармакологичните 

ефекти с общо детоксикиращо действие, 

жлъчегонен ефект, холеритичен и 

хепатопротективен потенциал, дължащи се на 

флавоноидната фракция на H. arenarium. Във 

фармацевтичен аспект се прилагат предимно 

различни видове инфузии или лиофилизирани 

екстракти под формата на таблетки или капсули 

[3].  

Получените екстракти от H. arenarium 

притежават висок полифенолен състав, който 

повишава тяхната биологична активност, като 

това може да бъде предпоставка за тяхното 

прилагане в състава на хранителни моделни 

системи за регулиране на окислителните 

процеси [6]. 

Използането на вида H. arenarium. във 

фитотерапията се ограничава вследствие 

увеличаващата се обработваема площ и 

залесяването на терените с многогодишни 

дървесни видове. Поради тази причина в по-

голямата част на Европа, включително и на  

Балканския полуостров са обявили вида за 

защитен или изчезващ [7]. 

В хранителната технология растението се 

използва ограничено. Полученото етерично 

масло притежава златисто жълт до червеникав 

цвят и интензивен, пикантно-дървесен аромат, 

наподобяващ този на къри, богат и 

многопластов, описва се като топъл, билков, 

сладникъв, землист, флорален, подобен на мед 

или карамел [8].  

Добитият пчелен мед от районите с 

безсмъртниче е най-скъпият и търсен 

европейски мед, заради специфичните 

ароматно-вкусови качества. Поради 

антибактериалните си свойства се използва 

вместо хмел в производството на бира, за 

ароматизиране на спирт и приготвяне на 

ликьори и други напитки [9]. 

Повишеното използване на синтетични 

консерванти и хранителни добавки с доказан  

технологичен ефект в хранителната индустрия 

понижава потребителската оценка. Редица 

изследователи оценят ефекта от използване на 

естествени растителни видове [10], оказващи 

положително влияние върху функционалните 

[11], антимикробните [9] и технологичните 

свойства на храните [12].  

Включването на растителни екстракти [5, 

6] или натурални билки и подправки в 

рецептурния състав на различни хранителни 

системи води до формирането на матрици с 

определени качества. 

Редица научни изследвания доказват 

положителните ефекти от използването на 

ядливи растителни видове, които 

предотвратяват микробиологичната развала [10, 

11, 13] или повишават органолептичната оценка 

на храните. 

Въпреки че видът H. аrenarium е защитен, 

той може да бъде използван като алтернативен 

източник на ценни биологичноактивни 

компоненти в хранителната, фармацевтичната и 

козметична промишленост. Използването на 

растителния вид, като компонент в редица храни 

може да бъде предпоставка за подобряване на 

сензорните и функционални свойства на 

храните.  

Поради липсата на научни разработки за 

прилагане на H. аrenarium в състава на храни 

под формата на ароматно-вкусова добавка, целта 

на настоящото изследване е да обобщи данни от 

потребителската оценка при прилагането му, 

като подправка в храни. 

 

2. Материали и методи 

2.1. Материали 

Стъблата заедно с листната маса и 

прилежащите цветове на H. arenarium (Фиг. 1) 

са събрани в Р. Турция (39°34.647' N 35°48.568' 

E, надморска височина 1760 m), през 2018 

година.  

 

 
Фиг. 1. H. arenarium 
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Събраните проби са идентифицирани в 

катедра „Ботаника“ на Университета в Йозгат, Р. 

Турция. Пробите са сушени при естествена 

циркулация на въздуха при температура на 

околната среда 25±2 °С до влага 8-10%. Така 

изсушените надземни части на растението са 

съхранявани в книжни и полиетиленови 

опаковки при относителна влажност на въздуха 

75%. Преди използване пробите са смлени с 

помощта на кухненски робот PHILIPS 

HR7778/00 до фина маса. Непосредствено след 

смилане са използвани за ароматно-вкусова 

добавка към хумуса. 

Анализираната подправка H. arenarium 

съдържа етерично масло (3%), спрямо влагата на 

изходната суровина (9.91%), с основни 

компоненти: олеинова киселина (30.28%), етил 

хексадеканоат (20.19%), линоленова киселина 

(18.89%) и склареол (4.2%) [6]. 

Използван е смилянски фасул (Фиг. 2), 

реколта 2018 година отглеждан в село Смилян (с 

надморска височина 822 m, Р. България).  

 

 
Фиг. 2. Смилянски фасул  

(Phaseolus vulgaris L.) 

 

Използвани са слънчогледово масло, 

готварска сол (Наредба за изискванията към 

състава и характеристиките на солта за 

хранителни цели, ДВ. бр. 58 от 30.07.2010 г.) и 

питейна вода (Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели, изм. и доп. ДВ. бр. 6 от 16 Януари 

2018 г.) за варене на фасула. 

2.2. Приготвяне на хумус 

За получаването на крема от фасул, познат 

още като хумус, са използвани 200 g фасул, 

който се хидратира в 600 ml питейна вода за 12 

h. Преди хидротермичната обработка (варене) 

излишното количество течност се отстранява, 

фасулът се измива с течаща вода и към него се 

добавят 500 ml студена питейна вода и се 

нагрява до кипене. След 25 min се добавят 18 g 

готварска сол, 10 ml слънчогледоо масло и 

варенето продължава при тихо кипене (90±2 °С) 

за 30 min. Свареният фасул се затваря с капак за 

10-15 min, след което се смила с помощта на 

кухненски робот. Към получената маса се 

добавя в 0.1 и 0.2% от смляната подправка H. 

аrenarium. С помощта на кухненския робот 

сместта се хомогенизира за 2-3 min и се 

овкусява с лимонов сок (7 g). Полученият хумус 

се съхранява в пластмасови опаковки с плътно 

затварящи се капаци за 24 h при хладилни 

условия (3±2 °С), преди да бъде подложен на 

сензорно оценяване.  

2.3. Сензорна оценка 

За сензорната оценка и окачествяването на 

получения продукт хумус от смилянски фасул с 

добавяне на H. arenarium в три различни 

концентрации и сравняване с контролна проба е 

използвана девет точкова хедонична слала със 

степени 1 – изключително не харесвам до 9 – 

изключително харесвам. Показателите, които са 

оценени [14] са: цвят, мирис, консистенция, 

вкус, послевкус. В сензорното профилиране 

участие вземат 15 дегустатора, които 

предварително са запознати със скалите на 

интензивност и характера на оценяването.  

2.4. Статистическа обработка 

Получените резултати са обработени с 

помощта на MS Exsel за съпоставяне на 

средните стойности на получените проби.  

 

3. Резултати и дискусия 

 

Резултатите от проведената сензорна 

оценка на получените проби дава информация, 

че 67% от оценителите предпочитат хумуса 

(„харесвам много“) с участие на 0.1% H. 

arenarium, спрямо масата на крема с фасул 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1. Процентно разпределение на 

хедоничната оценка на хумус от смилянски 

фасул с H. arenarium. 

 

Скала за оценяване 

Проби 

Контрола с 

0.1% 

с 

0.2% 

1 Изключително 

не харесвам 

- - 8 

2 Не харесвам 

много 

11 2 19 

3 Не харесвам 

малко 

20 3 17 

4 Не харесвам  22 3 25 

5 Нито харесвам, 

нито не харесвам 

1 - - 

6 Харесвам малко  21 10 14 

7 Харесвам   7 9 7 

8 Харесвам много 13 67 9 

9 Изключително 

харесвам 

5 7 - 
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Посочената оценка „изключително 

харесвам“ е в сравнително близки граници, като 

за контролната проба е 5%, а за пробата с 0.1 % 

H. arenarium е 7%. От резултатите се наблюдава, 

че при повишаване на концентрацията на H. 

arenarium най-голям процент не одобрение „не 

харесвам“ получава пробата с 0.2%. Оценката на 

8% от дегустаторите за хумуса с 0.2% H. 

arenarium е посочена, като много ниска 

(„изключително не харесвам“).  

При анализа на отделните сензорни 

показатели дегустаторите посочват, че с най 

висока стойност на цвета е пробата с 0.2 % 

добавен H. arenarium (Фиг. 3). 

 
Фиг. 3. Сензорна оценка на хумус от смилянски 

фасул с H. arenarium 

 

Съдържанието на багрилни компоненти в 

състава на цветовете от H. arenarium подобрява 

цвета на хумуса, което е отчетено при 

показателя цвят, с което се забелязва тенденция 

към повишаване на оценката. При контролната 

проба тя е най-ниска.  

При мириса на пробите, като положителен 

ефект дегустаторите оценят пробата с добавен 

0.1% H. arenarium, а като най-ниско проявен 

мирис пробата с 0.2%. При нея оценителите 

посочват изразения флорален мирис, дължащ се 

на етил хексадеканоата и склареола, който 

подтиска и не позволява да се развие типичния 

ароматен потенциал на храната. В някой 

изследвания мирисът на етеричното масло се 

определя, като флорален, подобен на мед или 

карамел [8]. 

С оглед ниските концентации на участие 

на H. аrenarium в състава на хумуса от 

смилянски фасул отчетените стойности за 

консистенция не са статистически различими.  

При вкусовия профил се установява, че 

пробата с 0.1% участие притежава по-високи 

стойности на предпочитание спрямо пробата 

контрола, а най-ниско оценена е пробата с 0.2%.  

При пробата контрола и пробата с 0.1% 

участие на H. аrenarium за показателя послевкус 

не са отчетени значими разлики, докато при 

пробата с 0.2 % участие на H. аrenarium 

оценителите определят, като неприятен 

послевкус след дегустация.  

 

4. Заключение  

 

Проведеният сензорен анализ на хумус от 

смилянски фасул с участие на изсушен H. 

arenarium под формата на ароматно-вкусова 

добавка е оценен положително при включването 

му в 0.1% от масата на хумуса. Прилагането на 

подправката в състава на традиционни храни с 

високо въглехидратно съдържание може да 

допълни функционалните свойства на храните, 

като повлияе върху тяхната потребителска 

оценка. В допълнителни анализи могат да бъдат 

определени хранителния състав и 

функционалния потенциал на H. arenarium, като 

ароматно-вкусов продукт в състава на храните. 
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Резюме: Настоящото проучване има за цел да обобщи възможностите за 

приложение на традиционното кулинарно производство в района на Странджа 

планина, като туристически ресурс. Направения анализ на социално-

икономическото развитите на България в годините след присъединяването й към 

Европейския съюз показва необходимостта от целенасочени действия в 

туристическия сектор, в частност кулинарния туризъм. Данните показват, че 

идентифицираните локални зони притежават стопански потенциал за инвестиции 

и преосмисляне на логиката на осъществяваните интервенции в сектора, с акцент 

върху тяхната ефективност и конкурентноспособност. Наличието на природни 

ресурси и богатото разнообразие от традиционни храни отличаващи се с 

характерни зонални свойства могат да бъдат използвани в стратегическото 

стопанско планиране на района. 

Ключови думи: традиционни храни, странджанска кухня, етнокулинарно 

наследство 

 

CULINARY HERITAGE OF STRANDZHA  
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Abstract: The aim of the present study was to summarize the possibilities for applying 

traditional culinary production in Strandzha as a tourist resource. The analysis of 

Bulgaria's socio-economic development in the years after being a member of the European 

Union showed the need for targeted activity in the tourism sector, particularly culinary 

tourism. The data showed that the identified local areas had the economic potential for 

investment and rethinking the logic of the sector's interventions, with an emphasis on their 

effectiveness and competitiveness. The availability of natural resources and the wide 

variety of traditional foods with characteristic zonal properties can be used in the area's 

strategic economic planning. 

Key words: traditional food, Strandzha, cuisine, heritage 

 

1. Храната и туристическия продукт 
Включването на традиционните храни в 

локалното брандиране на туристическия 

продукт е процес, който все повече дефинира 

туризма в световен план. Използването на 

типични храни и техните локални наименования 

са белег на национална идентичност и 

стратегически маркетинг за популяризиране на 

дестинацията [1]. 

Все по-голяма част от туристите обръщат 

сериозно внимание върху храната, като важен 

сегмент от туристическата дестинация с трайни 

емоционални преживявания. Това от своя страна 

налага необходимостта от провеждането на 
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насочена политика на местната власт за 

популяризиране на районите чрез 

традиционните храни [2]. 

Повишаващото се ниво на урбанизация на 

населението в света предизвиква интереса на 

пътуващите към райони, разполагащи с 

автентични природни и антропогенни ресурси, 

които реално представят бита и културата на 

местното население [3], посредством съвкупност 

от последователно изградени стратегически 

механизми. 

Разбирането и управлението на 

съвременните процеси на развитие може да се 

разгледа през призмата на концепцията за 

социалния капитал. Всяко общество разполага 

със социален капитал. Въпросът е в това дали и 

доколко обществените отношения 

благоприятстват развитието на съвременни 

икономически отношения. 

Социалният капитал за разлика от 

природния и физическия капитал се създава 

трудно и бавно, а се разпилява бързо и лесно. 

Пример - потискане на традициите и местната 

култура, семейните отношения, морала и 

етиката. 

Кулинарните продукти и тяхното 

традиционно производство са мотивиран 

елемент от планираната политика, спрямо 

развитието на регионите, като неизменна част от 

избора на туристическа дестинация. От своя 

страна се налага необходимостта от изготвяне на 

рамка за дългосрочно развитие, в която основно 

място да бъде отделено на храната, като белег за 

национална идентичност и същевременно 

основен компонент на стопанската активност. 

Освен своите културно-исторически 

особености, храната представлява отделен 

сегмент, оказващ влияние върху социалните и 

екологичните аспекти на туристическия продукт 

[4]. Производството и  предлагането на 

традиционни храни формира над 45% от 

приходите в сектор Туризъм. 

Обособените в отделните региони 

традиционни производства на храни подобряват 

социалния потенциал на населението, 

създавайки сложни междуетнически, културни, 

и езикови характеристики на района [5, 2]. 

Делът на кулинарното производство 

попада в рамката на екологичното въздействие 

върху околната среда. Това се основава на делът 

на туристическия бранш, като в неговото 

регулиране участие вземат количеството и видът 

на произвежданите храни или предлаганите 

услуги. Важен елемент от екологичния 

хранителен цикъл е използването на био 

продукти, традиционни храни, безотпадни 

технологии, прилагане на принципите на 

устойчивост в хранителната среда, кръгова 

икономика и други [6]. 

 

2. Роля на кулинарното производство в 

структурата на националното стопанство на 

България 

Стопанските дейности са част от 

историческото минало, но в голямата си част в 

техния структурен профил могат да се обособят 

части свързани с възникването и развитието на 

отделните човешки цивилизации. Стопанската 

дейност е тип човешка дейност, насочена към 

производството на материални блага и 

обслужването на производството и живота на 

населението на определена територия. Тя е 

свързана с добива, обработката и преработката 

на суровини, производството на полуфабрикати, 

стоки и предмети за потребление, обслужване  и 

бита на населението. Процесът на 

осъществяване на стопанската дейност протича 

в условията на използването на природната 

среда и природните ресурси, физически и 

духовни сили на човека и капитала [4, 5, 6]. 

Кулинарното производство е част от 

хранителната индустрия, която заема важно 

място в стопанската структура. За нуждите на 

кулинарното производство се използват редица 

традиционни и нетрадиционни продукти [2]. То 

обединява в себе си различни по мащаб и 

стопанско значение отрасли, чрез възможност за 

бързо производствено и пазарно адаптиране към 

средата [1, 3]. Бързите темпове и значително по-

малкия начален капитал за реализирането на 

кулинарното производство го прави не по-малко 

конкурентен отрасъл на хранителната индустрия 

[5]. По-малките производствени обеми 

позволяват той да се адаптира бързо към 

пазарните особености и за кратко време да 

възстановява вложените финансови ресурси. 

 

3. Етнокулинарното наследство на Странджа 

Регионалното многообразие на 

българската кулинарна карта, както и във всяка 

друга национална култура, е променлива 

величина. Наличието на голям брой етнически 

групи, които взаимодействат по между си, 

определя етнокулинарното многообразие. То 

участва във всички локални варианти на 

местната култура, където се свързва с 

националните особености в храненето и е важен 

и културоопределящ елемент на разнообразните 

местни кухни. 

Традиционната кухня, представена чрез 

местната храна, се възприема като силна част от 

туристическата анимация за дадена дестинация 

[2, 3, 4]. Гастромическият туризъм дефинира 

значимостта на традиционните (локалните) 
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продукти, запазването и прилагането на 

традиционни методи за технологична обработка 

и удовлетвореността на потребителите. Храната 

от друга страна притежава автентичен облик, 

което подсилва психологическия профил на 

храната и повишава интереса към нея. 

В цяла Странджа сравнително до късно е 

запазено домашното стопанство, чрез 

отглеждане на животни – свине, овце, кози и 

птици, предимно кокошки, а така също засяване 

и отглеждане в собствени градини на най-

необходимите зеленчуци. Значително място в 

странджанската кухня заема събирането на 

горски треви и плодове, използвани, както в 

прясно, така и в изсушено състояние [7]. 

Повечето от ястията, които жената-

странджанка приготвя, са изключително лесни и 

не изискват много време, с изключение на 

случаите, при които се обръща особено 

внимание на подготовката на храните, както и 

при големите семейни и коледни празници. 

През лятото, когато селскостопанският 

труд е най-тежък, преобладаващи са 

разхладителните ястия и напитки, приготвяни на 

нивата – като шербет, луда попара, ошав, 

таратор, кисело мляко и други. Твърде често са 

използвани и консервирани храни, като солен 

бут, сланина, дядо, саздърма и други [7, 8]. 

В целогодишната традиционна храна 

съществен дял имат растителните продукти, 

предимно зърнени и варива (булгур, ориз, 

фасул, леща), събраните диворастящи треви 

(коприва, лапад, щир, лобуда, манголд) и 

плодове (ябълки, круши, дренки, дюли, 

смокини, мушмули), а така също и зеленчуците 

(картофи, зелен фасул, чушки, домати). По 

време на блажните дни в годината, храната се 

разнообразява с продукти от животински 

произход. На първо място мляко и млечни 

продукти. Консумира се и месо, предимно 

свинско, както в прясно така и в консервирано 

състояние, а също и агнешко, овче, козе и птиче 

месо. Употребата му е свързана преди всичко 

със сезонния характер или празничната 

обредност. Хлябът и тестените изделия са 

основна храна в менюто и те заемат най-голям 

дял в ежедневното хранене. По време на пост 

основни ястия са различните туршии, кашите и 

яхниите, приготвяни от тях, както и бобовите 

варива [7, 9]. 

Към повечето ястия се прибавят и 

различни подправки. Те подобряват вкуса и 

аромата, а също така и вида на ястието. 

Ежедневно употребяваните подправки в прясно 

и сушено състояние са джодженът (гьозум) 

градинската и овчарската меродия, чубрица, 

люта чушка. Приложение има стритият или 

счукан черен и червен пипер. Почти няма ястие, 

което може да се приготви без кромид лук, праз 

лук, чесън. Хрянът и хардалът са също от често 

използваните съставки, особено при приготвяне 

на зимнина. Оцет в домашни условия най-често 

е бил приготвян от диво грозде или кисели 

сливи. Захарта е рядко използвана. За 

подслаждане най-често е употребяван 

приготвеният при домашни условия петмез, 

рачел, а така също и пчелен мед. Солта е 

подправка използвана ежедневно. Във всяко 

семейство се приготвя така наречената пиперена 

сол или чукан пипер. Постоянна грижа на 

домакинята е през есента да изсуши мехлета 

(дребни домати) и червени чушки нанизани на 

“вързаница”, както и люти червени чушки. През 

зимата те се използват за готвене на различни 

ястия. Основните поминъци на Странджа са: 

земеделието и овощарството, на горите – 

бичкаджийство и въглищарство, както и 

скотовъдството и свързаните с него 

мандраджийство, грънчарство и бегледжийство. 

Съществуват благоприятни условия за 

развитието на лозарство, овощарство, бубарство. 

Между много богатства, които крият 

странджанските гори, спадат ловното и 

риболовното богатство [10, 11] 

Отделните етноси, които формират 

етнокулинарния облик на Странджа са: рупци, 

тронки и загорци. Особеностите на тяхната 

култура определят и богатото разнообразие на 

традиционната странджанска кухня.  

Типични за района на Странджа са 

ястията, представени на Фиг. 1. 
 

   
Странджански 

зелник 
Лопушка Етърник 

   
Зелен боб по 

жътварски 

Странджанско 

дядо 

Лангиди 

  
 

Салата от 

парливки 

Боб с куца Агнешко в трап 

   
Кавърма от бял 

дроб 
Доматена каша Баница с булгур 

Фиг. 1.Традиционни странджански ястия 
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Храната на местните хора е предимно 

млечна и ръжен хляб. Развитото пасищно 

животновъдство е позволило да се утвърди като 

представително ястие печеното на шиш агне, т. 

нар. Чевермьо [11]. 

Дефинирането на общата визия за 

развитие, интегрираната регионална политика за 

конкурентноспособност на туризма в региона на 

Странджа включва проблемите на клъстерната 

интеграция и ефективното усвояване 

туристическите ресурси. Това трябва да бъде 

свързано с разработване обща регионална 

политика при планиране и управление на 

съществуващата инфраструктура, провеждане 

обща регионална екологична политика и 

утвърждаване на туристическата дестинация, 

предлагаща специализирани форми на туризъм в 

Странджа. 
 

4. Заключение  

Традиционната етнокулинарна структура 

на българите има общобългарски, хомогенен 

характер. Наличието на регионални и локални 

варианти за наименоване на храни или 

технологии е признак на националното ни 

богатство и говори за пъстротата и колорита на 

българската култура. Проведеният анализ и 

моментното състояние на населението в 

територията на Странджа показва, че е 

необходимо да се създаде механизъм за 

опазване на културноисторическото наследство 

и да се приложат мерки за икономическо 

стимулиране на общности от местни 

производители с цел популяризиране на техните 

продукти, стабилизиране на традиционни 

начини на производство, установяване на 

стриктни производствени стандарти и 

осигуряване на бъдеще за съответния продукт и 

икономическа стабилност на общността, която 

го произвежда.  
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РЕОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И СЕНЗОРНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШОКОЛАДОВИ МАСИ С  

SPIRULINA PLATENSIS 
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mariodimov97@abv.bg, iliana_tomova@abv.bg  

 

Резюме: Настоящото изследване е фокусирано върху шоколадови изделия със съдържание на 

какаова маса (70, 85 и 90 %)  и 3, 5 и 10 %   сладководни водорасли Spirulina Platensis,. Обект на 

изследването е реологичното поведение и сензорните характеристики на разработени състави и 

технология, приложими в здравословна диета. 

Реологичните криви на изтичане на изследваните системи имат характер на ненютонови 

течности. Повишаването на концентрацията на Sirulina ( 3 , 5 10%) не влияе на характера на 

реологичните криви при 70 и 85% съдържание на какова маса. Проби с 90% какаова маса, 

независимо от концентрацията на Spirulina, се отличават с по-ниски стойности на вискозитета 

(ɳPa.s) в сравнение с проби с 70 и 85% какаова маса. При концентрация на Spirulina 10% и 85% 

какаова  маса, пробите имат изразен горчив вкус и послевкус. Изразено сладък е вкусът на тези с 

5% Spirulina, а какаов при 3% Spirulina. Повишаването на концентрацията на Spirulina намалява 

стойностите на показателите „мекота“, но не оказва влияние на показателите „лепкавост“ и 

„твърдост“. Стойностите на тези показатели при 85% какаова маса за всички концентрации 

Spirulina са ниски и еднакви.  
 

Ключови думи: реологично поведение, сензорни характеристики,  Spirulina Platensis, шоколадови 

маси, здравословен 

 

 

RHEOLOGICAL CHOCOLATE BEHAVIOR AND FOOD SENSORY 

CHARACTERISTICS OF MASSES WITH SPIRULINA PLATENSIS 

 

MARIO DIMOV, ILIANA MILKOVA-TOMOVA, RAINA HADJIKINOVA, DRAGOMIRA 

BUHALOVA, MARTIN GAROV, VALENTINA DANCHEVA 

 

University of Food Technologies – Plovdiv 

26 Maritza Blvd., Faculty of Economics 

mariodimov97@abv.bg, iliana_tomova@abv.bg 

 

Abstract: The research is focuses on chocolate products from cacao mass (70, 85 and 90%) and 3, 5 and 

10% of freshwater algae Spirulina Platensis. The object of the study is the rheological behavior and food 

sensory characteristics of the developed compositions and technologies applicable  in healthy. The 

rheological curves of the studied systems have the character of non-Newtonian fluids. The increase in the 

concentration of Sirulina (3, 5, 10%) does not affect the nature of the rheological curves at a content of 70 

and 85% cacao masses. Samples with 90% cacao mass, regardless of the concentration of Spirulina, have 

lower viscosity values (ɳPa.s) compared to samples with 70 and 85% by weight of chocolate. At 

concentrations of Spirulina of 10% and 85% chocolate mass, the samples have a pronounced  bitterness 

and after taste. The 
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taste of those with 5% Spirulina is very „sweet“, 

and „chocolate“ with 3% Spirulina. Increasing  

the concentration of Spirulina reduces the values 

of the indicator "softness", but does not affect the 

indicators of "stickiness" and "hardness". The 

values of these parameters at 85% cacao  mass, 

for all concentrations of Spirulina, are low and  

the same. 

 

 Keywords: rheological behavior, food 

sensory characteristics, Spirulina Platensis, 

chocolate masses, healthy 
 

 
Въведение 

Целта на настоящото изследване е да 

фокусира вниманието към възможностите 

за разнообразяване на шоколадови 

изделия с цел създаването на нови, 

иновативни продукти, които да 

задоволяват все по-нарастващия интерес 

на потребителите към здравословно 

хранене. Отчита се, че пазарът на захарни 

и шоколадови изделия в България е част 

от глобалния икономически пазар и 

състоянието му се влияе от водещите 

съвременни тенденции в потребителското 

търсене. 

С нарастване на предлагането, все повече 

потребители, се насочват към 

здравословния начин на хранене и търсят 

продукти съчетаващи любими вкусове и 

здравословни ефекти. Прекомерната 

консумацията на шоколадови изделия е 

провокирана главно от здравословни 

ползи като забавяне на стареенето, 

антиоксидантно действие, намаляване на 

стреса, регулиране на кръвното налягане 

и др. По данни на Евростат за 

производството и консумацията на 

шоколад в страните от ЕС през 2017 г. – 

българите консумират средно 25 тона 

шоколад годишно, което прави по 3.5 кг 

на човек. Дневната консумация на човек у 

нас е около 20-50 г., докато в ЕС това 

количеството е между 30 и 90 г.. Пазарът 

на шоколад у нас възлиза на около 350 

млн. лева годишно, а всеки пети 

консуматор на сладкото изкушение се 

намира в столицата. Много съвременни 

диети включват в дневното си меню 

шоколад с високо съдържание на какаова 

маса-70% и повече. Здравословните ползи 

на шоколад с високо съдържание на 

какаова маса са известни и за това 

предизвикателството да се създават нови 

продукти с нестандартни добавки е от 

изключителен интерес. 

 

СЪСТАВ И ТЕХНОЛОГИЯ НА 

ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ  

Разработени са състави (Табл.1.) на 

шоколадови изделия с 70 , 85 и 90 %  

какаова маса и Spirulina Platensis (3 , 5 и 

10 % ). Уточнена е технологична схема за 

получаване (Фиг. 1.) 

Таблица 1. Кодиране на проби с 

шоколадова маса (70, 85 и 90%) и (3, 5 и 

10 %) Spirulina Platensis 

Проба Съдържание 

на какаова 

маса, % 

Съдържание 

на Spirulina 

Platensis, % 

Проба 

1 

70 3 

Проба 

2 

70 5 

Проба 

3 

70 10 

Проба 

1 

85 3 

Проба 

2 

85 5 

Проба 

3 

85 10 

Проба 

1 

90 3 

Проба 

2 

90 5 

Проба 

3 

90 10 
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Фиг.1. Технологична схема за приготвяне на 

шоколадови изделия с 70, 85 и 90% 

какаова маса и с Spirulina Platensis 3, 5 и 

10% 

При лабораторни изследвания бяха 

приготвени шоколадови изделия с 70, 85 

и 90% какаова маса и Spirulina Platensis 3, 

5 и 10% по представената технологична 

схема (Фиг. 1.). Пробите бяха кодирани 

(Табл. 1.).  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕОЛОГИЧНОТО 

ПОВЕДЕНИЕ 

Изследвано е реологично поведение на 

пробите ( Фиг.1 , 2 и 3.).  

 

Фиг.2. Реологично поведение на състави  с 

70 % какаова маса и 3, 5 и 10 % Spirulina  

 

На фиг.3. са показани реологични криви на 

изтичане на Проби 1, 2 и 3 на шоколадови 

изделия с 85% какаова маса при всички 

концентрации на Spirulina Platensis 

 

Фиг.3. Реологично поведение на състави с 

85 % с какаова маса и 3, 5 и 10 % 

Spirulina 

 

Фиг.4. Реологично поведение на състави с 

90 % с какаова маса и 3, 5 и 10 % 

Spirulina Platensis 

Реологичните криви на изследваните 

проби са с подобно реологично 

поведение. От Фиг. 1,2 и 3 е видно, че 

кривите имат характер на ненютонови 

течности (не идеално пластични 

течности), което се определя от 

приложеното механично въздействие. 

При всички анализирани проби се 

установява, че с увеличаване на 

скоростния градиент (Ds
-1

), стойностите 

на визкозитета (ɳPa.s) намаляват. 

Следователно, при температура 40° С, 

всички твърди глецериди в маслената 

фракция на шоколадовата маса са в 

разтопено състояние. При пробите с 90% 
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какаова маса (независимо от 

концентрацията на Spirulina)  ( Фиг.3.) се 

наблюдават по-ниски стойности на 

вискозитета (ɳPa.s) в сравнение с пробите 

с 70% и 85% какаова маса. 

Може да се отбележи, че повишаването 

на концентрацията на Sirulina (3 , 5 10%) 

не влияе на характера на реологичните 

криви. Следователно, бихме могли да 

препоръчаме 70 и 85% съдържание на 

какаова маса с 3% Spirulina при 

разработване на нови хранителни 

системи.  

СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ НА 

ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ  

Проведен е сензорен анализ на 

разработените състави шоколадови 

изделия. Определени са показателите 

„Вкусов и структурен профил“ , 

„Повърхностен профил“ на проби с 70, 85 

и 90% какаова маса и концентрации на 

Spirulina (3,5 и 10%).  Резултатите са 

представени на Фиг. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11,  

и 12.  

 

Фиг.5.  Вкусов профил на шоколадови 

изделия с 70 % какаова маса и Spirulina ( 

3,5 и 10%) 

Независимо от концентрацията на Spirulina, 

при 70 % какаова маса, не са отчетени 

разлики във вкусовия интензитет на 

продуктите. 

 

Фиг.6. Структурен профил на 70 % какаова 

маса с Spirulina ( 3,5 и 10%) 

От Фиг.6. е видно, че  проби с 3% Spirulina 

са с най-мека структура. Повишаването 

на концентрацията на Spirulina от 3 до 

10% намалява стойностите за показателя 

мекота, но не оказва влияние върху 

показателите лепкавост и твърдост. 

 

Фиг.7. Вкусов профил на шоколадови 

изделия с 85 % какаова маса и Spirulina ( 

3,5 и 10%) 

При Проба 1 Spirulina ( 3%) е отчитен силно 

изразен какаов вкус  и  по-слаб 

послевкус. С най-изразен послевкус е 

Проба3-10%  Spirulina. С изразено сладък 

вкус е пробата с 5% Spirulina. Горчив 

вкус е отчетен най-вече при проба с 10%  

Spirulina.  
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Фиг. 8. Сензорен повърхностен профил на 

шоколадови изделия с 85% какаова  маса  

и Spirulina (3,5 и 10%) 

Проба 2  Spirulina (5%)  е с най-гладка 

повърхност в сравнение с другите проби. 

При Проба 3  Spirulina (10%) 

повърхността е най-грапава. 

 

Фиг.9  . Структурен профил на шоколадови 

изделия с 85% какаова маса  и Spirulina 

 (3,5 и 10%) 

Структурните профили на проби с 85% 

какаова маса, независимо от 

концентрацията на добавената Spirulina 

(3,5 и 10%),  са с еднакви стойности за 

показателите „лепкавост“, „мекота“ и 

„твърдост“. 

 

Фиг.10 . Вкусов профил на шоколадови 

изделия с 90 % какаова маса и  Spirulina 

(3,5 и 10%) 

При ниските стойности на концентрация на 

Spirulina е отчетено наличието на кисел  и 

горчив вкус. 

 

Фиг.11. Сензорен повърхностен профил на 

шоколадови изделия с 90% какаова маса и 

Spirulina (3,5 и 10%) 

Отчетените резултати показват, че Проба 3 

Spirulina (10%) е с най-високи стойности 

за  показателя гладка повърхност. 

 

Фиг.12. Структурен профил на шоколадова 

маса с  90% какаова маса с добавка на 

Spirulina (3,5 и 10%) 

И трите проби имат идентични стойности за 

изследваните показатели. Показателят 

„мекота“ е с най-ниски стойности. 

 

ИЗВОДИ 

Установено е, че реологичните криви на 

изтичане на изследваните системи имат 

характер на ненютонови течности. 

Повишаването на концентрацията на 

Spirulina (3 , 5 10%) не влияе на характера 

на реологичните криви при 70 и 85% 
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съдържание на какаова маса в 

анализираните шоколадови маси. Проби с 

90% какаова маса, независимо от 

концентрацията на Spirulina, се отличават 

с по-ниски стойности на вискозитета 

(ɳPa.s) в сравнение с проби с 70 и 85% 

какаова маса. При концентрация на 

Spirulina 10% и 85% какаова маса, 

пробите имат изразен горчив вкус и 

послевкус. Изразено сладък е вкусът на 

тези с 5% Spirulina, а какаов при 3% 

Spirulina. Повишаването на 

концентрацията на Spirulina намалява 

стойностите на показателите „мекота“, но 

не оказва влияние на показателите 

„лепкавост“ и „твърдост“. Стойностите 

на тези показатели при 85% какаова маса, 

за всички концентрации Spirulina, са 

ниски и еднакви. Следователно, бихме 

могли да препоръчаме 70 и 85% 

съдържание на какаова маса с 3% 

Spirulina Platensis при разработване на 

нови хранителни системи.  
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Резюме: Настоящата разработка е фокусирана върху разработването на  състав и технология  

на нови алкалоидни напитки от традиционни билки с доказани здравни ползи, приложими в 

профилактични и лечебни хранителни режими. Проучени са лечебните свойства на повече от 

двадесет тревисти растения. Разработени  рецептурни състави  и обща технологична схема за 

производството на сухи насипни чайове за 10g суха смес, в %. Обект на изследването са 

качествените вкусови характеристики на получени инфузи с Sambucus Nigra L. (15,30 и 35%)  и 

Ocimum Basilicum (10 и 18% ), определени по метода на сензарния анализ. Повишаването на 

котцентрацията на Sambucus Nigra L. на 35% води до намаляване на тръпчивия вкус.  С най-

балансиран  вкусов профил са напитки с 30% Sambucus Nigra L. Напитката с 10 % Ocimum 

Basilicum е със сладък, натрапчив, трапчив и горчив вкус.Вкусът на напитката с 18 % Ocimum 

Basilicum е с изразен кисел вкус. Могат да бъдат търсени състави на алкалоидни напитки със 

съдържание на Ocimum Basilicum под 10%. 
 

 
Ключови думи: алкалоидни напитки, сензорен анализ, Sambucus Nigra 

L., Ocimum Basilicum, здравословност 
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Abstract: The present scientific research is focused on the development of composition and technology of 

new alkaloid drinks from traditional herbs with proven health benefits, applicable in prophylactic and 

curative diets. The healing effects of more than twenty herbaceous plants have been studied. Recipe 

compositions and a general technological scheme for the production of loose teas per 10 g of dry mixture 

have been developed.  

The object of the research is the qualitative taste characteristics of infusions obtained from Sambucus 

Nigra L. (15.30% and 35%) and Ocimum Basilicum (10% and 18%), determined by the method of 

organoleptic analysis. Increasing the concentration of Sambucus Nigra L. to 35% reduces the astringent 
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taste. Drinks with 30% Sambucus Nigra L. have the most balanced taste profile. Drinks with 10% Ocimum 

Basilicum have a sweet, obtrusive, tart and bitter taste, and the taste of drinks with 18% Ocimum 

Basilicum have a pronounced sour taste. Compositions of alkaloid beverages with an Ocimum Basilicum 

content of less than 10% can be sought. 

 
Key words: alkaloid drink, sensory food analysis, Sambucus Nigra L., 

Ocimum Basilicum, health 
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Въведение 

В съвременните условия на бурно развитие 

на техниката и технологиите, в динамичния 

свят в който живеем, все повече хора се 

обръщат към възможности за лечение и 

профилактика чрез  природни продукти.  

Консумацията на топли алкалоидни 

напитки след дългия работен ден и стреса 

на работното място е научно утвърдена. 

Топлите алкалоидни напитки  повишат 

жизнения тонус и могат да бъдат 

използвани като лечебно средство. 

Познанието на безценните свойства на 

българската природа са от изключително 

значение както за науката, така и за 

потребителите. Алкалоидните напитки 

носят  ароматно-вкусово удоволствие и 

имат способността да предоставят на 

човешкия организъм силата и лечебния 

ефект на природата. Голяма част от тях 

имат тонизиращ ефект,  ободряват 

умствено и физически, подобряват 

храносмилането и бъбречната дейност,  

усилват ензимните процеси и подпомагат 

сърдечната дейност. За много потребители, 

билковите инфузи приготвени от плодове, 

кори, корени, и цветове са възможност за  

холистично здраве. Научното разработване 

на рецептурни състави има за цел създаване 

на нови комбинации от естествени 

съставки, съобразени с нарастващото 

търсене на потребителите.  

 
Фиг. 1 Зелен чай (Green Tea Sencha) – има 

антиоксидантен ефект, укрепва духа на човека и повишава 
неговия тонус.  

 
Фиг. 2 Гинко Билоба (Folia Ginkgo Biloba) –

мощен антиоксидант, подобрява циркулацията на кръвта,  

мозъчната функция и паметта. 

 
Фиг. 3 Сибирски Жен Шен - корен (Radix 

Eleuterococcus Senticocus) – намалява психическия стрес, 

стимулира имунната система, предпазва от рак. 

 
Фиг. 4 Бял бъз- цвят (Flores Sambucus Nigra L.) – 

подсилва имунната система, понижава кръвното налягане, 

лекува простудни заболявания. 

 
Фиг. 5 Коприва (Herba Urtica Dioica) – намалява  

нивата на захар в кръвта, лекува заболявания и възпаления 

на пикочните пътища. 
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Фиг. 6 Полски хвощ – стрък (Herba Equesetum 

Arvense) – предотвратява ракови образования, подсилва 

имунната система, костите, стимулира мозъчната дейност. 

 
Фиг. 7 Сладък Корен (Radix Glycyrrhiza Glabra) – 

има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства,  
действа успокояващо върху дихателната система. 

 
Фиг. 8 Корен Джинджифил (Zingiber Officinale) – 

има детоксикиращ ефект, облекчава болки в ставите, помага 

при раздразнен стомах и травми. 

 
Фиг. 9 Стрък Мента (Herba Mentha Piperita) – 

намалява треската, подобрява храносмилането, 
предотвратява гадене и повръщане. 

 
Фиг. 10 Глухарче – корен (Radix Taraxacum 

Officinale) – подпомага функционирането на сърдечния 

мускул, подобрява обмяната на веществата и 
храносмилането. 

 
Фиг. 11 Ехинацея - стрък (Herba Echinacea 

Purpurea) – предотвратява риска от дихателни инфекции, 

намалява тревожността и болката при главоболие. 

 

 
Фиг. 12 Черен бъз - плод (Fructus Sambucus 

Ebulus) – Ползи – простудно и грипно облекчение, при 

инфекция на синусите, естествен диуретик, антиракови 

свойства. 

 
Фиг. 13 Астрагал - корен (Radix Astragalus 

Merabranacеus) – засилва имунната система, подобрява 

сърдечната функция, облекчава страничните ефекти при 

химиотерапия. 
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Фиг. 14 Карамфил - цвят (Syzygium Aromaticum) 

– има антибактериални свойства, подобрява 

храносмилането и помага при диабет. 

 
Фиг. 15 Босилек - стрък (Herba Ocimum 

Basilicum) -  има антибактериално действие, подсилва 

имунната система, тонизира нервната система. 

 
Фиг. 16 Мащерка - стрък (Herba Thymus Vulgaris) 

– понижава кръвното налягане, помага за спиране на 

кашлица, повишава настроението. 

 
Фиг. 17 Канела – кора (Cortex Cinnamonum Casia) 

–кръвоспиращо, апетитовъзбуждащо, спазмолитично 

действие. 

 

 

 
Фиг. 18 Лимонена трева (Cymbopogon) – 

антисептично, подобряващо храносмилането, 

противораково, противоеметично, противоревматично, 

откашлящо, антиоксидантно и др. действия. 

 

 
Фиг. 19 Лимонена кора (Cortex Citrus Limon) 
действа тонизиращо, повишава секрецията на 

стомаха и подобрява храносмилането. 

 
Фиг. 20 Роза – цвят (Flower Rose Damascena) 
притежава слабително, противовъзпалително, 

спазмолитично. 

 
Фиг. 21 Хибискус – цвят (Hibiscus Flores)  

 успокояващо, спазмолитично и диуретично 
действие. 
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Фиг. 22 Портокалови кори (Cortex Citrus Sinensis) 

мощен антиоксидант,  vit. С, неутрализират 

стреса и депресията. 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕЦЕПТУРЕН 

СЪСТАВ 

Въз основа направеното проучване на 

здравословните ползи на традиционни 

тревисти растения са разработени  

рецептурни състави (Табл.1-5) за 

производството на сухи насипни чайове за 

10g суха смес в %.   

 
 

 

 

 

 
 

 
На Фиг. 23. е показана 

технологична схема за производство на 

насипен чай, а на Фиг.24.   технологична 

схема за получаване на топли алкалоидни 

напитки (инфузи). 

 
Фиг. 24. Технологична схема за 

получаване на топли алкалоидни напитки. 

СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ НА 

АЛКАЛОИДНИ НАПИТКИ 

Проведен е сензорен дискриптивен 

анализ на инфузи приготвени по 

разработените състави. 
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Фиг. 25. Вкусов профил на 

алкалоидни напитки с различни 

концентрации Sambucus Nigra L. 

(15,30,35%)  

Проби  1  и 3, за показателя сладък 

вкус, имат близки и равни стойности. При 

напитка с 35% Sambucus Nigra L. (Пробa 3), 

стойностите за показателите кисел, горчив 

и натрапчив вкус  нарастват. Повишаването 

на процентното съдържание на Sambucus 

Nigra L. на 35% води до намаляване на 

тръпчивия вкус. От фиг. 3. е видно, че  с 

най-балансиран  вкусов профил са напитки 

с 30% Sambucus Nigra L. 

 
Фиг. 26. Вкусов профил на 

алкалоидни напитки с 10 и 18% Ocimum 

Basilicum 

Разликата в концентрациите на 

Ocimum Basilicum определя различията в 

стойностите на показателите  на вкусовия 

профил на алкалоидните напитки. 

Напитката с 10 % Ocimum Basilicum е със 

сладък, натрапчив, трапчив и горчив вкус. 

Наблюдава се изразен послевкус. Вкусът на 

напитката с 18 % Ocimum Basilicum е с 

изразен кисел вкус. Следователно, могат да 

бъдат търсени състави на алкалоидни 

напитки със съдържание на Ocimum 

Basilicum под 10%. 

Изводи 

Проучени са традиционни билки и тяхното 

здравословно действие върху човешкия 

организм. Разработени са рецептурни 

състави на насипен чай и технологични 

схеми за получаване на топли алкалоидни 

напитки (инфузи). Проведен е сензорен 

анализ на топли алкалоидни напитки с 

Sambucus Nigra L. (15,30 и 35 %) и Ocimum 

Basilicum (10 и 18 %), като са препоръчани 

концентраци от 35% 35% Sambucus Nigra 

L.Установено е, че при изследваните 

концентрации Ocimum Basilicum (10 и 18 

%), в инфузи, дегустаторите не възприемат 

качествените показатели. 
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Резюме: Настоящото проучване има за цел да покаже град Сапарева баня като 

един ефективен туристически град, богат на туристически и антропогенни 

ресурси. Важна част от изследването е историческият преглед, транспортната и 

пътната инфраструктура, демографският анализ, изследване на културното 

наследство, разновидността на туристическите ресурси в околността и анализа на 

наличието на леглова и ресторантьорска база, разположени в местата за 

настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на града. 

Представени са популярни екопътеки и туристически маршрути намиращи се в 

ареала на  Национален парк Рила и Природен парк „Рилски манастир“, които 

показват развитието на екологичен, планински, спортен и приключенски туризъм.  

За целта на по-обстойно проучване са взети мнения и интервюта от месни 

жители, служители работещи в сферата на туризма, хотелиерството и 

ресторантьорството и гости на туристическия обект. 

Ключови думи: Сапарева баня, туристически ресурси, антропогенни ресурси, 

комплексен анализ, комплексна оценка. 
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Abstract: The current study aims to show the town of Sapareva Banya as an effective 

tourist town, rich with tourist and anthropogenic resources. An important part of the study 

is the historical overview, transport and road infrastructure, demographic analysis, 

cultural heritage research, the variety of tourist resources in the area and the analysis of 

the availability of beds and restaurants located in accommodation and dining and 

entertainment establishments of the city. Popular eco-trails and tourist routes located in the 

area of Rila National Park and Rila Monastery Nature Park are presented, which show the 
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development of ecological, mountain, sports and adventure tourism. For the purpose of a 

more detailed study, opinions and interviews were taken from local residents, employees 

working in the field of tourism, hotels and restaurants and guests of the tourist site.   

Key words: Sapareva Banya, tourist resources, anthropogenic resources, complex 

analysis, complex assessment. 

gts.angelov@yahoo.com 

 

1. Въведение 

Днес туристическата индустрия се 

сблъсква с голям брой предизвикателства и 

възможности в много области. От една страна, 

тя е изправена пред увеличаващите се 

тенденции за краткотрайни почивки, често 

придружени от значителни нива на потребление, 

докато от друга, обслужва масовия пазар, който 

търси семейно настаняване и забавления. За да 

контролират разходите на туристите, в бъдеще е 

необходимо повишаване на качеството на 

туристически продукт, неговата атрактивност, и 

не на последно място съотношението цена – 

качество [6, 10, 15]. 

Сапарева баня е град с древна история и 

много богати водни ресурси. Атрактивността му 

и благоприятното му местоположение 

привличат милиони български и чуждестранни 

туристи целогодишно. Една от 

забележителностите е най-горещият гейзер на 

територията на Балканите от 103° C, 

невероятната близост до Седемте Рилски езера, 

също благоприятства туристическото развитие в 

малкия град [12, 13]. 

Актуалност на изследването е   

засиленият интерес към град Сапарева баня като 

една много богата туристическа дестинация. 

Привлекателно място за зимен и летен туризъм, 

балнеолечение и СПА туризъм, социална и 

икономическа стабилност, високо развита 

инфраструктура, и разглеждане на рисковете, 

които се крият зад този успех в сферата. 

Проблемите, които изникват по време на 

проучването и събирането на информация са, че 

хотелиерите и другите администрации не желаят 

да се отзоват, за  получаването на  по-подробна 

и актуална информация. Обект на изследването 

е град Сапарева баня. Предмет на изследването  

е проучването и развитието на ресурсите, които 

предлага Сапарева баня. 

 Цел на проучването е  да се направи 

комплексен анализ на туристическото търсене. 

Да се създаде ясна структура на изследването, да 

се събере нужната информация като бъдат 

използвани актуални данни и  да се намери 

алтернативен начин за решаването на 

проблемите. 

Методология на изследването. Тя е 

основана на преглед и систематизиране на 

първична информация, събрана чрез 

интервюиране на  служители, жители и туристи 

на Сапарева баня. Също така е използван и 

анкетен метод, за да бъде изяснено от какво 

подобрение се нуждае градът и от какво са най-

удовлетворени гостите, както и  местните 

жители. 

2. Изложение на доклада 

2.1. Туристическо и географско 

разположение и достъпност 

Сапарева баня е разположена в 

Югозападна България, непосредствено под 

северните склонове на Рила планина и заема 

североизточната част на Кюстендилска област. 

Граничи с общините Самоков (Софийска 

област), Рила и Дупница (Кюстендилска област) 

[14, 26].  

Град Сапарева баня, разположен на 

територията на  Югозападен район се оформя 

като ключов транспортен център на Балканите в 

който се пресичат три от европейските 

транспортни коридори, съответно: 

 коридор № 4 - Северна и Централна 

Европа-Видин-София-Атина; 

 коридор № 8 - Италия-Албания-

Македония-София-Бургас-Варна; 

 коридор № 10-Централна Европа-Белград-

София-Истанбул [7].   

Важно предимство на разположението на 

града е относителната близост и добри 

транспортни връзки със столичния град София и 

областния център Кюстендил, както и границата 

с икономически добре развитата община 

Дупница. Транспортната достъпност до 

туристическата дестинация се осъществява с 

автобусен и железопътен транспорт. 

Достъпността с автобусен транспорт се 
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осъществява бързо и лесно по пътищата от 

републиканската пътна мрежа по два начина: 

 чрез международният път Е-79 (София - 

Кулата)  

 чрез третокласен път 6284 Дупница – 

Самораново - Ресилово - Овчарци - 

Сапарева баня - Сапарево - Самоков. 

Връзката с железопътния транспорт се 

осигурява чрез регулярната автобусна линия 

Сапарево - Дупница, съобразено с  влаковото 

разписание за София и автобусните разписания 

за София, Кюстендил, Благоевград  и други. 

За развитието и утвърждаването на 

Сапарева баня като туристическа дестинация, 

предлагаща туристически продукти като 

планински туризъм, балнео и еко туризъм, 

следва да се предприемат конкретни мерки за 

изграждане на нова и рехабилитирането на вече 

съществуващата транспортна мрежа [12].  

2.2. Оценка на анализ за географското 

положение и транспортна достъпност 

на дестинацията 

 Град Сапарева баня е разположена на 

територия с разнообразен релеф, включващ 

високопланински терени, подходящи за ски и 

други зимни спортове по склоновете на Рила и 

ниската планинска верига със заоблени и лесно 

достъпни склонове на Верила [26].  

Предимно туристическите групи се 

придвижват с автобуси и леки автомобили, по-

малко с железопътен транспорт, заради 

нископланинския и хълмист релеф на града. 

Липсват градски транспортни линии, поради 

малката площ на града, но достъпността до 

туристическите обекти от страна на туристите е 

лесна. Има указателни табели в самия град, 

които допълнително улесняват туристите при 

тяхното ориентиране. Също така през летния 

сезон се осигурява превоз чрез маршрутки до 

Паничище или Седемте Рилски езера, а също и 

някои от собствениците на къщи за гости 

предлагат като допълнителна услуга превоз до 

лифта. Като оценка на вътрешната пътна мрежа 

в град Сапарева баня, може да се констатира 

като добра. В допълнение на анализа, освен 

положителните страни има и недостатъци. 

Повечето туристи от град София посещаващи 

град Сапарева баня с цел туризъм  не ползват 

наличната леглова база за нощувка в града. 

2.3. Стопански и демографски условия за 

развитие на туризма 

 Общо ниво на икономическо 

развитие; 

Туризмът е водещ отрасъл в развитието 

на икономиката на града. Голям дял от 

печалбите на местните бизнесмени и 

предприемачи е именно от сектора на 

хотелиерството и ресторантьорството [9, 10]. 

След направено проучване в град 

Сапарева баня, чрез обработената информация 

от туристическия информационен център, са 

анализирани изводите, че за последните четири 

години броят на посетилите на Сапарева баня е 

нараснал с 50 000 души. Това е предпоставка за 

отварянето на нови места за настаняване и 

изхранване. За последната една година са 

отворени 36 нови места за настаняване, като 

повечето от тях са къщи за гости, като общия 

брой достига до 163. Най-търсените места за 

настаняване и с най-висока заетост са хотел 

„Германея“ (първият открит хотел в града с 

минерална вода) и хотели „Емали Грийн“ и 

„Емали“. 

Откриването на нови места за 

настаняване и изхранване създава допълнителни 

работни позиции за жителите на града и 

околността, както и задържането на млади и 

компетентни хора в сферата на туризма. По този 

начин град Сапарева баня, не се утвържава само 

като СПА или балнеолечебен курорт, но и в нея 

се гради една много стабилна бизнес структура, 

относно новите хотели. 

 Техническа и социална 

инфраструктура, свързана с туризма; 

Основните елементи на социалната 

инфраструктура са културата, здравеопазването 

и образованието. Градът Сапарева баня 

акцентира върху местните традиции и обичаи, 

фолклорните фестивали, освен природните и 

дадености, за да се популяризира като 

дестинация и да привлече по-голям 

туристопоток. 

 Култура 

Събитията, които ежегодно се провеждат 

в общината и биха представлявали туристически 

интерес са малобройни. Голям интерес за 

туристите представляват съборите, фолклорните 

фестивали, както и всички събития, празници, 

изложби, свързани с българските традиции и 

обичаи [26].  

В читалището на града „Просветен лъч 

1905” се организират различни културни 
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мероприятия, фолклорни представления, 

литературни четения и т.н [26]. 

Всяка година се организира 

Международен фолклорен фестивал, като през 

2019 година е под името „Сапарева баня - 2019" 

под наслов „Мома пее, гора се люлее". 

Фестивалът е с конкурсен характер и се 

провежда в края на месец май в рамките на 

майските празници на община Сапарева баня. 

През 2019 година фестивалът се проведе в 

рамките на 31 май,  1 и 2  юни 2019 в град 

Сапарева баня при амфитеатър „Гейзера". 

Участниците се състезават в различни 

категории, като например за най-автентична 

носия, най-млад и най-стар участник, музикален 

съпровод, хореография за танц и други [30]. 

В град  Сапарева баня е създадена 

неправителствена организация “Клуб на 

жената”, като ролята на този клуб е насочена 

към опазване и популяризиране на културно – 

етнографското наследство [30]. 

В центъра на  града също така се намира 

църквата „Св. Никола“, която е от 

Средновековието. Църквата е ремонтирана и 

реконструирана през изминалата година [30].  

Общината разполага с уникални 

природни богатства – планини, подходящи за 

развитието на ски и планински туризъм, научен 

туризъм, ловен туризъм; минерални извори, 

предполагащи развитието на спа и балнеоложки 

туризъм, малки и китни градове и села, които са 

благоприятни за развитието на селски и 

екотуризъм. Дестинацията би могла да се 

обособи като добре развит туристически център, 

предлагащ многообразен туристически продукт, 

включващ множество културни услуги [14]. 

2.4. Туристическа инфраструктура 

Табл. 1. Места за настаняване на 

територията на град Сапарева баня към 

01.06.2019г. [27, 28] 
Вид на мястото за 

настаняване 

Брой обекти Брой легла 

Хотели 6 282 

Къщи за гости 48 550 

Апартаменти за 

гости 

2 4 

Вили за гости 1 14 

Самостоятелни 

стаи 

10 154 

Общ брой обекти 66  

Обща леглова база 1004 

 

Фиг. 1. Диаграма за броя на местата 

за настаняване  в град Сапарева баня 

 От таблицата и от диаграмата се вижда, 

че преобладават къщите за гости. Все повече, 

обаче се развива бизнесът с хотели. Последните 

години има няколко нови попълнения, от които 

два се строят все още и се очаква да бъдат 

завършени в средата на 2021г., като единият ще 

бъде обединен с най-посещаваната атракция в 

Спарева баня – „Аква клуб Котвата“. Това се 

дължи на новият закон, който гласи, че в къщите 

за гости, които предлагат услиги, собствениците 

нямат право да живеят там. В Сапарева баня 

това е масова практика, собствениците да са 

живущи на предлаганото за престой място. 

Поради тази причина много от къщите за гости 

ще бъдат затворени, а това от друга страна е 

предпоставка за развитието и строежа на все 

повече хотели. 

Новооткритият хотел „103 градуса“ е 

бутиков хотел, който е първият четиризвезден 

хотел в Сапарева баня. Предлага по-висок клас 

обслужване, в сравнение с другите хотели в 

околността. Предполага се, че тук ще се 

настаняват повече чуждестранни и български 

туристи, които търсят съчетание от комфорт, 

лукс, релакс, бягство от стреса и еднообразието 

в града, но на по-високо ниво от стандартните 

норми. 

Конгресният и бизнес туризъм е по-

слабо развит в града, защото повечето от 

местата за настаняване не са построени с такава 

цел [26].  
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Табл. 2. Заведения за хранене и развлечения на 

град Сапарева баня към 01.06.2019г. [27, 28] 

 
Вид на мястото за 

настаняване 

Брой обекти Брой места 

Ресторанти  8 410 

Заведения за 

бързо обслужване 

2 52 

Снек – барове 2 62 

Кафе – 

сладкарници  

1 18 

Кафе – аперетиви  3 97 

Дискотеки  1 100 

Общ брой обекти 17  

Обща седлова база 739 

Фиг. 2. Диаграма за броя на заведенията за 

хранене и развлечение в град Сапарева баня 

От таблицата и от диаграмата (табл.2 и 

фиг. 2) за заведения за хранене и развлечения 

става ясно, че в градът няма голямо 

разнообразие от заведения. Те не са 

висококатегорийни, но са достъпни за масовите 

туристи. Забелязва се и неголемият капацитет на 

обектите, което пречи за посрещането на по-

големи групи от туристи. Сапарева баня не се 

отличава с уникално ястие, характерно за 

региона, но от друга страна в заведенията се 

предлага предимно Българска национална 

кухня.  

2.4. Екопътеки и туристически 

маршрути 

Предвид природните дадености на 

територията на Сапарева баня, тя е не само 

административен център, но и обособена 

туристическа дестинация. Редица туристически 

маршрути и еко-пътеки пресичат територията на 

града, а от Информационния туристически 

център „Гейзера”, както и от Посетителски 

център „Паничище”, туристите могат да ползват 

услугите на квалифицирани планински водачи 

[27]. 

Добре разработени маршрути са: 

 Седалкова въжена линия „Рилски 

езера”; 

От град Сапарева баня достъпът до 

високата част на Рила планина се осъществява 

чрез седалкова въжена линия от хижа 

„Пионерска” до хижа „Рилски езера”, която е 

алтернативен на автомобилния, екологичен 

транспорт, опазващ околната среда. Дължината 

й е 2163 m, този маршрут е с най-висок 

посещаемост  от туристите през 19 август, 

когато се провеждат мероприятията на „Бялото 

брадство“. Човекооборотът на лифта за един ден 

достига до 20 000 души. След прекратяването на 

събитията се наблюдава разък спад с 90%. От 

долната лифтова станция до горната лифтова 

станция се пътува за около 16 min. Капацитетът 

на седалковата въжена линия „Рилски езера” е 

700 души на час [27]. 

На територията на цялата община има 

обособени няколко екопътеки, туристически 

маршрути и пътеки, благоприятни за развитито 

на поклонически и религиозен туризъм. 

Екопътеки за планински туризъм:  

Екопътека “Валявица” – По пътя на 

живата вода; 

Пътят на живата вода започва от 

естетизирания чрез проект: „Екологична зона за 

отдих и туризъм - екопътека "Валявица". Тя като 

първа и най-масово посещавана част от екопътя 

от гейзера в Сапарева баня по река Валявица 

през село Паничище и Скакавишкия водопад до 

„Сълзите на слънцето" - емблематичните Седем 

Рилски езера [14]. 

 Туристически маршрути и пътеки за 

религиозен и поклоннически 

туризъм: 

Туристически маршрут: гр. Сапарева 

баня, кв. Гюргево - Манастир „Св. Стефан” – 

Ръжана [14]. 
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Туристически маршрут: гр. Сапарева 

баня - Оброчище „Света Варвара” – Езерището 

[14]. 

Туристически маршрут: гр. Сапарева 

баня – Паничище – Седемте рилски езера [27]. 

„Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева 

баня, община Сапарева баня [14]. 

2.5. Спортна инфраструктура 

Спортната инфраструктура в град 

Сапарева баня се характеризира с добри 

съоръжения и това дава възможност за развитие 

на масов спорт. Политиката на oбщината 

разглежда бъдещото поддържане и създаване на 

нова спортна инфраструктура като част от 

развитието на туризма, което ще се използва и 

от местното население за поддържане на 

необходимия жизнен стандарт и здравословен 

начин на живот. Природно – климатичните 

ресурси дават отлични възможности за 

развитието на спорта в общината – ски алпийски 

дисциплини, биатлон, лека атлетика, футбол, 

плуване и други. Задача на общината е да 

продължава да насърчава и подпомага 

изграждането на спортна инфраструктура, 

спортни клубове, поддържането и обогатяването 

на спортната база в училищата. Активното 

развитие на спорта в общината и множеството 

спечелени купи и медали от републикански, 

европейски и световни първенства налага 

необходимост от  създаване на още по-добри 

условия за развитие на спорт и отдих [26]. 

2.6 Демографска характеристика 

Местоположението на община Сапарева 

баня до голяма степен определя малкия брой 

населени места и тяхното разположение в 

близост до общинския център. В общината има 

4 населени места. Най-голямото е общинският 

център Сапарева баня с население 3 814 жители. 

Общият брой на населението е 7 540 жители за 

цялата община. Този брой остава относително 

стабилен през последните години, което прави 

общината едно от малкото изключения на фона 

на общо за страната отрицателни демографски 

показатели. 

 

 

 

 

Фиг. 3. Диаграма за раждаемостта в 

град Сапарева баня [23] 

Фиг. 4. Диаграма за смъртността  в 

град Сапарева баня [23] 

Анализирайки фигура 3 и фигура  4 се 

установява, че смъртността е по-висока от 

раждаемостта е почти двойно. Също така се 

наблюдава еднакви темпове на развитие и при 

двете диаграми. Най-високата смъртност е през 

2011г., а най-ниската е през 2014г. Най-висока 

раждаемостта  е през 2010г., през 2015г. се 

отчита драстичен спад  и след това, се забелязва 

стабилизиране и покачване на броя на живо 

родените деца. Предпоставка за изселването на 

младите жители на Сапарева баня е, че те 

напускат града още след 7 клас, като 

предпочитат да учат в по-големите градове, като 

например Дупница, Кюстендил, Благоевград, 

дори София. 
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3. Характеристика и оценка на 

природните туристически ресурси 

3.1. Релеф 

Високите планински части имат огромен 

потенциал и са изключително ценен ресурс за 

развитието на редица зимни спортове, 

планиснки, както и здравен туризъм. 

Транспортната достъпност, разнообразният 

релеф, минералните водни ресурси, развитието 

на града като обособена туристическа 

дестинация, отличаваща се с конкурентен 

туристически продукт в областта на планински 

ски туризъм и алпинизъм, балнео туризъм, 

могат да се характеризират като атракции. 

Специфичното при Сапарева баня е, че ниската 

част на релефа тук стартира от 600 метра 

надморска височина и достига 2300 метра 

надморска височина, именно това е големия 

плюс на града, за развитието на толкова много 

видове туризъм [16]. 

3.2. Климат 

Сапарева баня попада в умерено-

континенталната климатична област. Климатът е 

сравнително мек поради частичното проникване 

на въздушни маси от средиземноморието. 

Територията на общината се характеризира с 

висока надморска височина, северно изложение 

на склоновете и това благоприятства 

натрупването и задържането на дебела снежна 

покривка [13]. 

3.3. Води 

Водните ресурси на градът имат 

определящо въздействие върху неговото 

развитие. Уникалното съчетание от топли 

минерални извори и планинска изворна вода 

обуславя района като уникална туристическа 

дестинация. Водните запаси, които се формират 

в границите на Рила планина са най-важният 

ресурс, който може да бъде използван за 

развитие на туризъм, както в града така и в 

региона [13].  

3.4. Природни обекти  

Предвид географското разположение на 

територията на Община Сапарева баня, както и 

разнообразния релеф, туристическата 

дестинация разполага с уникални природни 

забележителности [26]. 

В Сапарева баня се намира най-горещият 

изригващ естествено минерален извор в 

България и континентална Европа – „Гейзер-

фонтан”  с температура на водата 103° С, 

разполжен в близост до центъра на града. 

В околността на общината не могат да 

останат и незабелязани прочутите не само в 

България, но и в почти цял свят –  „Седемте 

рилски езера” – група ледникови езера, 

стъпаловидно разположени в най-високата част 

от територията на общината в един от най-

големите рилски циркуси. Мястото е най-

посещаваната лятна планинска дестинация в 

България, като туристите годишно надхвърлят 

100 000 души. В таблицата са представени 

основните показатели на Седемте Рилски езера 

[27]. 

Табл. 3.Основни показатели на Седемте 

Рилски езера  

 
Езеро Географски 

координати 

Н.В 

(m) 

Площ 

(дка) 

Дълбочин

а (m) 

Сълзата  42° 11‘50‘‘ с.ш. 

23° 18‘39‘‘ и.д. 

2535 7 4,5 

Окото  42° 11‘58‘‘с.ш. 

23° 18‘23‘‘ и.д. 

2440 68 37,7 

Бъбрека  42° 12‘19‘‘с.ш. 

23° 18‘27‘‘ и.д. 

2282 85 28,0 

Близнака  42° 12‘ 02‘‘с.ш. 

23° 18‘57‘‘ и.д. 

2243 91 27,5 

Трилистн

ика  

42° 12‘22‘‘с.ш. 

23° 19‘06‘‘ и.д. 

2216 26 6,5 

Рибното 

езеро 

42° 12‘ 24‘‘с.ш. 

23° 19‘24‘‘ и.д. 

2184 23 2,5 

Долното 

езеро 

42° 12‘24‘‘с.ш. 

23° 19‘32‘‘ и.д. 

2095 59 11,0 

Водопад „Горица” - един от седемте 

водопада, намиращи се в северното подножие на 

Рила планина на 900 m надморска височина, е 

най-ниско разположеният водопад в Рила 
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планина, близо до село Овчарци. Водите му 

падат от 39 метра височина [14]. 

Водопад „Скакавица” - с височина на 

водния пад 70 m, на 1750 m надморска височина, 

което го определя като един от най-високо  

разположените водопади в България [14].   

3.5.  Анализ на екологично въздействие 

на туризма  

В периода 2007-2013г. в Община 

Сапарева баня е реализиран проект по 

Оперативна програма „Околна среда”. 

Наименованието на проекта е „Опазване на 

биологичното разнообразие и смекчаване на 

неблагоприятните  екологични въздействия от 

развитието на туризма в Сапарева баня” с 

териториален обхват Област Кюстендил, 

Община Сапарева баня, град Сапарева баня- 

територии прилежащи до границата на 

Национален парк Рила. Продължителността на 

проекта е 24 месеца с общ размер на 

безвъзмезна финансова помощ на стойност 500 

908,80 лева. Към проекта е изготвен „План за 

управление на посетителите” [24, 25].  

Националния съвет по биологично 

разнообразие, взима решение да предложи зона 

„Рила-буфер“ да не бъде включвана в Натура 

2000. След дългогодишнио изчакване, през 

декември 2018 зона „Рила-буфер“ е включена 

към Натура 2000 и най-накрая ще получи 

законова защита. Тази зона обхваща гори и 

пасища от орнитологично важно място (ОВМ) 

„Рила“, в съседство с Национален парк „Рила“ и 

Природен парк „Рилски манастир“, които още 

към 1 януари 2007 г. е трябвало да бъдат 

включени в екологичната мрежа. Освен, че 

„Рила-буфер“ е част от Сапарева баня, в града е 

включено и опазването на застрашените видове 

флора и фауна [24, 25]. 

4. Характеристика и оценка на 

антропогенните туристически ресурси 

и културно историческото наследство 

Сапарева баня е град с много древна 

история, тук антропогенните ресурси имат 

главно познавателен, а по-рядко рекреативен 

ефект, за тяхното въздействие не е характерна 

сезонност, но не са главният източник за 

привличане на туристи [12]. 

Антична Германея - намирала се е на 

територията на днешния град Сапарева баня, 

чието име на езика на траките означава “гореща 

вода”. В римско време това селище прераства в 

град  и е  един от главните, заемащ място между 

Сердика и Пауталия. След римското завоевание, 

селището се превръща в укрепен град. Оттук 

минавал най-важния път свързващ Тракия с 

Македония. Градът, простиращ се на голяма 

територия, бил изключително богат и 

просъществувал през цялото време на римското 

господство по нашите земи [12].  

Парилото -  стара турска баня и пералня 

съществуваща и до днес. При изкопни работи в 

местността Парилото през 1915 г. е открит стар 

римски каптаж. Той представлява стъпаловидна 

кръгла шахта, стесняваща се в дълбочина като 

калаени тръби отвеждали водата от каптажа 

[12]. 

Като представители на културно – 

историческото наследво са и следните обекти, 

които могат да бъдат част от туристически 

продукт за различни видове алтернативен 

туризъм в Сапарева баня като привлекателна 

туристическа дестинация: 

 

 Манастир „Свети Стефан” 

Сега манастирът „Св. Стефан” е 

постоянно действащ комплекс от църква, 

жилищна сграда /хотел/ и аязмен параклис „Св. 

Стилиян Пафлагонски”. Достъпът до манастира 

е целогодишен с автомобил или пеша [26].  

 Църква „Св. Четиридесет 

мъченици” 

В църквата се съхранява чудотворна 

икона на Св. Богородица, копие на икона от 

Рилския манастир. Църквата е действаща и 

според преданието тя пази града от всякакви 

болести и беди [26]. 

 Средновековна църква „Св. Никола” 

Църквата е шедьовър на 

средновековното строително изкуство, с голямо 

културно значение. Вниманието на туристите и 

гостите грабват черквата и гранитните 

постаменти за паметници. Най-интересен е 

олтарният камък с латински надпис – 13 реда 

дълъг, гранитен саркофаг и гранитен капак [26]. 

 Църква „Св. Великомъченик Георги 

Победонсец” 

Строена е през 1840 г. Вкопана е в 

земята на дълбочина 1,1 m, каквито са били 

повечето църкви по време на османското 

владичество. Църквата е уникална за 

българските земи по своята вътрешна дървена 

архитектура. Всички дървени части и колони са 

изпипани до съвършенство, до най-малкия 

детайл и представляват ценен образец на 

възрожденското резбарско изкуство [26].  
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Други храмове в Сапарева баня са: 

Параклис “Успение Богородично”, Параклис 

„Петър и Павел” и Параклис „ Св. Илия”. 

5. Комплексна оценка на рекреационно-

туристическия потенциал 

Допълнителните туристически  услуги в 

района се развиват и предлагат, в сферата на  

спа и уелнес туризма, екологичния туризъм и 

други. Голям принос в тази насока имат както 

отделни бизнес-предприемачи, така и някои 

организации и институции с местен обхват на 

действие. Град Сапарева баня, трябва да намери 

начин за популяризиране и останалите сфери и 

ресурси намиращи се в околността [5, 7]. 

Балнеолечебни, спа и уелнес услуги и 

съоръжения. Такива услуги и съоръжения се 

предоставят само в рамките на града. Сапарева 

баня е балнеолечебен курорт от местно значение 

от 1963г., но въпреки това градът крие и други 

благоприятни за развитието си ресурси [7]. 

Като най-посещаваният обект в 

селището е „Аква клуб Котвата“. Причината за 

това е, че работи целогодишно. Комплексът 

обхваща два големи басейна, котрастни басейни 

със студена и гореща вода, с необходимите 

съблекални и душове. Големите басейни могат 

да се използват както за релаксация, така и за 

спорт, също така имат хидромасажни и 

джакузни функции. За любителите на спа 

процедурите са осигурени външни джакузита, 

каменно топило с минерална вода (до 40° С) и 

реновирана минерална баня в затворената част в 

близост до входа на комплекса разполагащи с 

два вътрешни басейна.  Също така ресторант и 

заведение за бързо хранене.  

Това се дължи на постоянното му 

развиване като комплекс, дори в момента се 

строи хотел към него, чийто капацитет е 

приблизително 170 стаи, но основната причина 

за високата посещаемост е разнообразното и 

комплексно обслужване на различните 

възрастови категории. Недостатакът на „Аква 

клуб Котвата“ е, че цените надхвърлят 

средноприетите – едно посещение на майка с 

дете (под 14 години) е приблизително 50лв.  

Хотелът с най-висока заетост е 

„Германея“ кръстен на античното селище 

Германея. Той е най-старият хотел в града. 

Избира се от масовите туристи поради 

достъпните цени и предлаганото добро качество 

на услугите. Разположен е в центъра на града. 

След проведени разговори със 

служители на хотел „Емали“, изводите, които 

могат да бъдат изложени са, че хотелът е най-

посещаван през уикенда, а през седмицата е с  

приблизително 50% заетост. Повечето от 

туристите избират хотел „Емали“ за тяхната 

почивка или ваканция, заради три звездното 

обслужване и минералната вода на територията 

на хотела. Най-много чужденци посещаващи 

хотела са от Република Северна Македония, 

Израел и Румъния. Хотелът не разполага със 

статистически данни за посещаемостта и от 

чуждестранни туристи [28]. 

След проведено интервю със 

собственичката на къща за гости „Рилски 

тераси“, тя констатира, че голям недостатък на 

Сапарева баня от икономическа гледна точка е, 

че повечето от посетителите не реализират 

нощувка на територията на общината поради 

близостта до столицата.  Най-изразената сезонна 

заетост е през месеците юни, юли и август, 

поради големия интерес за посещение на 

Седемте Рилски езера, тъй като къщата се 

намира в края на Сапарева баня, точно преди 

първият завой за Паничище. Средния престой на 

къщата през уикенда целогодишно е  две 

нощувки. Възрастовата група, която отсяда в 

къщата е между 20 – 40 години. Недостатък за 

локацията на къщата за гости е, че е малко по-

отдалечена от центъра на Сапарева баня, но и 

плюс за хората, които практикуват планински 

туризъм и се нуждаят от отдих. През последните 

години най-голяма посещаемост от 

чуждестранни туристи има от Израел, след тях 

се нареждат  жителите на Нидерландия, 

Германия и Франция [29]. 

 Масово къщите за гости целогодишно 

имат доход, но средната заетост е ниска като 

печалба (под 50%).   

Специализирана болница за 

рехабилитация „Сапарева баня АД“. 

Специализираната болница се намира в края на 

града в тих район, в близост до центъра. В нея се 

прилагат три вида приема – по клинична пътека, 

по програма на Национален осигурителен 

институт и свободен прием. Болницата 

разполага с 200 легла.  За 2018 година по 

клинична пътека са гостували 5359 души, по 

програма на Нациоанлен осигурителн институт 

са 565 и свободен прием 1680. Възрастовата 

група по програма на Нациоанлен осигурителен 

институт са от 35 до 60 години, по клинична 

пътека повечето са възрастни от 55 до 85. В 

свободния прием се включват и социално 

слабите, възрастовата група е между 30 и 80 

години. За самия град санаториума не играе 

важна роля, защото сградата не е реновирана. 

Много рядко идват чужденци на свободен прием 

и повечето са от Република Северна Македония. 
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Предстои обновление на базата, като е започнат 

първи блок с цялостен ремонт. Предвидени са 

ремонти на нова парна инсталацията на самата 

сграда, покрива и цялостно подменяне на 

дограмите в помещението.  Едното крило е 

обновено и се използва по програмата на 

Националния осигурителен институт, което се 

обновява на всеки пет години. Опорно-

двигателния апарат в санаториума е най-добрият 

в цяла България за костната система. Най-много 

посетители има от близките региони като 

Перник, София, Благоевград, Разлог, но има и 

редовни пациенти от обласите Варна, Бургас и 

Силистра. Най-висока заетост има през летните 

месеци, поради големия прием, докато през 

зимата се работи само по клинична пътека. 

Отличителни черти на базата са:  Възможността 

за лесна достъпност за пенсьонерите, като 

потребителската такса на ден е 5,80 лева, като  

тази цена включва нощувка, храна и процедури. 

Водата, която се използва е на 100% 

натуралната минерална вода, докато при другите 

басейни я разреждат с питейна. Тук има система 

за охлаждане на минералната вода [32]. 

Като обобщение на цялостното теренно 

проучване могат да бъдат изложени следните 

изводи: 

Град Сапарева баня е популярен сред 

туристите най-вече заради Гейзера и близостта 

му до Седемте Рилски езера; 

Недостатък за туризма и икономиката на 

града е, че голям процент от туристите са 

преминаващи и не реализират нощувка в града; 

За 2018 година общият брой реализирани 

нощувки на територията на община Сапарева 

баня е  74 769; 

Ръстът в сравнение с 2017 година е 

приблизително с 10 000 нощувки повече;  

От 2014 до 2018 година броят на 

реализираните нощувки се е увеличил с 50 000  

– драстично повишаване; 

Градът се разраства с много бързи 

темпове и се популяризира като туристическа 

дестинация, дори сред чужденците; 

Туристите посещават град Сапарева баня 

най-вече с цел рекреация и планински туризъм; 

Националностите, които най-често 

посещават Сапарева баня са израелци, руснаци,  

французи, германци, испанци, корейци, японци 

и малък процент американци. Най-голям 

процент от тях заемат гостите от Израел, 

приблизително 35-40 %, след това са руснаците 

и гражданите от Европа; 

Върастовата структура при израелците е 

между 20-25 години, при руснаците е между 25-

60 години, европейци – 25-50 год, азиатци – при 

тях е характерна индивидуалната форма на 

гостуване, за разлика от гостите от Израел, при 

които са характерни груповите посещения; 

 Сапарева баня е популярна сред 

чужденците най-вече от дигиталния маркетинг и 

реклама.  

Като оценка може да констатира, че 

градът е добре устроен, но се нуждае от още 

подобрения и кадри в сферата на туризма, 

хотелиерството и ресторантьорството. В 

момента той е най-посещаван, заради Седемте 

Рилски езера и водните си богатства, като 

посещението на Седемте Рилски езера до една 

степен играе лоша роля, тъй като повечето хора 

не реализират нощувка в самия град, преминават 

транзитно или отсядат в планината. От друга 

страна на неиформираните туристи, транзитното 

преминаване през града може да събуди 

интереса им и те да посетят град Сапарева баня, 

като самостоятелна дестинация и да реализират 

престой. Също така при по-задълбочено 

наблягане на културните и антропогенните 

ресурси в града, той би увеличил 

потребителското си търсене. Населението на 

Сапарева баня набляга предимно на утвърдените 

с времето туристически ресурси в областта, а 

именно на водните ресурси. Те наистина играят 

важна роля за развитието на туризма тук, но има 

още много предпоставки, които да спомогнат за 

допълнителното развитие на града. 

Сапарева баня е единствения град в този 

регион със специализирана гимназия по 

туризъм. За огромно съжаление в момента има 

само две паралелки и недостатъчно ученици, 

повечето избират гимназиите в съседните 

градове, защото условията са по-добри. В 

специализираното училище би могло да се 

направят реформи с цел производството на 

повече квалифицирани кадри в сектора на 

туризма, хотелиерството и ресторантьорството. 

Дуалната система на обучение трябва да се 

развива на по-високо ниво, с достигането на по-

високи практически знания.  

В общ план Сапарева баня не трябва да 

залага  само за благоприятното и 

позициониране, а и за развитието и като 

предпочитано място за потребителско търсене. 

Това може да бъде усъществено с по-обстоен 

маркетинг и реклама и рекунстроиране на 

антропогенните обекти. Сапарева баня е град с 

много богата история и трябва да се направи 

промяна, освен като модерен и цивилизован 

град, в него да има усещане и от 

средновековието, една глътка от античността 

му. Сапарева баня има не само минерални 

ресурси, с които градът да се развива и 

популяризира, но масово туристите я посещават 

заради това. Трябва да се рекламират и другите 
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ресурси в града като например културните, 

религиозни и историческите, за да може 

Сапарева баня да бъде един завършен 

туристически продукт на пазара. 

 

6. Заключение 
Възможностите за развитие на туризъм 

от гледна точка на природни ресурси в град 

Сапарева баня са огромни. Те съчетават най-

щедрите дарове на природата. Липсва маркетинг 

на дестинацията,  местните хора и бизнесът не 

проявяват инициативност, те нямат виждане за 

необходимостите на пазара. Липсва реален 

туристически продукт, липсват атракции, 

липсват събития, липсват маршрути, които са 

все още само на ниво идея. Липсва и реклама на 

всички тези евентуални бъдещи форми на 

туристически продукт. Много малко са хората в 

Сапарева баня, които работят в областта на 

туризма  и те самите не са запознати с културно 

- историческото наследство на общината и 

района. Липсват квалифицирани кадри, както и 

знания и интерес към културата. Интересът към 

туризма произтича по-скоро от възможностите 

за финансово развитие. Туризмът е 

компетентност и предприемчивост съчетани в 

едно.  
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ПЕРСПЕКТИВЕН МЕТОД ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ ПО 

ГРАДИНСКИ ГРАХ PISUM SATIVUM L. ПРИ БИОЛОГИЧНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

НАТАЛИЯ КАРАДЖОВА1, ОЛГА ГЕОРГИЕВА1 
Институт по зеленчукови култури „Марица“, Брезовско шосе, №32, 4003, 

Пловдив,  
1E -mail: olgaizk@abv.bg 

Резюме: Представени са резултатите от изследвания върху разработване на 

технологични елементи за защита на посевите от градински грах от основни 

болести при биологично отглеждане. Установена е ефективността от използване 

на биологичните продукти триходермин (Trichoderma viride) и глиокладин 

(Gliocladium virens) за борба срещу фузарийно кореново гниене и изсъхване (Fusarium 

oxysporum f. sp. pisi), бактериен пригор (Pseudomonas syringae pv.pisi) и листни 

петна( Ascochyta pisi L.). 

Ключови думи: градински грах Pisum sativum L., биологично отглеждане, патогени, 

гъби-антагонисти, Trichoderma viride, Gliocladium virens. 

 

A PROMISING METHOD FOR CONTROLLING CERTAIN 

DISEASES OF GARDEN PEAS PISUM SATIVUM L. IN ORGANIC 

FARMING 

NATALIA KARADZHOV А1, OLGA GEORGIEVА1 

Maritsa Vegetable Crops Research Institute (MVCRI), 32 Brezovsko shosse, 4003 - 

Plovdiv, Bulgaria 

1E-mail: olgaizk@abv.bg 

 

Abstract: The results of research on the development of technological elements for the 

protection of garden pea crops from major diseases in organic farming are presented. The 

effectiveness of the use of the biological products “Trichodermine” (Trichoderma viride) 

and ”Gliocladine” (Gliocladium virens) to control Fusarium root rot and wilting 

(Fusarium oxysporum f. sp. pisi), bacterial blight (Pseudomonas syringae pv.pisi) and and 

leaves spots Ascochyta pisi L. is shown. 

Key words: gn peas, Pisum sativum L., organic farming, pathogens, antagonist fungi, 

Trichoderma viride, Gliocladium virens.  

 

1. Въведение 

Грахът Pisum sativum L. е една от най-

студоустойчивите бобови култури с широк 

ареал на разпространение. Световното 

производство на грах е на второ място след 

фасула [1]. Градинският грах у нас се отглежда 

предимно като пролетна култура. Той има къс 

вегетационен период и рано освобождава 

площите за втори култури. Бобовите растения са 

почти единственият източник на растителен 

протеин, който представлява 23-25% от  сухото 

тегло  на семената от грах [2]. По тази причина 

грахът има голяма перспектива да стане една от 

основните храни в регионите с умерен климат. 

Това е уникална култура, която има три важни 

приложения: като зеленчук, зърно и фураж. 

Поради своята способност към биологична 

фиксацията на азот, грахът е  отличен естествен 

тор и използването му в сеитбооборота, до 

голяма степен, възстановява плодородието на 

почвата [3].   

Отглеждането на грах върху големи 

площи довежда до натрупване на патогенна 

микрофлора и развитие на болести. Видовият 

състав на болестите по граха в условията на 

България е представен от патогените, 

причиняващи кореново гниене - Aphanomyces 

euteiches, Fusarium oxysporum Schlecht, листни 

петна и пригори - бактериен пригор 

Pseudomonas syringae pv. pisi, аскохитоза 
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Ascochyta pisi L. и A. рinodes Jones, ръжда 

Uromyces fabae Perd By, брашнеста мана 

Erysiphe communis Frf. рisi Diet, мана 

Peronospora pisi Syd. [4]. За защита на посевите 

от болести и получаване на стабилни добиви, 

обикновено се използват пестициди (третиране 

на семена и фунгициди). Но продължителната 

употреба на химикали има отрицателен ефект 

върху агроценозите и води до замърсяване на 

почвата и храните, поява на резистентност при 

патогените. Елиминирането на тези нежелани 

последици е възможно само благодарение на 

търсенето на нови високоефективни и, в същото 

време, екологични методи за растителна защита, 

по-специално, биологичен метод, основан на 

използването на полезни микроорганизми и 

техните метаболитни продукти [5,6]. 

Универсалните агенти за биологичен контрол на 

почвените патогени са гъбите от род 

Trichoderma sp. и Gliocladium sp.  [7,8,9]. 

Третирането на семената при граха се смята за 

най-надежден начин за защита от семенна и 

почвена инфекция. Рационалното използване на 

фунгицид за обеззаразяване на семената, в 

съответствие с регламента за тяхната употреба, 

може значително да намали загубата на реколта 

от болести, дори в годините на масово развитие 

[10]. Известно е, че предсеитбената обработка на 

семената от бобови култури със суспензия от 

конидии на Trichoderma hamatum предпазва 

граха и фасула от заразяване с Pythium sp. и 

Rhizoctonia solani в същата степен като 

фунгицида каптан [11].  

Целта на настоящата работа е да се 

изследва влянието на антагонистичните гъби 

Trichoderma viride  и Gliocladium virens върху  

развитието на почвените и семе преносимите  

болести Fusarium oxysporum f. sp. pisi, 

Pseudomonas syringae pv. pisi, и Ascochyta pisi, 

растежа и продуктивността при градинския грах, 

отглеждан по биологична технология. 

  

2. Материал и методи  

Експерименталната работа е изведена 

като почвен опит в полски условия. За целта е 

използван сорт грах Пълдин, селекция на ИЗК 

«Марица». Семената са засяти в началото на 

март на равна повърхност, по схема [60+ 20×10-

15 cm].  

Съдържание на заложените варианти.  

1. Отглеждането на градински грах по 

конвенционална схема за растителна защита: 

третиране на растенията с разрешените от БАБХ 

фунгициди за конвенционално отглеждане на 

грах Бордо Микс 20ВП 300 g/Da 741 g/Kg 

bordeaux mixture [200 g/ Kg Cu] + , Фугуран ОН 

50ВП 300 g/Da [Copper oxychloride], Топаз 

100ЕК [Penconazole] 50 ml/Da Ортива Плюс 200 

g/L [azoxystrobin и 125 g/L difenoconazole] 100 

ml/Da с интервал 10-14 дни.   

2. Отглеждане на градински грах по 

биологична схема за растителна защита: 

третиране на растенията с разрешените от БАБХ 

фунгициди за биологично отглеждане на грах – 

Бордо Микс 20ВП 300 g/Da и Тиовит Джет 80 

ВГ 300 g/Da [sulfur 80%] с интервал 14 дни. 

3. Отглеждане на градински  грах по 

биологична схема за растителна защита  плюс 

почвено внасяне на биопрепарата триходермин с 

титър 2.1010 с/g  в доза по 4 g/m2 преди сеитбата.  

4. Отглеждане на градински грах по 

биологична схема за растителна защита  плюс 

почвено внася на биопрепарата глиокладин с 

титър 2.1010 с/g  в доза по 4 g/m2 преди сеитбата. 

Опитът е изведен върху изкуствен 

инфекционен фон от Fusarium oxysporum f. sp. 

pisi, изолиран от болни грахови растения. За 

заразяване е използвана суспензия от патогена с 

титър 1.108 с/ml в доза 5 ml/ m2. Развитието на 

бактериоза и листни петна са проследявани 

върху естествен инфекциозен фон. 

Биопрепаратите на база гъби-

антагонисти Trichoderma viride и Gliocladium 

virens са произведени в лабоработрията на 

институт „Марица“ по методика за 

твърдофазово производство.  

Степента на поражение от бактериален 

пригор и аскохитоза се отчете по 5-балната 

скала на Чекалин [12]: 0 – 10% без симптоми 

или много слабо; 1 – от 11% до 25% от 

повърхността с петна; 2- от 26 до 50% от 

повърхността с петна; 3- от 51-до 75%, 4- над 

75% от повърхността с петна. Индексът на 

нападение се изчисляваше по формулата на Мак 

Кинней [13]. При сухо фузарийно гниене се 

изчисляваше процентът на загнилите растения 

(%). Ефектът от приложение на продуктите за 

растителна защита се изчисляваше по 

формулата на Аббот [14]. 

Биометричните показатели на растенията 

– сурова биомаса/ растение [g], дължина [сm] и 

маса [g] на корена, височина [сm] и маса [g] на 

стъбло са  проследявани във фаза цъфтеж. 

Отчетени са структурата на добива и 

продуктивността на растенията по следните 

показатели: брой бобове на растение, брой 

семена в един боб, тегло на 1000 броя семена 

[g], добив от 100 растения [g]. 

Всеки вариант съдържаше по 20 

растения в пет повторения. Растенията са 

отгледани в оранжерийни условия при строго 

спазване на поливен режим.  

 

3. Резултати и обсъждане 
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В резултат на направеният мониторинг 

на болестите при градински грах в експеримента 

е установено, че основните болести през 

вегетацията са тези, които се предават със 

семената – фузарийно гниене и изсъхване, 

бактериен пригор и листни петна - аскохитоза 

[таблица 1]. 

Фузарийното кореново гниене  е едно от 

най-вредоносните заболявания по граха в 

България през последното десетилетие. 

Заболяването се причинява от група патогени, 

принадлежащи към род Fusarium spp. и има 

различни форми на проява [15]. Инфекцията 

може да се развие като кореново гниене, 

загниване на бобовете и зърната, увяхване и 

изсъхване. За основен причинител на 

кореновото гниене и увяхване при градински 

грах се посочва Fusarium oxysporum Schlecht. f. 

sp. pisi Hal. Raillo [16]. Загубите на добива от 

тази болест могат да бъдат значителни [17].  

Това се дължи на моно-отглеждане на бобовите 

култури, неспазване на сеитбооборота и 

използване на не третирани семена за сеитба. 

Установено е, че при развитие на кореново 

гниене при граха до 25%, загубите на добива са 

минимални [18]. Следователно, този показател 

трябва да се разглежда като праг на вредност  

при това заболяване.  В нашият експеримент 

степента на заразяване с фузарийно гниене и 

изсъхване е около 19-21% в контролните 

варианти и 3-6% във вариантите с 

биопродуктите [таблица 1]. Това позволява да се 

направи правилна преценка относно 

ефикасността от приложените растително-

защитни мерки. Както се вижда от таблицата 2, 

ефект срещу развитието на Fusarium oxysporum 

е получен само във вариантите с почвеното 

внасяне на гъбни антагонисти. Ефектът от 

приложение на триходермин е 66%,  глиокладин 

– 83%, съответно. Получените резултати имат 

логично обяснение. Основният запас от 

инфекцията остава в почвата, следователно, 

мерките за борба с болестта трябва, преди 

всичко, да бъдат насочени към намаляване на 

количеството на инокулума в нея. Сравняване на 

конвенционалната и биологичната растително-

защитни системи за отглеждане на градински 

грах в нашия експеримент показва, че 

фунгицидните третирания на растенията по 

време на вегетацията не променят степента на 

развитието на почвената инфекция [таблица 1]. 

Получените резултати потвърждават мнението 

на другите изследователи, че контролирането на 

почвената инфекция само с химически 

препарати не дава задоволителен резултат [19]. 

 

Таблица 1. Развитие на болести при 

градинския  грах  

 в зависимост от схемата на 

отглеждане. 

 

 

Проследихме влиянието на биологични 

препарати върху развитието на болести по 

градински грах, за които е известно, че се 

предават със семена и могат да станат причина 

за пропадане на младите растения - аскохитоза и 

бактериен пригор. Аскохитозата Ascochyta pisi 

L. е широко разпространено заболяване, което 

причинява значителни щети на културата, 

особено през топлите и влажни години. През 

последното десетилетие ролята на бледо 

петнистата аскохитоза Ascochyta pisi по граха се 

увеличи значително. Вредността на 

аскохитозата се проявява в намаляване на 

кълняемостта на семената, тяхната маса и 

общата продуктивност на растенията. Болестта 

се пренася чрез семената и се проявява като 

дребни червеникаво-кафяви петна по стъблата, 

листата и бобовете, с тъмни ивици по 

периферията. Масовото заразяване става при 

дъжд и се развива по-силно в ниски, 

непроветриви места, където често се образува 

роса. Борбата се провежда чрез обеззаразяване 

на семената [20,21]. Бактериаленият пригор 

(бактериоза) по граха се причинява от 

Pseudomonas syringae pv. pisi Sackett. Това е 

аеробна, грамотрицателна бактерия. В резултат 

на заразяването, върху различни органи на 

растението, се образуват кръгли кафеникави 

петна с маслен ореол. Бактериозата е често 

срещнато заболяване в България [4]. Това 

заболяване причинява влошаване на качеството 

на семената и загуба на продукция. Запазва се в 

семена и растителните остатъци. Развива се 

основно в паренхима, но може да прониква в 

проводящата система с проява на 

трахеобактериоза.  Топлото и влажно време 

[температура +25 °C - +28 °C] е благоприятно за 

развитието на този патоген.  

Вариант 

Бактер

иоза, 

%  

Аскохит

оза , 

% 

Фузариоза,  

% 

Конвенциона

лна система  

на РЗ 

18,03 16,25 18,95 

Биологична 

система  на 

РЗ 

28,57 12,50 21,25 

Trichoderma 

viride 16,33 9,70 6,44 

Gliocladium 

virens 14,10 7,14 3,40 
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Таблица 2.  

Ефект от приложение 

 на биопродуктите срещу развитие на 

болестите при градинския грах. 

 

 

 

Сравнението на двете технологии за 

отглеждане на зеления грах показа, че 

навременното пръскане на растенията с Бордо 

Микс 20ВП 300 g/Da оказва добро опазващо 

действие срещу развитието на аскохитозата, но 

не повлиява развитието на бактериозата.  

Развитието на бактериозата във варианта с 

трикратно третиране на растенията с фунгицида 

Бордо Микс 20ВП с интервал 14 дни, 

започвайки от фаза цъфтеж, е 29% и 18% във 

варианта с редуващите се пръскания с  Бордо 

Микс 20ВП и Фугуран ОН 50ВП. 

Морфологичните особености на сорта Пълдин, а 

именно, добре развитият хабитус, допринасят за 

масовото развитие на аерогенните болести през 

вегетацията. Това трябва да се има предвид при 

провеждане на обработки с фунгициди при този 

сорт. 

Известно е, че предсеибената обработка 

на семената с биопрепарата триходермин 

предпазва младите прорастъци от първичната 

зараза в почвата, а спорите на гъбата 

Trichoderma създават естествената бариера в 

околосеменното пространство, благодарение на 

бързото колонизиране на субстрата и отделянето 

на естествените токсини и антибиотици [22]. 

Резултатите от нашият експеримент показват, че 

почвеното внасяне на биопрепаратите на база  

Trichoderma viride и Gliocladium virens оказва 

положително влияние върху фитосанитарното 

състояние на посева от зелен грах и редуцира 

процента болни от аскохитоза растения в 

ранният стадий от развитието на това 

заболяване. Отделянето на течни и летливи 

антибиотици и растежни регулатори от страна 

на интродуцираните в почвата гъби-антагонисти 

е решаващ фактор за постигане на висок 

фунгициден ефект спрямо развитието на това 

заболяване по граха. Ефектът от приложението 

на триходермина е 40%, от глиокладина – 63%, 

съответно [таблица 2].  

 

Таблица 3.  

Влияние на биологична система  

за борба с болестите върху 

 биометричните показатели на  

растенията и продуктивността  

при градинския грах. 

 

Вариант 

 

Височина 

 на 

стъбло, 

 cm 

Сурова 

 биомаса, 

растение, 

g 

Добив 

 от 100  

растения, 

g 

Конвенцио 

нална 

система на РЗ 

48,4±0,92 17,59±0,56 834,66 

Биологична 

система на РЗ 
46,9±0,92 15,96±0,41 553,10 

Биологична 

Система 

 на РЗ + 

Trichoderma 

viride 

58,5±1,01 24,83±0,54 994,27 

Биологична 

 система  

на РЗ + 

Gliocladium 

virens 

56,8±0,99 

 

23,43±0,53 

 

877,60 

 

 

 

Анализът на биометричните показатели 

на зеления грах през периода на вегетация 

потвърди положителното влияние на 

приложените антагонисти върху растежа и 

развитието на растенията. Показателят 

„височината на растенията“ във фаза цъфтеж се 

увеличи с 17-20%, в сравнение с варианта 

„биологично производство“ и с 15-17% - 

„конвенционално производството“ [таблица 3]. 

Показателят „сурова биомаса на растение“ се 

увеличи с  32-35% и 24-29%, съответно по 

вариантите. 

За основни критерии при оценяването 

ефекта от приложение на  биологични препарати 

върху полезните стопански признаци при 

зеления грах  служат показателите: биомаса  на 

едно растение, брой бобове на едно растение, 

 

 

Вариант 

Ефект   спрямо 

конвенционална схема на РЗ, % 

Бакте

риоза  

 

Аско 

хитоза  

Фузарио

за 

 

Биологична 

 система  

 на РЗ 

- 23,07 - 

Биологична   

система  

 на РЗ + 

Trichoderma 

viride 

9,43 40,31 66,02 

Биологична  

 система  

 на РЗ + 

Gliocladium 

virens 

21,80 63,31 83,11 
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брой семена в един боб, брой семена на едно 

растение, маса на 1000 семена, добив от едно 

растение [23]. 

В нашият експеримент ясно се 

проследява зависимостта между признаците 

„брой бобове на едно растение“, „брой семена 

на растение“ и „маса на 1000 семена“. 

Установихме, че приложението на 

антагонистичните гъби Trichoderma sp. и 

Gliocladium sp. повишава продуктивността при 

зеления грах за сметката на броя на 

формираните бобове на растение и броя на 

семената в един боб. Увеличението на 

показателя „маса на 1000 семена“ към 

контролата „биологично отглеждане“ е 22% във 

варианта с приложението на триходермин и 18% 

- с приложението на глиокладин [таблица 4].   

Резултатите от нашите проучвания 

показват, че гъбите Trichoderma sp. и 

Gliocladium sp. не само проявяват изразени 

антагонистични свойства спрямо почвените и 

семе преносимите патогени при градинския 

грах, но и значително повишават 

продуктивността при тази култура.  

Продуктивността на градинския грах е сложен 

признак, който зависи от генотипа и условията 

на отглеждане. Семенна продуктивност и 

биомаса на растението при градинския грах  се 

формират като резултат от функционирането на 

кореновата система, фотосинтетичната 

активност на растенията и сложните   

взаимоотношения на почвеният биом с 

полезната микрофлора [24].  Увеличението на 

продуктивността във вариантите с 

биопродуктите се обяснява със полезното за 

растения свойство на антагонистичните гъби 

Trichoderma sp. и Gliocladium sp да изпълняват 

ролята на растежни регулатори. Те отделят 

вещества, които стимулират растежа на 

растенията и помагат за усвояването на 

трудноразтворимите соли и хранителните 

елементи от почвеният разтвор [8,10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.  

Структура на добива 

 и продуктивността на  

градинския грах. 

сорт Пълдин,  

в зависимост от системата  

за растителна защита 

 

 

 

4. Заключение 

Почвеното внасяне на биопрепаратите на 

база антагонистични гъби Trichoderma sp. и 

Gliocladium sp.с  титър 2.1010 с/g  в доза по 4 

g/m2 преди сеитбата редуцират развитието на 

фузарийно кореново гниене и изсъхване при 

градинския грах с 66-83%; 

Биопрепаратите подобряват структурата 

на добива и продуктивността при градинския 

грах. Увеличението на показателя „маса на 1000 

семена“ е 18-22%. 

Получените резултати ни дават 

основание да твърдим, че  биологичните 

препарати на база гъби-антагонисти Trichoderma 

sp. и Gliocladium sp. могат да бъдат предлагани  

като технологичен елемент в растително-

защитна технология при биологично отглеждане 

на градинския грах.  
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Вариант 

 

Брой 

 

бобове 

на 

едно 

растен

ие 

Брой 

 

семен

а в 

един 

боб 

Брой  

семена 

 на 

едно 

растен

ие 

Маса 

 на 

1000 

семена, 

g 

Конвенционал 

на  

система 

 на РЗ 

6,4± 

0,30 

4,8± 

0,33 

30,72± 

1,95 

271,7 

Биологична 

 система 

 на РЗ 

6,0± 

0,10 

4,13± 

0,24 

24,78± 

1,45 

223,2 

Биологична 

 система 

 на РЗ + 

Trichoderma 

viride 

6,7± 

0,34 

5,2± 

0,31 

34,84± 

1,78 

285,3 

Биологична 

 система 

 на РЗ + 

Gliocladium 

virens 

6,2± 

0,33 

5,19± 

0,33 

32,17± 

1,63 

272,8 

НСР 

0,05 - 

26,3 
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ПЛЕВЕСТ ОВЕС (Avena sativa L.) ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА 

ИРГР САДОВО 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛЧИНОВА, ГЕРГАНА ДЕШЕВА, ПЕТЪР ЧАВДАРОВ 

 
Институт по Растителни Генетични Ресурси „К. Малков” 4122 Садово, бул. Дружба №2 

 

e-mail: zenj_val@abv.bg 

 

Резюме: Изследването е проведено през периода 2017-2019 г. в опитното поле на ИРГР “К. 

Малков” гр. Садово. Проучени са продуктивните възможности на 25 образеца плевест овес и е 

установена устойчивостта им към причинителите на брашнеста мана – Erysiphe graminis f.sp. avenae и 

листна (коронеста) ръжда – Puccinia coronifera. Установено е, че с най-къс вегетационен период е 

B4000187, с най-ниско стъбло и най-голяма маса на 1000 семена е В3ВМ0103, с най-голяма дължина на 

метлицата, маса на главната метлица и маса на  зърно от главната метлица е В4000193, а най-високо 

добивни са: B4BM0010, B3BM0103, 83106163, B4000188, B4000190, B4000191, B4000192, B4000193, 

B4000194, B4000196, B4000222, B8BM0021, B8BM0022 и B8E0159.  Тези образци определено 

представляват интерес за селекцията и могат да бъдат включени в селекционни програми. 

Стандартния сорт Дунав и образците B4000190, B4BM0010, 83106163, 83106190, B4000189 и 

A7BM0003 показаха много висока устойчивост през цялата вегетация към двата изпитвани патогена. 

 

Ключови думи: плевест овес, структурни елементи на добива, Erysiphe graminis f.sp. avenae, Puccinia 

coronifera. 

 

AGROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PLEVEST  

OAT SAMPLES (Avena sativa L.) FROM THE IPGR SADOVO 

COLLECTION 
 

EVGENIA VALCHINOVA, GERGANA DESHEVA, PETAR CHAVDAROV 

 
Institute of Plant Genetic Resources “Konstantin Malkov”, 2 Druzhba St, Sadovo, Bulgaria 

 

e-mail: zenj_val @abv.bg 

 

Abstract: The study was carried out in the experimental field of IPGR-Sadovo during the period 2017-2019. 

The aim of investigation was to establish the productive capacity of 25 weed oat accessions and found their 

resistance to the powdery mildew- Erysiphe graminis f.sp. avenae and leaf (crown) rust- Puccinia coronifera. It 

was determined that with the shortest length of vegetation period was B4000187, with the lowest stem and the 

largest mass per 1000 seeds was B3BM0103, with the largest length of panicle, mass on the main panicle and 

mass of grain from the main panicle was В4000193. The relatively highest yields were obtained from the 

samples: B4BM0010, B3BM0103, 83106163, B4000188, B4000190, B4000191, B4000192, B4000193, 

B4000194, B4000196, B4000222, B8BM0021, B8BM0022 and B8E0159. All these samples certainly of interest 

to plant breeding and could be included in selection program. The standard Dunav variety and samples 

B4000190, B4BM0010, 83106163, 83106190, B4000189 and A7BM0003 showed very high resistance 

throughout the growing season to the two pathogens tested. 

 

Key words: weed oats, structural elements of yield, Erysiphe graminis f.sp. avenae, Puccinia coronifera. 
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Въведение  

Овесът за разлика от пшеницата, 

ечемика и лимеца, които са били познати 

още от древността, е сравнително по-ново 

културно растение [Попов и др., 1966]. 

Днес той намира широко и многостранно 

приложение, което се дължи на добрия 

продуктивен потенциал и специфичните 

качества на зърното му – високо 

съдържание на протеин, мазнини, 

незаменими аминокиселини и растителни 

влакна, богат състав на витамини и 

минерални вещества, добри енергийни 

свойства [Савова и др., 2005; Козлова и др., 

2008]. За нашите климатични условия, 

зимуващите сортове овес са с по-висок 

генетичен потенциал за продуктивност на 

зърно и зелена маса. При благоприятни 

условия за развитието на овеса генетичният 

потенциал за продуктивност на зърно е 

висок и зависи от лимитиращото влияние 

на валежите [Антонова, Н., 1997]. 

Значението на културата налага 

непрекъснатото обогатяване, проучване и 

опазване на зародишната плазма при овеса 

за целите на селекцията и е в съответствие с 

поетите от института задължения за 

опазване на биологичното разнообразие и 

растителните генетични ресурси [Антонова, 

1995; МОСВ, 2013; FAO, 2009].  

Националната колекция от род 

Avena се подържа чрез средносрочно и 

дългосрочно ex situ съхранение в 

Националната генбанка при ИРГР-Садово.  

Болестите са в състояние да 

ограничат видовото разнообразие на 

растенията, които се отглеждат в даден 

район или страна, особено при силна 

чувствителност. Видът и количеството на 

загубите, предизвикани от болестите по 

растенията, зависят от вида на растението, 

от паразита, от условията на средата, от 

предприетите мерки за контрол, както и от 

съчетанието на изброените фактори. 

Създаването на устойчиви сортове е 

свързано с известни трудности, тъй като се 

налага да се изучат генетическите системи 

на два организма – на гостоприемника и на 

патогена, както и техните взаимоотношения 

[Станчева, Й. 2004]. 

Основните цели на настоящото 

проучване са: (I) оценка на образци Avena 

sativa L. по биологични, морфологични и 

стопански признаци, (II) проучване 

устойчивостта им към брашнеста мана – 

Erysiphe graminis f.sp. avenae и листна 

(коронеста) ръжда – Puccinia coronifera и 

(III) подбор на перспективни генотипове за 

селекционно-подобрителна работа.  

Материал и методи  

Изследването е проведено през 

периода 2017-2019 г. в опитното поле на 

ИРГР „К. Малков”, гр. Садово в местността 

„Долусене” на почвен тип ливадно-

канелена смолницоподобна почва. В 

проучването са включени 25 

интродуцирани и местни образци плевест 

овес. Сеитбите са извършени в оптимални 

за района срокове 1 октомври, след 

предшественик грах. Експериментът е 

заложен в парцели от по 5 m
2
 в три 

повторения. В изследването е включен като 

стандарт сорт Дунав. През вегетациите са 

провеждани необходимите агротехнически 

мероприятия - подхранвания и борба с 

болести и неприятели.  

От всеки образец са анализирани по 

20 растения по следните биометрични 

показатели: височина на растението (cm), 

дължинана на долно и горно междувъзлие 

(cm), листна площ на флагов и под флагов 

лист (cm
2
), дължина на главната метлица 

(cm), маса на главната метлица (g), маса на 

зърно от главната метлица (g), брой зърна и 

брой класчета в главната метлица. Листната 

площ на флагов лист, листната площ на 

подфлагов лист беше определена чрез 

снемане на линейните параметри на 

листната петура и математически 

коефицент, характерен за конкретен вид 

[Керин и др., 1997; Chanda & Singh, 2002; 

Берова и др., 2004]. Основната формула за 

определяне на листната площ е: A=k.l.b 

където: k- коефициент, различаващ се при 

отделните култури (при овес 0.65), l- 

дължина на листа по централната жилка, b- 

максимална ширина на листа. 
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Продължителността на 

вегетационният период е изчислен в дни от 

1 януари до изкласяване по методика на 

CYMMYT. Масата на 1000 семена е 

определена съгласно БДС 601-85, 

хектолитрова маса на зърното, (kg/l)- БДС 

13381-76 и добив на зърното, kg/da; 

През 2017-2019 г. е проучена 

устойчивостта на образците към 

причинителите на брашнеста мана – 

Erysiphe graminis f.sp. avenae и листна 

(коронеста) ръжда – Puccinia coronifera.  

Оценката е извършена при полски 

условия и естествен инфекциозен фон по 

унифицирана пет бална скала на ВИР: 1. 

много слаба устойчивост; 3. слаба 

устойчивост; 5. средна устойчивост; 7. 

висока устойчивост; 9. много висока  

устойчивост. 

Статистико-математическата 

обработка на експериментално получените 

данни е извършена със статистическа 

програма SPSS 19.0 

 

 

Резултати и обсъждане 

В таблица 1 са представени данните, 

от морфологичната характеристика на 

образците плевест овес във фаза 

изкласяване. През периода на изследването 

с най-високи растения е образец с 

каталожен номер В4000189 (154.9 cm). Най-

нисък е образец В3ВМ0103. При него е 

отчетена следната стойност 89.1 cm. 

Дължината на долното междувъзлие варира 

от 2.3 до 4.9 cm. Най-дълги горни 

междувъзлия са отчетени при два от 

образците В4000184 (43.5 cm) и каталожен 

номер В4000197 (43.6 cm). Най-ниско горно 

междувъзлие е отчетено при образец 

В8ВМ0022- 25.8 cm. От данните е видно, че 

с най-малка листна площ на флагов и под 

флагов лист се характеризира образец 

В4000192 -9.1 cm
2
 и 23.0 cm

2
. 

Таблица 1. Морфологични показатели, характеризиращи образците във фаза 

изкласяване на плевест овес  

 

Образец 

 

Височина на 

растението, cm 

Д-на на долно 

междувъзлие, 

cm 

Д-на на горно 

междувъзлие, 

cm 

Листна площ на 

флагов лист, cm
2
 

Листна площ на 

под флагов лист, cm
2
 

x±Sx CV% x±Sx CV% x±Sx CV% x±Sx CV% x±Sx CV% 

St  Дунав 102.4±0.1 2.3 3.6±0.2 13.9 30.5±0.3 2.6 13.5±1.9 37.8 28.1±2.2 21.0 

A7BM0003 112.7±1.0 2.3 4.7±0.2 8.5 33.5±1.4 11.0 23.4±2.5 28.2 34.0±5.0 38.5 

B4BM0010 103.4±1.3 3.4 4.2±0.1 9.5 26.6±0.4 4.1 21.2±0.8 9.9 32.6±1.9 15.6 

B3BM0103 89.1±0.8 2.5 2.9±0.2 17.2 31.2±1.0 8.0 18.9±0.9 12.7 26.1±0.6 6.1 

83106163 138.3±1.0 1.9 4.9±0.2 8.2 35.8±0.7 5.0 14.2±0.9 16.9 29.6±1.9 17.2 

83106190 105.9±0.8 1.9 3.7±0.2 16.2 41.0±0.7 4.6 12.5±2.1 43.2 23.7±2.0 39.8 

B4000184 153.4±0.9 1.6 4.8±0.2 10.4 43.5±1.2 7.4 19.1±1.1 15.7 32.6±1.1 9.2 

B4000185 147.1±0.9 1.7 3.9±0.2 12.8 38.4±0.9 6.5 26.3±1.7 17.1 46.6±1.5 8.4 

B4000186 142.4±0.9 1.8 3.6±0.2 16.7 41.8±0.8 5.3 20.1±1.2 15.9 36.4±2.4 17.6 

B4000187 112.6±0.9 2.2 3.9±0.2 12.8 38.1±0.5 3.7 15.7±0.7 12.1 25.4±1.3 13.0 

B4000188 147.1±0.9 1.7 4.3±0.2 14.0 34.0±1.0 7.6 19.0±1.3 18.4 38.5±3.2 22.1 

B4000189 154.9±0.7 1.2 4.9±0.1 4.1 40.6±0.6 4.2 16.9±2.3 36.1 32.7±1.8 14.7 

B4000190 135.6±0.4 0.8 4.8±0.1 6.3 39.6±0.9 5.8 13.5±1.1 21.5 41.0±3.9 25.4 

B4000191 101.6±1.2 3.1 3.8±0.3 18.4 30.1±0.6 5.0 11.9±1.2 27.7 25.1±2.1 21.9 

B4000192                                                                           120.3±0.4 0.8 3.9±0.2 12.8 40.3±0.5 3.5 9.1±0.3 9.9 23.0±0.9 9.7 

B4000193                                                                    133.4±0.7 1.4 4.5±0.2 13.3 36.5±1.0 7.4 14.8±0.7 12.2 39.8±2.6 17.3 

B4000194 122.6±0.9 2.0 3.8±0.1 7.9 33.3±0.5 3.6 16.9±0.7 11.8 35.7±1.1 8.1 

B4000195 117.0±0.7 1.5 3.9±0.1 7.7 40.3±0.3 2.0 20.0±0.9 11.5 40.2±1.1 7.0 

B4000196 122.3±0.8 1.8 2.3±0.2 21.7 35.3±1.0 7.6 15.1±0.5 8.6 28.8±0.8 7.3 

B4000197 151.1±0.8 1.3 4.2±0.2 11.9 43.6±0.3 1.6 15.6±0.7 12.8 29.3±2.0 18.1 

B4000199 97.6±0.9 2.6 4.1±0.2 14.6 33.6±0.7 5.7 16.6±0.8 13.3 34.5±1.2 9.0 

B4000222 102.6±0.9 2.4 2.8±0.1 7.1 31.5±0.7 6.0 13.0±1.9 38.5 32.2±3.2 26.4 
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B8BM0021 119.3±0.5 1.2 4.1±0.1 4.9 37.0±0.7 5.1 25.9±0.7 6.9 51.6±0.6 3.1 

B8BM0022 92.9±0.9 2.5 4.8±0.1 8.3 25.8±0.7 7.4 20.8±1.1 14.4 41.9±1.6 10.3 

B8E0159 135.7±0.9 1.8 2.8±0.2 14.3 40.2±0.9 5.7 25.4±2.5 26.4 38.2±1.0 7.1 

 
В таблица 2 са описани данните от 

морфологичната характеристика на 

образците овес във фаза пълна зрялост. 

Образец В4000193 през периода на 

изпитване се отличи с най-голяма дължина 

на метлицата- 39.3 cm, маса на главната 

метлица- 3.8 g и маса на зърно от главната 

метлица съответно 3.1 g. Най-ниски 

стойности по показателите маса на главната 

метлица (0.9 g ) и маса на зърно от главната 

метлица (0.7 g) е отчетена при В4000189. 

Броя на зърната в метлицата варира от 24.8 

(B4000187) до 106.2 (B8BM0022), броя на 

класчетата от 18.8 (B4000187) до 73.6 

(B4000185). 

 
Таблица 2. Показатели по параметри на добива характеризиращи образците 

във фаза узряване на  плевест овес 

 

От таблица 3 е видно, че 

вегетационният период на образците 

плевест зимуващ овес е с дължина от 122 до 

140 дни. Масата на 1000 зърна е един от 

най-важните косвени показатели, 

характеризиращ свойствата на зърното-

неговата технологична ценност и 

качеството му като посевен материал. 

Абсолютната маса варира от 23.0 g до 42.0 

g. Най-ниска абсолютна маса  23.0 g е 

измерена при три образеца В4000185, 

В4000189 и В4000190, а най-висока 42.0  g 

при B3BM0103. Хектолитровата маса е 

сравнително постоянен показател. С най-

ниската хектолитрова маса от групата е  

В4000187 -27.8 kg/l. С най-висока 

хектолитрова маса се отличава В4000196- 

47,7 kg/l. 

 

Образец 

 

Дължина на 

главната 

метлица, cm 

Маса на 

главната 

метлица, g 

Маса на зърно от 

главната метлица, g 

 

Брой зърна в 

главната метлица 

Брой класчета в 

главната метлица 

x±Sx CV% x±Sx CV% x±Sx CV% x±Sx CV% x±Sx CV% 

St  Дунав 21.6±1.3 13.4 1.6±0.1 12.5 1.4±0.1 14.3 51.2±3.8 16.6 30.2±2.2 16.6 

A7BM0003 25.0±0.8 7.2 2.7±0.3 25.9 2.1±0.3 28.6 92.0±10.5 25.5 55.6±7.2 29.0 

B4BM0010 22.9±1.2 11.8 2.1±0.2 14.3 1.9±0.2 15.8 57.8±4.3 16.8 38.4±3.6 21.1 

B3BM0103 20.3±0.2 2.5 1.7±0.1 11.8 1.1±0.1 18.2 31.2±3.0 21.5 19.4±0.4 4.6 

83106163 23.8±0.3 2.5 1.8±0.2 27.8 1.9±0.2 21.1 66.0±8.6 28.8 57.8±5.8 22.5 

83106190 19.8±0.6 6.6 2.2±0.1 13.6 1.8±0.1 11.1 55.0±1.3 5.3 31.2±0.8 5.8 

B4000184 32.7±0.7 4.9 2.6±0.1 3.8 2.0±0.0 0.0 95.2±0.8 1.9 53.0±0.4 1.9 

B4000185 27.9±1.2 9.7 2.6±0.1 11.5 2.1±0.1 14.3 81.6±0.7 2.1 73.6±0.7 2.0 

B4000186 31.4±1.9 13.4 2.4±0.3 29.2 2.0±0.2 20.0 44.8±11.0 55.1 65.2±7.1 26.1 

B4000187 21.0±0.6 6.2 1.6±0.2 18.8 1.4±0.1 21.4 24.8±1.9 16.9 18.8±1.3 15.4 

B4000188 28.7±0.5 4.2 1.9±0.0 5.3 1.3±0.7 58.3 37.0±5.5 33.2 36.8±1.8 10.9 

B4000189 27.8±1.1 8.6 0.9±0.1 22.2 0.7±0.1 28.6 42.4±4.5 23.8 31.4±3.5 24.8 

B4000190 26.6±1.0 8.6 1.1±0.1 18.2 0.8±0.1 25.0 34.8±5.9 37.6 29.2±1.8 13.7 

B4000191 25.8±0.5 4.3 2.1±0.1 9.5 2.0±0.1 5.0 38.8±8.2 47.4 32.6±2.6 17.5 

B4000192 24.4±1.5 13.5 2.4±0.2 20.8 2.0±0.2 30.0 60.2±2.8 10.3 33.0±0.9 6.1 

B4000193 39.3±1.5 8.7 3.8±0.2 13.2 3.1±0.1 9.7 96.8±4.5 10.3 53.6±3.3 13.6 

B4000194 33.6±0.8 5.1 2.1±0.2 14.3 1.9±0.1 15.8 62.2±1.0 3.7 47.2±0.9 4.2 

B4000195 26.5±0.3 3.0 2.4±0.1 12.5 1.3±0.2 30.8 53.8±5.9 24.3 32.6±0.7 5.2 

B4000196 26.7±0.6 5.2 3.4±0.1 2.9 2.7±0.1 7.4 97.4±3.4 2.8 54.4±1.5 6.3 

B4000197 36.2±1.3 7.7 2.4±0.2 16.7 2.0±0.1 10.0 65.8±3.8 12.9 44.8±3.4 17.0 

B4000199 26.3±0.3 2.7 1.9±0.1 63.2 1.6±0.1 12.5 42.4±3.4 17.7 35.8±1.5 9.2 

B4000222 25.6±0.5 4.7 2.9±0.2 17.2 2.3±0.2 21.7 75.2±13.5 40.3 41.6±2.2 11.8 

B8BM0021 27.2±0.9 7.7 2.8±0.3 17.9 2.7±0.2 18.5 64.2±7.3 25.5 42.0±2.8 15.0 

B8BM0022 22.4±1.0 9.4 2.9±0.1 6.9 2.4±0.1 8.3 106.2±2.6 5.4 45.0±1.6 7.8 

B8E0159 32.4±1.0 6.8 3.2±0.2 15.6 2.9±0.2 13.8 102.2±8.7 19.0 53.0±5.2 22.3 
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Средните стойности за 

вариационният коефициент са в границите 

между 4.7 % и 15.7%. Относително най-

вариабилни за периода на изследването е 

маса на 1000 зърна (15.7%). Относително 

най-слабо вариабилен е показателя: 

дължина на вегетационния период [Таблица 

3]. 

 
Таблица 3. Биологични особености и стопански качества на плевест 

овес 

 

№ Образец 

 

Продълж на вегет. период 

/дни/ 

 

Маса на 1000 

семена, g 

 

Хектолитрова маса, kg/l 

  

1. St  Дунав 126 34.0 45.2 

2. A7BM0003 125 37.0 41.8 

3. B4BM0010 125 35.0 43.4 

4. B3BM0103 123 42.0 42.2 

5. 83106163 135 29.0 47.0 

6. 83106190 134 32.0 44.4 

7. B4000184 123 24.0 37.3 

8. B4000185 140 23.0 38.0 

9. B4000186 136 29.0 37.9 

10. B4000187 122 36.0 27.8 

11. B4000188 134 31.0 40.1 

12. B4000189 137 23.0 41.4 

13. B4000190 123 23.0 38.6 

14. B4000191 123 33.0 36.4 

15. B4000192                                                                           124 31.0 35.4 

16. B4000193                                                                    134 32.0 38.5 

17. B4000194 138 26.0 38.7 

18. B4000195 139 30.0 40.8 

19. B4000196 134 30.0 47.7 

20. B4000197 128 35.0 45.0 

21. B4000199 124 30.0 37.3 

22. B4000222 134 34.0 41.4 

23. B8BM0021 134 30.0 39.2 

24. B8BM0022 134 36.0 42.8 

25. B8E0159 124 38.0 39.2 

Средно  130.1 31.3 40.3 

CV,%  4.7 15.7 10.4 

 
През периода на изследвани са 

проучени и продуцтивните възможности на 

образците зимен плевест овес [Таблица 4]. 

Добивите на зърно при тях са сравнявани 

със сорт Дунав. Четиринадесет образеца 

показват добив по-висок от стандарта. 

Разликите в добива са статистически 

доказани. Образец с каталожен номер 

А7ВМ0003 превишава стандарта, но 

разликите не са осигурени и статистически 

те попадат в неговата класа. Всички 

останали образци в тази група са с добив на 

зърно по-нисък от стандарт Дунав. 

Разликите са много добре осигурени и 

статистически доказан. 

Таблица  4.  Добиви зърно от плевест овес kg/da 

 

№ 

 

Образец 

Среден 

добив, kg/da 

Относителен 

добив, 

% 

Разлика 

±D 

 

Доказаност 

1. St  Дунав 416.67 100.00 0.0  

2. A7BM0003 423.33 101.60 6.67 ns 

3. B4BM0010 520.00 124.80 103.33 +++ 

4. B3BM0103 456.67 109.60 40.00 +++ 
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5. 83106163 446.67 107.20 30.00 +++ 

6. 83106190 390.00 93.60 -26.67 --- 

7. B4000184 276.67 66.40 -140.00 --- 

8. B4000185 380.00 91.20 -36.67 --- 

9. B4000186 393.33 94.40 -23.33 -- 

10. B4000187 416.67 100.00 0.00 ns 

11. B4000188 603.33 144.80 186.67 +++ 

12. B4000189 370.00 88.80 -46.67 --- 

13. B4000190 490.00 117.60 73.33 +++ 

14. B4000191 490.00 117.60 73.33 +++ 

15. B4000192                                                                           473.33 113.60 56.67 +++ 

16. B4000193                                                                    460.00 110.40 43.33 +++ 

17. B4000194 443.33 106.40 26.67 +++ 

18. B4000195 416.67 100.00 0.00 ns 

19. B4000196 510.00 122.40 93.33 +++ 

20. B4000197 413.33 99.20 -3.33 ns 

21. B4000199 406.67 97.60 -10.00 ns 

22. B4000222 656.67 157.60 240.00 +++ 

23. B8BM0021 470.00 112.80 53.33 +++ 

24. B8BM0022 660.00 158.40 243.33 +++ 

25. B8E0159 516.67 124.00 100.0 +++ 

GD 5%= 13.78  GD 1%=  18.39  GD 0.1%=24.03 

 

Проучена е реакцията на образците 

плевест овес към причинителите на 

брашнеста мана и листна (коронеста) 

ръжда. Резултатите от извършеното 

изследване са посочени в таблица 5. 

Оценката за установяване реакцията на 

проучваните материали към посочените 

фитопатогени е извършена във фаза 

изметляване. По отношение развитието и 

разпространението на причинителя на 

брашнеста мана материалите се групираха в 

три групи – средно устойчиви (бал 5), 

високо устойчиви (бал 7) и много високо 

устойчиви (бал 9). Към първата група се 

отнасят образците B4000197, B4000191, 

B4000195 и B3BM0103. При същите се 

констатира наличие на слаб мицел, без 

обилно спороношение от гъбата. При 

високоустойчивите сортове бяха 

наблюдавани жълти и некротични петна, 

без мицел на патогена. В тази група 

попаднаха следните сортове: B4000185, 

B4000186, B4000187, B4000192, B4000193, 

B4000194, B4000196, B4000222 и B4000199. 

Най-многобройна е групата на много 

високо устойчивите образци към 

изпитвания патоген. При тях листата бяха 

напълно здрави и не беше констатирано 

инфектиране от причинителя на брашнеста 

мана през цялата вегетация на културата. 

По отношение реакцията на 

образците към причинителя на коронеста 

ръжда -  Puccinia coronifera материалите се 

разграничиха в две групи – високо 

устойчиви (бал 7) и много високо 

устойчиви (бал 9). Към първата група 

попадат десет образци, при които 

наблюдавахме само дребни хлоротични 

петна, без развитие на соруси. По късно във 

фаза наливане на зърното, хлорозата 

преминаваше в некроза. При останалите 

петнадесет сорта констатирахме само 

единични хиперсензитивни некротични 

реакции по отделни листа.  

 

 
Таблица 5. Проучване реакцията на 

образци плевест овес към причинителите 

на брашнеста мана и листна (коронеста) 

ръжда  
№ 

по 
Образец 

КОСН 

Брашнеста 

КОСН 

Коронеста 

ред мана,  

бал 9-1 

ръжда,   

бал 9-1 

1. St  Дунав 9 9 

 A7BM0003 9 9 

3. B4BM0010 9 9 

4. B3BM0103 5 9 
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5. 83106163 9 9 

6. 83106190 9 9 

7. B4000184 9 7 

8. B4000185 7 7 

9. B4000186 7 9 

10. B4000187 7 9 

11. B4000188 9 7 

12. B4000189 9 9 

13. B4000190 9 9 

14. B4000191 5 7 

15. B4000192                                                                           7 7 

16. B4000193                                                                    7 9 

17. B4000194 7 9 

18. B4000195 5 9 

19. B4000196 7 9 

20. B4000197 5 7 

21. B4000199 7 9 

22. B4000222 7 7 

23. B8BM0021 9 7 

24. B8BM0022 9 7 

25. B8E0159 9 7 

 

Заключение 

Средно за тригодишният период на 

проучване относително най-високи добиви 

са получени от образците: B4BM0010, 

B3BM0103, 83106163, B4000188, B4000190, 

B4000191, B4000192, B4000193, B4000194, 

B4000196, B4000222, B8BM0021, 

B8BM0022 и B8E0159. В резултат на 

изследването като изходен материал в 

селекционните програми на овеса могат да 

бъдат включени: В3ВМ0103 (ниско стъбло); 

B4000187 (къс вегетационен период); 

В4000193 (дължина на метлицата, маса на 

главната метлица и маса на зърно от 

главната метлица); B3BM0103 (голяма маса 

на 1000 семена). 

Стандартния сорт Дунав и 

образците B4000190, B4BM0010, 83106163, 

83106190, B4000189 и A7BM0003 показаха 

много висока устойчивост през цялата 

вегетация към двата изпитвани патогена. 
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ПРОЯВИ НА ХЕТЕРОЗИС ЗА ПРИЗНАЦИТЕ 

ДЪЛЖИНА НА ЗЪРНОТО И МАСА НА 1000 

ЗЪРНА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ХИБРИДИ 

ЦАРЕВИЦА ОТ ГРУПА ФАО 400  

АЛБЕНА ПЕНЧЕВА  

ИРГР „Константин Малков“ – гр. Садово 

albena_1172@abv.bg 
 

Резюме: Проучени са хетерозисните прояви за два стопански признака при 

царевицата–дължина на зърното и маса на 1000 зърна. Изпитани са 10 

експериментални хибрида царевица получени от кръстосването на 10 местни 

популации с тестерна линия 118/96В. Образците са отглеждани при условия с 

напояване. Резултатите за хетерозисните прояви и степента на доминиране (d/a) 

са разнопосочни. 

За дължината на зърното истинският хетерозис (ВРН) е отрицателен при 7 от 

случаите, като 6 от тях са с прояви на отрицателно доминиране и отрицателно 

свръхдоминиране. При една от кръстоските (74E3015 x 118/96B) е установен 

положителен хетерозис, с характер на отрицателно доминиране. За маса на 1000 

зърна е установен положителен хетерозис за 8 от изпитваните кръстоски, а 

степените на доминиране варират в широки граници – от отрицателно доминиране 

до положително свръхдоминиране. 

Ключови думи: местни популации, експериментални хибриди, хетерозисни прояви, 

степен на доминиране  

HETEROSIS EVENTS FOR LENGTH OF GRAIN 

AND MASS PER 1000 GRAINS IN 

EXPERIMENTAL MAIZE HYBRIDS OF THE FAO 

400 GROUP  

ALBENA PENCHEVA  

IPGR “Konstantin Malkov” – Sadovo 

albena_1172@abv.bg 

Abstract: The heterosis events for two economic traits in maize - length of grain and mass 

per 1000 grains were studied. 10 experimental maize hybrids obtained by crossing 10 local 

populations with a test line 118/96B were tested. The accessions were grown under 

irrigated conditions. The results for heterosis events and the degree of dominance (d/a) are 

different. 

For grain length, true heterosis (BPH) was negative in 7 of the cases, with 6 of them 

showing negative dominance and negative overdominance. In one of the crosses (74E3015 

x 118/96B) positive heterosis was found, with a negative dominance character. For a mass 

of 1000 grains, positive heterosis was found for 8 of the tested crosses, and the degrees of 

dominance vary widely - from negative dominance to positive overdominance. 

Key words: local populations, experimental hybrids, heterosis events, degree of 

dominance 

 

 

1. Въведение 

Царевицата е класически обект за 

проучване на уникалното явление хетерозис 

повече от сто години [Вълчинков и др., 2013]. 

Необходимостта от разширяване на генетичната 

основа и генетичният фонд при селекция на 

царевицата налага непрекъснато изучаване на 

новосъздадени и разпространени в света 
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хибриди [Ангелов и др., 1995], а създаването на 

нови хибриди и внедряването им в 

производството изисква проучване върху 

тяхната продуктивност и други важни стопански 

качества [Вълчинков и др., 2001]. Това е 

предмет на задълбочени и целенасочени 

изследвания, върху които непрекъснато се 

работи [Делибалтова и др., 2009]. Въз основа на 

тези проучвания в производството се включват 

нови царевични хибриди с висок генетичен 

потенциал. Отглеждането им в различни 

агроекологични райони на страната 

представлява голям интерес и има важно научно 

и практическо значение [Стоянов и др., 2001; 

Петров и др., 2003].  

При селекция на нови хибриди и 

изходни форми при царевицата е важно да се 

знае кои от признаците се наследяват 

взаимосвързано и кои – независимо един от 

друг. Това дава възможност своевременно да се 

определи посоката на отбора по един или 

няколко желани признаци и свойства [Ангелов и 

др., 2009]. Представянето на база данни за 

перспективните селекционни материали от 

тяхното проучване и оценка улеснява 

селекционната работа при царевицата за 

създаване на нови високопродуктивни и 

стопански ценни сортове и хибриди.  

Редица автори са публикували резултати 

от изследването на нови селекционни материали 

[Valkova, 2010; Valkova and Petrovska, 2013; Lee 

at al., 2001a,b; Reid at al., 2013, 2014 и др.], което 

представлява голям научен интерес и 

практическа полза за подобряване на по-

нататъшния селекционен процес при 

царевицата. 

Обект на настоящото проучване са 

хетерозисните прояви за признаците: дължина 

на зърното и маса на 1000 зърна при различни 

генотипове средноранни царевични хибриди.  

2. Материал и методи 

Проучени са 10 местни образци 

царевица, кръстосани с тестер 118/96B, както и 

получените между тях хибридни комбинации. 

Тесткросите са получени чрез кръстосването на 

отдалечена в екологично отношение царевична 

зародишна плазма с тестер 118/96В. Линия 

118/96В (хетерозисна група Lancaster) е 

получена от синтетична популация чрез 

инбридинг и отбор на раноцъфтящи форми, 

стабилизирана е през 1996 г. Хибридите и 

родителските компоненти са изпитвани в 

опитното поле на ИРГР-Садово, в продължение 

на три години, в рандомизирани полски опити. 

Гъстотата на посева е 5000 р/da, генотиповете са 

заложени в две повторения, при условия с 

напояване. Получените при експеримента 

хибриди са от група 400-500 по ФАО. 

Проявите на истински хетерозис (ВРН) 

са оценени по методика на Омаров [1975]. 

Въздействието на генната разлика върху 

фенотипа е изразено чрез два параметъра: a 

(фенотипната разлика между двата хомозиготни 

индивида АА и аа) и d [отклонението на 

хетерозиготния фенотип Аа от средната 

стойност на АА и аа (МР)]. Степените на 

доминиране са изчислени по методика на Генчев 

[Генчев и др., 1975]. 

3. Резултати и обсъждане 

Признаците, обект на настоящото 

проучване са тясно свързани с продуктивността 

на растението и с други елементи на добива. 

Зрелите кочани, получени в резултат на 

кръстосването на местни популации с инбредна 

линия 118/96В са с цилиндрична форма, дълги, 

свилата е без антоцианово оцветяване, зърното е 

зъбовидно, жълто, а какалашката е червено 

оцветена (Фиг. 1). 
 

 
Фиг. 1. Експериментални хибриди 

царевица с бащин компонент 118/96В 

 

Резултатите от изражението на двата 

признака при местните образци и кръстоските са 

представени на таблица 1. Признакът „дължина 

на зърното“, в съчетание с дължината на кочана 

и броя на редовете е от голямо значение за 

продуктивността на растенията и е преди всичко 

сортово качество. За групата изследвани 

образци стойностите на признака „дължина на 

зърното“ варират от 4,9 mm до 7,9 mm за 

местните популации и от 3,0 mm до 6,8 mm за 

тесткросите. Средната стойност на признака за 

групата е 6,8 mm, а за кръстоските – 5,7 mm. 

Масата на 1000 зърна е косвен показател, 

един от най-важните що се отнася до посевните 

качества на селскостопанските култури. Тя се 
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определя от едрината и теглото на 

зърното и представлява сортова особеност 

[Иванов, 2011]. Стойностите варират от 217,5 g 

до 345,3 g за местните образци и от 253 g до 

349,3 g за кръстоските. Средните стойности за 

групата изпитвани варианти е: 254,7 g за 

местните популации и 287,7 g за тесткросите 

(Таблици 1, 2). 

Таблица 1.  Средни стойности за  

дължина на зърното и маса на 1000 

зърна при местни образци царевица 
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88BM34 7,4 258,0 

A9E0802 7,8 217,5 

88BM32 7,2 227,5 

A9E0371 6,8 257,6 

A9E0674 7,9 243,3 

A7E0661 6,0 223,7 

A9E0773 4,9 345,3 

B0E0170 5,5 252,3 

B0E0157 6,4 255,6 

74E3015 7,8 266,2 

 
6,8 254,7 

 

Таблица 2. Средни стойности за 

дължина на зърното и маса на 1000 зърна при 

кръстоски царевица 

 

 

За признака „дължина на зърното” 

данните за хетерозисния ефект при кръстоските 

с бащин компонент 118/96В показват, че само в 

една от тях (74Е3015 х 118/96В) хетерозиса е 

положителен (ВРН=19,0%); при два от 

тесткросите (A7E0661 x 118/96B и B0E0170 x 

118/96B) хетерозисът е нулев и при всички 

останали варианти е с отрицателна стойност.  

Резултатите, по отношение на степента 

на доминиране за признака „дължина на 

зърното“ показват, че в повечето кръстоски 

наследяването е чрез отрицателно доминиране, 

като при 74E3015 x 118/96B с положителен 

хетерозис, наследяването е отрицателно 

доминиране, а при A9E0674 x 118/96B с 

отрицателен хетерозис, наследяването е 

положително доминиране. При двете кръстоски 

с нулев хетерозис характера на наследяване е 

сходен – положително доминиране и 

положително свръхдоминиране (Таблица 3). 

За количественият признак „маса на 1000 

зърна“ при тесткросите с баща 118/96В са 

установени стойности на ВРН от -12,6% 

(74Е3015 х 118/96В) до 17,8% (В0Е0170 х 

118/96В). Резултатите за проявите на хетерозис 

и степените на доминиране взаимно се 

припокриват. Например отрицателен хетерозис е 

установен при две от кръстоските: 74Е3015 х 

118/96В и 88ВМ32 х 118/96В. В повечето случаи 

по този признак наследяването е положително 

свръхдоминиране, проявено при осем кръстоски 

с баща 118/96В. Степента на доминиране при 

74Е3015 х 118/96В е с характер на отрицателно 

доминиране, при 88ВМ32 х 118/96В, обаче, със 

стойност ВРН -2,0 се наблюдава междинно 

наследяване на признака (Таблица 3). 

В групата на тесткросите с баща 

118/96В, резултатите за хетерозиса и степените 

на доминиране, с малки изключения взаимно се 

потвърждават. Кръстоските, при които d/a>1 и 

проявяват положително свръхдоминиране, 

отбелязват и висок положителен хетерозисен 

ефект и обратно – вариантите, при които d/a<1 

проявяват отрицателен хетерозис. Подобни 

резултати са установени в проучване на 

Petrovska [2013] при тестване на 10 късни 

експериментални хибриди, принадлежащи към 

две генетично различни групи – Lancaster и 

Reid. Анализът на комбинативната способност 

на проучваните линии е показал най-висока СКС 

при четири от тях. Това ги прави подходящи за 

директно включване в хетерозисната селекция 

за създаване на високодобивни хибриди, тъй 

като в наследяването на генетичните параметри 

се наблюдават свръхдоминиращи и епистатни 

генни ефекти. 
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88BM34x118/96B 5,0 292,3 

A9E0802x118/96B 6,8 290,8 

88BM32x118/96B 6,3 271,0 

A9E0371x118/96B 6,0 280,5 

A9E0674x118/96B 6,3 281,5 

A7E0661х118/96B 6,0 308,3 

A9E0773х118/96B 5,5 284,0 

B0E0170х118/96B 6,5 266,5 

B0E0157х118/96B 6,3 349,3 

74E3015x118/96B 3,0 253,0 

 
5,7 287,7 
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Таблица 3. Прояви на хетерозис и 

степени на доминиране за дължина на зърното 

маса на 1000 зърна при хибриди царевица 

BPH, %-истински хетерозис 

d/a-степени на доминиране в F1 
 

4. Заключение 

Експерименталните хибриди царевица са 

проучвани в опитното поле на  ИРГР – гр. 

Садово, в продължение на три години. 

Растенията са с добър хабитус, зрелите кочани 

са цилиндрични, дълги, със зъбовидно, жълто 

зърно. Масата на 1000 зърна варира в не много 

широки граници.  

За признака „дължина на зърното” 

данните за хетерозисния ефект показват 

отрицателен хетерозис при седем от 

кръстоските. Резултатите, по отношение на 

степента на доминиране показват, че при шест 

от вариантите наследяването е чрез отрицателно 

доминиране.  

За количественият признак „маса на 1000 

зърна“ при тесткросите с баща 118/96В 

резултатите за проявите на хетерозис и 

степените на доминиране взаимно се 

припокриват. В повечето случаи наследяването 

е с характер на положително свръхдоминиране, 

проявено при осем кръстоски. 
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ИЗПИТВАНЕ НА ФУНГИЦИДИ ЗА КОНТРОЛ НА 
PYRICULARIA ORYZAE  

 
СВИЛЕНА ТОШЕВА, ПЕТЪР ЧАВДАРОВ 

 
Институт по растителни генетични ресурси “К. Малков” – Садово 

E-mail: sv.tocheva@abv.bg 
 

Резюме: През периода 2017 – 2019 г. са изпитани три фунгицида, предлагани от 
различни фирми за контрол на причинителя на припламване по ориза (Pyricularia 
oryzae Cavara). Опита е изведен при полски условия по блоков метод в четири 
повторения. Включените в проучването сортове и линии са избрани произволно без 
предварителна информация за реакцията им към Pyricularia oryzae Cavara. 
Третирането на растенията с фунгицидите е извършено във фаза изметляване. В 
мерките за контрол против разпространението на припламването по ориза са 
подходящи за включване фунгицидните препарати с търговски названия Ортива 
Топ, Манкозеб 80 ВП и Корсейт 60 ВГ. Най-добро фунгицидно действие спрямо 
Pyricularia oryzae Cavara има Ортива Топ. 
Ключови думи: ориз, припламване по ориза, фунгициди 

  
TESTING OF PYRICULARIA ORYZAE FUNGICIDES FOR 

CONTROL 
 

SVILENA TOSHEVA, PETAR CHAVDAROV 
 

Institute of plant genetic resources “K. Malkov” - Sadovo 
E-mail: sv.tocheva@abv.bg 

 
Abstract: During the period 2017 - 2019, three fungicides were tested, offered by different 
companies for to control the cause of rice blast disease (Pyricularia oryzae Cavara). The 
experiment was performed under field conditions by the block method in four replications. 
The varieties and lines included in the study were randomly selected without prior 
information on their reaction to Pyricularia oryzae Cavara. The treatment of plants with 
fungicides was carried out in the sweeping phase. The control measures against the spread 
of the rice blast are suitable for inclusion fungicides with trade names Ortiva Top, 
Mancozeb 80 ВП and Corset 60 ВГ. Best fungicidal action against Pyricularia oryzae 
Cavara has Ortiva Top. 
Key words: Oryza sativa L., rice blast disease, fungicides 

 

1.Въведение 

Припламването, причинено от гъбата 
Pyricularia oryzae Cavara е широко 
разпространено заболяване във всички 
оризопроизводителни райони на света [Каров, 
2001; Йончев, 2010; Ванцовський, 2004; 
Mohammad et al., 2017]. Регистрирано е в над 85 
страни и се счита за най-важната и вредоносна 
болест по ориза, защото го унищожава във 
всички фази от развитието, започвайки от 
поникването. В България заболяването е 
известно и под името „чалгън”. 

Благоприятни условия за развитие и 
епидемично разпространение на заболяването 
са: висока атмосферна влажност на въздуха; 
дъждове, ниски променливи температури и 

мъгли през време на вретененето; ниски, 
заблатени, непроветриви места; високи дози 
азотни торове, водещи до полягане на 
посевите; много гъст и заплевелен посев; 
наличие на червено зърнести форми ориз, 
които се характеризират с особено висока 
възприемчивост към болестите. Все по-често 
се наблюдава и монокултурно отглеждане на 
ориза. 

Пирикуларията поразява всички 
надземни части на растението – листа, възли, 
метлица. Възприемчивостта и заболяването на 
растенията е най-голямо по време на 
изметляването. Когато заразата е пренесена 
чрез семената, болестта съпровожда цялото 
развитие на културата но нанася най-големи 
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щети при вретенене и изметляване. Най-
интензивно се нападат буйно развиващите се и 
гъсто разположени растения, поради което 
болестта често се появява на хармани. 

Самата поява и пораженията от 
болестта зависят главно от източниците на 
зараза, от времето на инфекцията, 
устойчивостта на сортовете и от условията на 
средата [Fukuta, 2008; Okeke et al., 1992; 
Mohammad, 2017; Telebanco-Yanoria, 2010]. 

Високата вариабилност на Pyricularia 
oryzae Cavara затруднява химическия контрол. 
Въпреки това, използването на устойчиви 
сортове ориз, както и на разумни и адекватни 
мерки за химически контрол се оказват много 
полезни. 

В нашата публикация са изложени 
резултати от проведеното изпитване на три 
химични препарата за изясняване на 
фунгицидното им действие спрямо 
причинителя на припламване по ориза. 

 
2.Материал и методи 

През периода 2017 – 2019 г. в ИЗК 
„Марица”–Пловдив изпитахме три фунгицида, 
предлагани от различни фирми за контрол на 
причинителя на припламване (Pyricularia 
oryzae Cavara). 

Проучено е фунгицидното действие на 
следните химични субстанции: 

Опитът беше изведен при полски 
условия и естествен инфекциозен фон, по 
блоков метод в четири повторения с големина 
на реколтната парцелка 10 m2. Включените в 
него образци са избрани произволно без 
предварителна информация за реакцията им 
към Pyricularia oryzae Cavara - Османчик 97, 
Камео, Луна, Гала, Феномино, HG1, CRLB1, 
линия №19 и линия №77. Сеитбата е 
извършена след предшественик ориз, а 
оризовия посев е отглеждан съобразно с 
утвърдената в страната технология за 
отглеждане на културата. 

Приложихме едно третиране на 
растенията във фаза изметляване. Пръскането 

с фунгицидните препарати извършихме с 
малообемна ръчна пръскачка с 30 l вода/da. В 
зависимост от метеорологичните условия, 
инкубационния период при пирикуларията е в 
границите 4-13 дни, след което отчитахме 
нападението от патогена. 

 
3.Резултати и обсъждане 

Петнадесет дни след третирането с 
фунгицидите, което съвпадна с фаза млечна 
зрялост на ориза са направени обследвания 
свързани с развитието и разпространението на 
пирикуларията. Развитието на патогена върху 
листата на три от контролните варианта – 
Османчик 97 (Турция), Феномино и Камео 
(Италия) е много добре изразено. При 
прегледите бяха наблюдавани типичните 
симптоми, причинявани от Pyricularia oryzae 
Cavara петна с характерната овално-
елипсовидна форма с червено-кафява 
периферия и светлокафяв до сив център (Фиг. 
1). Размерите на петната варират в зависимост 
от условията на средата и чувствителността на 
сорта, но най-често са между 1-1,5 cm дължина 
и 0,5 cm ширина. 

 

 
Фиг. 1Симптоми по листата от 
Pyricularia oryzae Cavara 

 
При сорт Османчик 97, който е 

стандарт в страната и през трите опитни 
години в контролните парцели са 
констатирани растения със симптома 
припламване по листата, а през 2017 г. и 2019 
г. и в контролните варианти на сорт 
Феномино. 

При сорт Камео (2018 г.) са установени 
две от формите на проявяване на болестта - 
припламване по листата и припламване по 
плевите. 

Резултатите получени след третирането 
с Ортива Топ са идентични и през трите 
експериментални години – липсват повреди от 
Pyricularia oryzae Cavara. 

Търговско 
название 

Активно 
вещество 

Доза на 
приложение 

Ортива Топ 

Азоксистробин 
– 200 g/l + 

Дифеноконазол 
– 125 g/l 

100 ml/da 

Корсейт 60 
ВГ  

Симоксанил – 
600 g/kg 40 g/da 

Манкозеб 80 
ВП  

Манкозеб – 800 
g/kg 250 g/da 
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През времето на цялостното 
наблюдение, до края на вегетационния период 
при всички сортове и линии тествани с 
Манкозеб 80 ВП, през 2017 г. и 2018 г. не се 
констатирани поражения от гъбния патоген. 
Такъв ефект е установен и след третирането с 
Корсейт 60 ВГ през 2019 година. 

След прилагане на фунгицидите, при 
турският сорт Гала и през трите опитни години 
са установени симптоми на заболяването. 
Намерени са малки некротични точки по 
листата след пръскане с Корсейт 60 ВГ (2017 г. 
и 2018 г.), като степента на нападение 
варираше от 5,0 % до 10,0%. През 2019 г. след 
тестването с Манкозеб 80 ВП, освен 
горепосочения признак е установена още една 
от формите на проявяване на припламването - 
възловата форма (коленица): нападнат е 
последния възел, започнало е гниене на 
междувъзлията (наличие на големи червено-
кафяви петна), метлицата е увяхнала и се е 
развило белокласие. 

При линия №19 сред третиране с 
Корсейт 60 ВГ (2017 г. и 2018 г.) и сорт 
Феномино, след Манкозеб 80 ВП (2019 г.) 
също установихме дребни некротични точки с 
големина около 1 mm. Повредите по листата са 
от 2,0 % до 5,0 %. 

 
5.Заключение 

В мерките за контрол против 
разпространението на припламването по ориза 
са подходящи за включване фунгицидните 
препарати с търговски названия Ортива Топ, 
Манкозеб 80 ВП и Корсейт 60 ВГ. 

Най-добро фунгицидно действие 
спрямо Pyricularia oryzae Cavara има Ортива 
Топ. При превантивно третиране не са 
установени повреди, а при използването му 
след поява на първите симптоми 
преустановява развитието и 
разпространението на патогена. 

Фунгицидите Манкозеб 80 ВП и 
Корсейт 60 ВГ трябва да се използват 
превантивно срещу гъбната болест.  
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Резюме: Целта на изследване е да бъдат изследвани най-отглежданите 

традиционни сортове ябълки от земеделските производители в Кюстендилски 

регион, които да бъдат сравнени с новите сортове и хибриди, отглеждани от 

Институт по земеделие в гр. Кюстендил за техните основни екологични и 

технологични параметри, с оглед на тяхната безопасност за населението и за 

възможностите за използването им като суровина в хранително-вкусовата 

промишленост от предприятията в региона. Излседването установи, че ябълките 

са екологично чисти. С най-висок рандеман (над 70%) са ябъките от сортовете 

Дефлога, Джинджър голд, Голд ръш, Златна зимна пармена, Грени Смит, Хибрид 

2/14, Мерлоуз, Молиз Делишес, Муцу и Ренора. Най-вкусни сокове на пресен плод се 

отделят от сортовете Ервин Бауер, Флорина, Джинджер Голд, Голд ръш, Златна 

превъзходна, Грени Смит, Ландсбергер Ренета, Овча муцуна, Ренора и Пинова х 

Фуджи Хибрид. Сокове с най-добър цвят на пресен плод (не кафяв) дават Ервин 

Бауер, Флорина, Джинджер Голд, Голд ръш, Златна превъзходна, Грени Смит, 

Хибрид 1/3, Хибрид 2/14, Хибрид 9, Хибрид 8/35, Ландсбергер Ренета, Овча муцуна, 

Ренора и Пинова х Фуджи Хибрид. 

Ключови думи: екология, технология, плодове, ябълки, сокове 
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Abstract: The aim of the study is to investigate the most cultivated traditional varieties of 

apples from farmers in the Kyustendil region, Bulgaria which to be compared with the new 

varieties and hybrids grown by the Institute of Agriculture in Kyustendil for their main 

environmental and technological parameters, in view of their safety for the population and 

the possibilities for their use as a raw material in the food industry by the enterprises in the 

region. The study found that the apples are environmentally friendly. The highest yields 

(over 70%)  have apples from the varieties Defloga, Ginger Gold, Gold Rush, Golden 

Winter Parmen, Granny Smith, Hybrid 2/14, Merlose, Molise Delicious, Mutsu and 

Renora. The most delicious juices of fresh fruit are separated from the varieties Erwin 
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Bauer, Florina, Ginger Gold, Gold Rush, Golden Delicious, Granny Smith, Landsberger 

Reneta, Sheep Muzzle, Renora and Pinova x Fuji Hybrid. Juices with the best color of fresh 

fruit (not brown) give Erwin Bauer, Florina, Ginger Gold, Gold Rush, Golden Delicious, 

Granny Smith, Hybrid 1/3, Hybrid 2/14, Hybrid 9, Hybrid 8/35, Landsberger Reneta, 

Ovcha snout, Renora and Pinova x Fuji Hybrid. 

Key words: ecology, technology, fruits, apples, juices 

 

Въведение 
 

Във връзка с продоволствената 

сигурност на България, ябълките (lat. Malus 

domestica) се явяват основна суровина за 

хранително-вкусовата промишленост и 

кулинарията в категорията плодове. По данни от 

БНТ от 17.10.2020 г., не-повече от 20% от 

ябълките на националният пазар се произвеждат 

в България. Нашата страна има подходящ 

климат и почви за отглеждане на ябълки, а 

регион Кюстендил е традиционен овощарски 

край, с доказани висококачаствени ябълки, 

череши и сливи. До преди 30 години, регионът е 

бил известен като «овощната градина» на 

България. В точка 7 на Областната стратегия за 

развитие на област Кюстендил 2014-2020 г. е 

заложено утвърждаване на региона, като 

''Овощната градина на България'', което обаче не 

можа да бъде постигнато, заради пренебрегване 

на целенасочените научни изследвания в 

областта на овощарството и залагане само на 

европейските средства и местните земеделски 

производители. 

Ябълката представлява основна 

суровина в широк диапазон производства в 

хранително-вкусовата промишленост. От нея се 

произвежда мътен и бистър сок, сиропи, 

концентрати, нектари, пюрета, вино, оцет, 

сайдер, ябълчена киселина, пектин, плодови 

брашна, сушени плодове (ошав), компоти, 

мармалади и др. Незаменим плод е за директна 

консумация, консервиране, както и в 

кулинарията и сладкарството за различни ястия. 

Използва се самостоятелно или като база за 

смесване с различни други плодове и зеленчуци. 

Може да се консумира от бебета до старци, от 

диабедици и спортисти. 

 Целта на изследванеа е да бъдат 

изследвани най-отглежданите традиционни 

сортове ябълки от земеделските производители 

в Кюстендилски регион, които да бъдат 

сравнени с новите сортове и хибриди, 

отглеждани от Институт по земеделие в гр. 

Кюстендил за техните основни екологични и 

технологични параметри, с оглед на тяхната 

безопасност за населението и за възможностите 

за използването им като суровина в хранително-

вкусовата промишленост от предприятията в 

региона. Земеделските производители и 

преработвателите да бъдат насочени към 

основните качества на отделните сортове и за 

какво могат да бъдат използвани те. 

За постигане на целите на изследванеа са 

изследвани са 35 сорта от по-разпространените в 

регион Кюстендил десертни ябълки за пряка 

консумация и за производство на студено-

пресовани сокове в консервната промишленост, 

както и 15 хибрида. Те са предоставени от 

Институт по земеделие-Кюстендил и „Веланто 

груп“ ЕООД, клон Кюстендил. 

 

Методи на изследване 
 

Използвани са сертифицирани цифрови 

(електронни) апарати и полеви тестове, заради 

техните възможности за бързо, удобно и 

прецизно измерване (с минимална човешка 

грешка) на търсените параметри в лаборатория и 

на терен. 

 

Екологични параметри. 
Общият радиационен фон, 

радиоактивността на плодовете и полученият от 

тях сок са измерени с гайгеров брояч „Radex“ 

RD1503 в микросиверта на час (µSv/h). На всеки 

сорт от плодове и техните сокове са извършвани 

по 4 последователи измервания, последвани от 

усредняване на стойността, които се извършват 

автоматично. Извършени са теренни измервания 

на общата радиоактивност на плодовете и 

общият радиоационен фон без разделяне на 

отделните видове лъчения на α, β, γ. 

Нитратно NO
3-

 mg/l и нитритно NO
2-

 

mg/l съдържание в полученият сок са 

установени чрез колориметричен метод с 

тестови ленти с обхват 0-10-25-50-100-250-500 

mg/l. 

Съдържанията на арсен As са измерени 

чрез колориметричен метод с комплект тестови 

ленти с обхват 0,005- 0,0010-0,0025-0,05-0,1-

0,25-0,5 mg/l и реагент малонова киселина. 

За определяне съдържанието на цинк Zn 

е приложен колориметричен метод с комплект 

тестови ленти с обхват 0-4-10-20-50 mg/l и 

реагент натриева основа. 

Манганът Mn също е определен чрез 

колориметричен метод с комплект тестови 
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ленти с обхват 2-5-20-50-100 mg/l и реагент 

натриева основа. 

Съдържанието на олово Pb е установено 

чрез колориметричен метод с комплект тестови 

ленти с обхват 20-40-100-200-500 mg/l и реагент 

Blei-Test. 

Сулфатите SO4 са измерени чрез 

колориметричен метод с тестови ленти с обхват 

200-400-800-1200-1600 mg/l. 

Сулфитите SO3 са измерени също чрез 

колориметричен метод с тестови ленти с обхват 

10-40-80-180-400 mg/l. 

Всички използвани тестове с 

колориметрични ленти са на фирмата Merck, 

Германия. 

 

Технологични параметри. 

Използвани са преносими цифрови 

инструменти Brix рефрактометър MA871 и 

тестер “Waterproof IP57“. С тях са изследвани 

общо съдържание на захари по Brix (%), обща 

киселинност (pH), електропроводимост (µS), 

общо количество разтворени твърди вещества 

(ppm), общо съдържание на соли (ppm). С 

титруващ глюкомер CodeFree (с обхват 0.6-33,3 

mmol/l) е измерено съдържанието на глюкоза в 

ябълките, като така са определени подходящите 

сортове за диабетици. 

Изчислен е рандеманът (%), т.е. 

способността на ябълките да отделят сок при 

студено пресоване на плодовете, както и 

количеството на отделената влага при 

изсушаването на ябъките, като измерванията на 

теглото на ябълките и отделеният при 

пресоването сок и влагата при изсушаване са 

направени с лабораторна аналитична везна с 

точност до вторият знак след десетичната 

запетая. Определени са основните сензорно-

аналитични параметри като вкус, аромат, цвят и 

мътност на сока, както и на изсушените плодове, 

респ. плодовото брашно.  

Микроскопските наблюдения са 

извършени с дигитален микроскоп USB 2.0 с 

компютърната програма DigiScope с увеличение 

от х20 до х200. 

Сокът е получен по метода на студено 

пресоване с едновалова сокоизстисквачка  Star 

Light SJB-150 R. 

Процесът на изсушаване е извършен с 

електрически термостат-инкубатор с обхват (0-

100 °С). 

Темата не е много застъпена в научната 

литература, като предимно се представят 

изследвания, свързани със защитата на ябълките 

от радиация при тяхното съхранение [1,2,3]. 

Информация за възможните източници 

на радиоактивно замърсяване, влиянието на 

общият радиационен фон, радиоактивността на 

почвите, водите и въздуха дават [4,5,6]. За 

радиационната и екологична обстановка в 

Кюстендилски регион има публикувани данни 

от [7,8,9]. Данни за старите сортове ябълки в 

Кюстендилско дават [10]. Обширен анализ на 

ябълките като плод представят [11]. 

 

Резултати 
 

  

 

 
Фиг. 1 Ябълки сорт Грени Смит (Granny Smith) 

и полученият от тях сок. Сокът е със запазена 

клетъчна структура, увеличение х 100, отразена 

светлина. Технически параметри общо 

количество захари по BRIX=11,5%, киселинност 

(рН)=2,94, Електропроводимост 

(Condуctivity)=1250 µS, Общо количество 

разтворени твърди вещества (TDS)=685 ppm, 

Соли (Salt)=374 ppm. 
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Фиг. 2 За сравнение сокът от череши има много 

по-ниски стойности на измерените 

технологични параметри, BRIX=19,7%, рН=3,32, 

Cond.=57 µS, TDS=40 ppm, Salt=26 ppm. 

 

 
Фиг. 3 Сокът (нектар) от сини сливи също е с в 

пъти с по-ниски стойности на технологичните 

параметри, съответно BRIX=16.8%, рН=3,14, 

Cond.=124 µS, TDS=66 ppm, Salt=52 ppm. 

 

 

Фиг. 4 Плодово брашно, увеличение х200, 

отразена светлина. 

 

Изводи 
 

Изводи за екологичните параметри. 
Всички изследвани сортове ябълки и 

техните сокове имат ниска радиоактивност, 

отговаряща на нормативните разпоредби. 

Природният общ радиационен фон за регион 

Кюстендил по данни на Служба „Гражданска 

защита“ е 0,16 µSv/h (като флуктура от 0,10  до 

0,20 µSv/h), като по-рядко е извън тези норми. В 

известна степен има зависимост между общият 

радиационен фон и радиоактивността на 

плодовете, но тяхната радиоактивност 

осезателно е по-ниска от общият радиационен 

фон. С малки изключния радиоактивността на 

сока пряко зависи от радиоактивността на плода, 

като се наблюдава леко намаляване на 

стойностите и в сока, вероятно част от нея 

остава в пресованата плодова маса. 

Сулфатите в сока са постоянни за всички 

сортове ябълки около 300 mg/l, независимо от 

землището от което са доставени. Това означава, 

че измерените сулфати са част от органичното 

вещество на ябълките, например 

аминокиселините, а не са резултат от 

растителната защита или екологичното 

замърсяване на района. Очевидно сулфатните 

прерарати не са оставили трайно влияние върху 

плодовете. 

Сулфити, олово Pb, арсен As, нитрати и 

нитрити не се установяват. Дори и да има 

някакви съдържания в почвите, те са били 

пречистени до плодовете от самите овощни 

дървета. 

Маганът Mn и цинкът Zn са с постоянни 

съдържания, което също предполага, че са част 

от химичният състав на ябълките. Руският сайт 

[12], съобщава за съдържание на манган в 

ябълките от 0,47 mg/l при норма от 20 mg/l и 

цинк от 1,5 mg/l при норма 12 mg/l. Т.е. 

измерените от нас съдържания на тези два 

елемента за Mn=2 mg/l и за Zn=1 mg/l са част от 

химичният състав на ябълките и не може да се 

твърди за екологично замърсяване. 

 

Изводи за технологичните параметри. 
 Най-важното за технологичните 

параметри за ябълките и техните сокове е, че 

ябълките са трайни плодове, но ако не са 

загнили, болни, наранени или набити. В такъв 

случай трайността им е много малка. След 

нарушаване цялостта на ябълката тя почти 

веднага покафенява и започва процес на 

окисление от въздуха, при което губи своите 

хранителни, задравословни и органолептични 

свойства. Както е показано на фигури 2 и 3  в 

сравнение с някои други плодове, с които е 

известен регионът – череши и сини сливи, сокът 

на ябълката е с много повече разтворени твърди 

вещества, соли, откъдето има и по-висока 

електропроводимост (т.е. има повече 

електролити), поради което са подходящи за 

спортисти и преумора, а в същото време е с по-

ниско съдържание на захари, което ги прави 

подходящи за консумация от диабетици и 

особено сортовете с по-ниско съдържание на 
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глюкоза като Флорина, Хибрид 2/28, Хибрид 

2/30, Хибрид 2/36. 

Произведените продукти само от тези 

сортове ябълки може да показват на етикета, че 

са подходящи за диабетици. Екип учени [13] 

установяват, че съдържанието на глюкоза в 

ябълките е около 1,5 пъти по-високо от 

сдържанието на захароза и около 2,5 пъти по-

ниско от съдържанието на фруктоза от общото 

количество захари в тях, т.е. по-ниското 

съдържание на глюкоза, означава и по-ниско 

съдържание на захароза и фруктоза. 

 С най-висок рандеман (над 70%) са 

ябъките от сортовете Дефлога, Джинджър голд, 

Голд ръш, Златна зимна пармена, Грени Смит, 

Хибрид 2/14, Мерлоуз, Молиз Делишес, Муцу и 

Ренора. 

 Най-вкусни сокове на пресен плод се 

отделят от сортовете Ервин Бауер, Флорина, 

Джинджер Голд, Голд ръш, Златна превъзходна, 

Грени Смит, Ландсбергер Ренета, Овча муцуна, 

Ренора и Пинова х Фуджи Хибрид. 

Сокове с най-добър цвят на пресен плод 

(не кафяв) дават Ервин Бауер, Флорина, 

Джинджер Голд, Голд ръш, Златна превъзходна, 

Грени Смит, Хибрид 1/3, Хибрид 2/14, Хибрид 

9, Хибрид 8/35, Ландсбергер Ренета, Овча 

муцуна, Ренора и Пинова х Фуджи Хибрид. 

Плодовата маса, получена след 

пресоване на плодовете за получаване на сок, е 

изсушена в термостат при температура 85ºС. 

Получени са следните резултати: при ябълките 

41,76% (тегловни процента) от пресованата 

плодова маса се превръща в плодово брашно. То 

е със светлокафяв цвят, цвета на ябълката не се 

запазва, с изключение на кората. Брашното има 

запазен аромат на ябълка и съхранен сладко-

кисел ябълков вкус. При поставяне във вода 

възвръща структурата на плодовото пюре. При 

изсушаване на тънки резанчета ябълки в 

сушилня при температура 85ºС, те губят около 

82-88% от теглото си, което означава, че 

водното съдържание в тях е 82-88%, а 

останалите 18-12% е сухо вещество. 

Изследваните хибриди като цяло нямат 

добри органолептични качества за директна 

консумация и производство на студено-

пресовани сокове. Почти половината от 

изследваните хибриди практически нямат 

рандеман и не отделят сок, а само пюре. Но 

полученото пюре от Хибрид 2/28 и изсушените 

плодове от КООП 10 са с отлични 

органолептични свойства. Даващите пюре 

ябълки практически не дават сок, както и 

пресована плодова маса, която да се изсушава за 

плодово брашно, тъй като изцяло плода при 

пресоването се превръща в плодово пюре. Още 

един хибрид заслужава особено внимание, това 

е Pinova x Fugji, който дава отличен жълт сладък 

и вкусен сок, който е един от най-качествените 

от всички изследвани сортове и хибриди. Този 

хибрид може да бъде номиниран за официален 

сорт и да бъде използван за производство на 

висококачествени „Премиум“ студено-

пресовани сокове от предприятията в региона. 

Предлагаме го за създаване на овощни 

насаждения на земеделските производители и 

преработвателните фирми. 
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ИЗПИТВАНЕ НА АДАПТИВНИ И ПРОДУКТИВНИ КАЧЕСТВА НА ПАК 

ЧОЙ (BRASSICA CAMPESTRIS SSP. CHINENSIS)  

В ПОЛСКИ УСЛОВИЯ 

 

ЦВЕТАНКА ДИНЧЕВА 1, ХРИСКА БОТЕВА 2 
 

Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив … 

E-mail tdintcheva@gmail.com 1, hriska_mb@abv.bg 2, 

Резюме: Проведен е полски опит с пак чой (Brassica campestris ssp. chinensis), 

сорт Kapusta chinska (Полша) през 2018 и 2019 г. в Институт по зеленчукови 

култури „Марица”. Целта на проучването е да се оцени възможността за 

отглеждане на  тази култура в България, в полски условия и определяне на най - 

подходящите срокове на сеитба. Експериментът е изведен на равна, непрофилирана 

повърхност, с две схеми на отглеждане: триредова лента - 55+45+45/10 cm, и 

четириредова лента - 55+30+30+30/10 cm. Изпитани са три дати на сеитба с 

интервал около 15 дни, в направления за ранно и късно производство. 

Установи се, че растенията реагират най-добре при късна сеитба с дата 

19.06 и схема на отглеждане 55+30+30+30/10 cm. Te формират около 12-13 броя 

листа, които са със свежа маса от 40,4 до 59,6g. В условията на пролетно 

отглеждане растенията не достигат до стопанска зрялост, защото образуват 

цветни бутони и преминават към цъфтеж. 

В полски условия пак чой силно се напада от зелеви бълхи (Phylottreta spp.), 

от фаза котиледони до стопанска зрялост. Растенията са със силно влошен 

търговски вид. Резултатите показват, че за тази зеленчукова култура е 

препоръчително да се отглежда в култивационни съоръжения. 
Ключови думи: пак чой, схеми на отглеждане, дата на сеитба, продуктивност. 

EVALUATION OF ADAPTIVE AND PRODUCTIVE 

QUALITIES OF PAK CHOI (BRASSICA CAMPESTRIS 

SSP. CHINENSIS) IN CONDITIONS OF OPEN FIELD 

TSVETANKA DINTCHEVA1, HRISKA BOTEVA 2,  

Maritsa vegetable crops research institute, Plovdiv … 

E-mail tdintcheva@gmail.com 1, hriska_mb@abv.bg 2, 

Abstract: A field experiment was conducted with pak choi (Brassica campestris ssp. 

сhinensis), variety Kapusta chinska (Poland) in 2018 and 2019 at the Maritsa Vegetable 

Crops Research Institute. The aim of the study is to assess the possibility of growing this 

crop in Bulgaria in the open field and to determine the most appropriate growing dates. 

The experiment was performed on a non-profiled surface, with two schemes of cultivation - 

55 + 45 + 45/10 cm. and 55 + 30 + 30 + 30/10 cm. and three sowing dates with an interval 

about 15 days, in directions for early and late production. 

It was found that the plants respond best to late sowing dated 19.06 and 

cultivation scheme 55 + 30 + 30 + 30/10 cm. They form about 12-13 leaves, which have a 

fresh weight of 40,4 to 59,6 g. Under growing conditions in the spring, the plants do not 

reach consumption maturity because they form flower buds and begin to bloom. 

In the open field, pak choy is severe attacked by cabbage fleas (Phylottreta spp.), 

from the cotyledon phase to consumption maturity. The plants have a very deteriorating 

commercial appearance. Therefore, for this vegetable crop is recommended to be grown in 

green houses. 

Key words: pak choi, growing schemes, date of sowing, productivity. 
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1. Въведение 

Пак чой е най-важния листен зеленчук в 

Китай, съставляващ от 30 - 40% от продукцията 

на зеленчукови култури в страната, както е и 

най-популярната култура в Кореа и Тайванд 

[1,2,3]. Съдържа значителни количества 

каротеноиди (особено лутеин и зеаксантин), 

аскорбинова киселина, глюкозинолати, калций, 

желязо и цинк. Този представител от 

семейството на зелевите култури е известен и с 

имената bok choi, chinese celery cabbage и white 

mustard cabbage [4]. В световен мащаб все още е 

слабо разпространена култура. От европейските 

страни се отглежда в Холандия и Белгия [5], а 

през последните 15-20 години и в Турция [6]. В 

България не се култивира, но в търговската 

мрежа се предлага продукция с произход от 

европейски страни. 

Пак чой формира дебели бели листни 

стъбла и големи елепсовидни, тъмнозелени 

листа. Цветът и размерът на стъблото и листата 

са сортова особеност [7]. Растенията се 

консумират в различни форми - на салата, като 

гарнитура или супи  [8]. 

Културата е толерантна на високи 

температури и според [9] тя се отглежда много 

по-лесно от салата и спанака през лятото. 

Характеризира се с едногодишен цикъл на 

развитие, като оптималната температура за 

растеж е между 15 и 20 oС [10]. 

Целта на проучването е да се оцени 

възможността за отглеждане на пак чой 

(Brassica campestris ssp. chinensis) в България в 

полски условия и определяне на най - 

подходящите срокове на сеитба.   

 

2. Материал и методи 
Експериментът е изведен на равна, 

непрофилирана повърхност, с две схеми на 

отглеждане: триредова лента - 55+45+45/10 cm. 

и четириредова лента - 55+30+30+30/10 cm. 

Изпитани са три дати на сеитба с интервал 

около 15 дни: I дата – 19.06; II дата – 06.07 и III 

дата – 18.07. 2018 год. Сеитбата на семената е 

извършена ръчно, с по-голяма гъстота и 

последващо прореждане на растенията на 10 cm. 

На втората година опитът е заложен в условията 

на ранно и късно производство. За ранно полско 

производство предварително се отгледа разсад в 

неотопляема стоманено-стъклена оранжерия, в 

табли за гъст разсад, запълнени със субстрат от 

торф:перлит 3:1 об./об. Изпитани са две дати на 

сеитба: I дата – 5.03 и засаждане  - 29.03; II дата 

– 20.03 и засаждане на 01.04. За късно полско 

производство се извърши директна сеитба на 

семената на 19.06 с последващо прореждане на 

растенията на 10 cm.  

Опитът е заложен по метода на дългите 

парцелки в 4 повторения, с опитна площ 4,40 m2.  

Растенията са отгледани в условия на 

естествено плодородие, без торене.  

Поливането се извърши посредством 

капкова система с поливна норма от 30 - 40 

L/m2. 

 

Показатели на изследване: 

1. Климатични фактори, средно за 

периода (само за късното производство): 

Ежедневно в 8,00 часа и в 14,00 часа са 

регистрирани: 

а) Температура на въздуха (оС) – 

Използван е дигитален термометър; 

б) Температура почвата (оС). Измервана 

е на дълбочина 0-10 cm и 0-20 cm с дигитален 

термометър. 

2. Агрохимичен анализ на почвата, 

средно от двете години -  във воден извлек 1:2 

об/об [11] преди залагане на опита за определяне 

запасеността на почвата с хранителни вещества. 

Анализите са извършани по методите: рН – 

потенциометрично; N – с йонселективен 

анализатор; Р – колориметрично; K – 

пламъкофотометрично; Ca и Mg  – 

комплексометрично; обща концентрация на 

разтворимите соли – по електропроводимост 

(EC mS/cm).  

3. Продължителност на вегетацията  -

отчен е брой дни от сеитба до засаждане на 

растенията; от засаждане на растенията до 

прибиране на продукцията; общ брой дни на 

вегетацията.  

4. Биометрични измервания – в 

стопанска зрялост са анализирани по 8 растения 

от повторение за определяне: маса/растение (g) 

и брой листа/растение. 

Експерименталните данни са обработени 

посредством програмен продукт ANOVA. 

 

2. Резултати и обсъждане 

Стойностите на измерените температури, 

представени на фиг. 1 показват, че при 

поникване и развитие на растенията, условията 

за късно производство не са много благоприятни 

за културата и се налагат чести поливки, за да се 

осигури достатъчно влага.  
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Фиг. 1. Температура на въздуха (оС) и 

температура на почвата (оС), 2018 г.. 

 

За ранното производство на пак чой е 

необходимо използване на агривело, за защита 

на растенията от ниските пролетни температури 

и очаквани слани (Фиг. 2.).  

 
Фиг. 2. Температура на въздуха (оС), 

2019 г.  

 

Анализът на почвата показва, че 

основните хранителните елементи са в 

оптимално съотношение и нивото им е в 

рамките на оптималните граници за отглеждане 

на културата: pH - 6,76; EC - 0,099 mS·cm-1; N – 

10  ppm; P2O5- 14,2 mg/100g; K2O - 33,2 

mg/100g; Ca - 20,02 mg/100g; Mg - 7,22 mg/100g. 

Продължителността на вегетационния 

период е от 41 до 62 дни, в зависимост от 

направлението на отглеждане. През първата 

година, късното производство е с 

продължителност на вегетацията 41-43 дни. 

Когато културата се отглежда за ранно 

производство периодът се удължава и се 

наблюдават съществени разлики при двете дати 

на сеитба. Разсадопроизводството при сеитба на 

5.03 е с продължителност 24 дни, а при втората 

дата е значително по-кратко, в продължение на 

11 дни. След засаждане на полето растенията от 

първата дата по-бързо формират стопански 

използваемата част - за 38 дни, докато при 

втората дата се наблюдава забавяне, периодът се 

удължава с 11 дни и достига 49 дни. Общата 

продължителност на вегетацията обаче е почти 

еднаква, разликата е несъществена и е 62 и 60 

дни, съответно (Фиг. 3.) 

 

 

Фиг. 3. Продължителност на 

вегетацията, дни 

В резултат от направените биометрични 

измервания на растенията (Фиг. 4 и Фиг. 5), 

отгледани в условия на късно производство през 

2018 г. се установи, че при триредовата схема на 

отглеждане с най-голяма вегетативна маса – 40,4 

g са растенията, реколтирани от първата дата на 

сеитба, следвани от реколтираните от втората 

дата – 39,9 g, като разликите между тях са малки 

и несъществени (фиг. 2). Най-малка е масата на 

растенията при третата дата - 15,9 g, като спрямо 

първата дата понижението е с 154,0%. Не са 

установени съществени разлики в броя на 

листата на растение между отделните дати на 

сеитба. 

По-високи стойности на изпитваните 

показатели са отчетени при четириредовата 

схема на отглеждане, които значително 

превишават данните, получени за триредовата. 

С най-голяма вегетативна маса – 167,3 g са 

растенията, реколтирани от третата дата на 

сеитба, където и броят на листата е най-голям – 

20,4 бр./растение, като повишението спрямо 

растенията от първата дата е съответно с 88,2 % 

и 25,9%. Не са установени съществени разлики в 

биометричните показатели между първата (88,9 

g) и втората (92,4 g) дата на сеитба, както това 

бе отчетено и за триредовата схема. Данните не 

са еднопосочни за двете схеми на сеитба. 

Получените по-ниски стойности на 

изследваните показатели при първите две дати 

на сеитба и за двете схеми може да се обясни с 

по-високите от оптималните за развитието на 

културата температури.  

 Последната дата на сеитба - 18.07 се 

отличава с висок процент (над 50%) загинали 
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растения поради силното слънчево греене и 

високи температури още във фаза "котиледони".  

При ранното производство през 2019 г. с 

изпитваните две дати на сеитба и засаждане са 

регистрирани малки и несъществени различия в 

получените резултати. При първата дата на 

засаждане на открито растенията са реагирали 

по-добре при четириредова схема на засаждане. 

Свежата маса (60,6 g) е с 7% по-висока стойност 

от триредовата схема (56,5 g) ( Фиг. 2). При 

втората дата за ранно полско производство по-

добър ефект върху продуктивната способност на 

растенията оказва триредовата схема на 

отглеждане. Свежата маса на продуктовата част 

е 79,5 g, а листата са около 12 на брой (Фиг. 4 и 

Фиг. 5). 

 

 

Фиг.4. Свежа маса на растенията, g 

 

 
Фиг. 5. Брой листа на едно растение 

 

На база получените резултати, при 

изпитване на няколко елемента от технология за 

отглеждане на пак чой на поле – разсадно и с 

директна сеитба, в две направления и две схеми 

на отглеждане се установи, че културата реагира 

специфично на климатичните условия, което 

определя гъстотата на посева и направлението 

на отглеждане.  

 

4. Изводи 

Установи се, че късно полско 

производство на пак чой с дата на сеитба 19.06, 

което се характиризира с относително кратка 

вегетация от 43 дни е подходящо направление за 

отглеждане в страната.  

За климатичните условия на България не 

е подходящо отглеждането на пак чой като 

ранна култура, поради изцъфтяване на 

растенията.  

Пак чой е изключително атрактивна 

култура за зелевите бълхи (Phylottreta spp.), 

което затруднява отглеждането й на открито и е 

препоръчително култивирането й в 

оранжерийни условия.  

Схемата на засаждане оказва съществено 

влияние върху продуктивността на растенията. 

Те реагират най-добре при на отглеждане по 

схема 55+30+30+30/10 cm. като формират около 

12-13 броя листа със свежа маса от 40,4 до 59,6 

g. 
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ВЛИЯНИЕ НА ПЧЕЛООПРАШВАНЕТО ВЪРХУ 

ДОБИВА НА ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА 

(LAVANDULA L.) 

 

ЖЕКО РАДЕВ 

Институт по розата и етеричномаслените култури, Казанлък 

E-mail: zhekoradev@abv.bg 

Резюме: Пробите от експерименталните опрашени и неопрашени растения, бяха 

взети при слънчево и ясно време с въздушна температура от 29,2
о
С при 95% масов 

цъфтеж на лавандуловото насаждение. Бяха откосени от неопрашените и опрашените 

от медоносни пчели растения по-пет проби от по 600 грама растителна маса, която бе 

подложена на парна дестилация. Цветовете на опрашените растения бяха на 95% 

затворени, докато голям процент около 40% от цветчетата на неопрашените и 

изолирани растения бяха отворени, въпреки че са огрявани от слънцето. Получените 

данни показват, че добивът на етерично масло от лавандуловите растения, които са 

били опрашени от медоносни пчели е по-голям с 1,2% - 1,3%, от тези които са били 

изолирани и неопрашени от медоносни пчели. 

Ключови думи: Пчелоопрашване, медоносна пчела, Лавандула, етерично масло. 

 

INFLUENCE OF THE BEE POLLINATION ON YIELD OF 

LAVENDER (LAVANDULA L.) ESSENTIAL OIL 

 

ZHEKO RADEV 

Institute for roses and aromatic plants, Kazanlak 

E-mail: zhekoradev@abv.bg 

Abstract: Samples from the experimental pollinated and unpollinated plants were taken in 

sunny and clear weather with air temperature of 29.2 ° C at 95% mass flowering of the 

lavender plantation. Five samples of 600 grams of plant mass, which were subjected to 

steam distillation, were cut from the unpollinated and pollinated by honey bees. The 

flowers of the pollinated plants were 95% closed, while a large percentage of about 40% of 

the flowers of the unpollinated and isolated plants were open, although they were 

illuminated by the sun. The data obtained show that the yield of essential oil from lavender 

plants that have been pollinated by honey bees is higher by 1.2% - 1.3% than those that 

have been isolated and unpollinated by honey bees. 

Keywords: Bee pollination, Apis mellifera, honey bee, Lavandula, essential oil. 
 

 
 

1. Въведение 

Лавандулата се отглежда в редица 

страни като Франция, Италия, Испания, 

България, Молдова, Русия, Украйна, 

Таджикистан и Грузия [Терзиев и др., 2006]. Тя 

е многогодишно сухоустойчиво растение, 

предпочитащо проветриви почви с лек 

механичен състав с наклон до 11
о
 и южно 

изложение [Атанасова & Недков, 2004].  

Лавандулата е една от най-

разпространените и основни етеричномаслени 

култури използваща се във фармацията, 

парфюмерията, козметиката, ароматерапията и 

др. В страни като Франция, Италия, Испания, 

Гърция и Северна Африка вирее от 700 до 1800 

м надморска височина [Coiciu & Racz, 1962]. 

Произходът ѝ е западно средиземноморският 

регион [Muntean, 1990]. През последните 
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двадесетина години интереса по отношение на 

лавандулата в България се повиши, поради 

търсенето и пазара на масло от нея. Това доведе 

до повсеместно увеличаване на площите с 

насаждения от тази култура. По отношение на 

медоносните пчели е изключително 

притегателна, като предоставя изобилие от 

нектар и по-малко цветен прашец. 

Според изследване на Радев [2020а] 

медоносни пчели са посещавали цветчетата на 

лавандулата от ранна сутрин до късно вечерта 

по време на целия ѝ цъфтеж, като те 

представляват над 97% от отчетената 

ентомофауна. Силната наситеност с пчели в 

лавандуловото насаждение образува защитна 

пелерина и пречка за други ентомологични 

представители. Друго проучване на Радев 

[2020b] показва, че по време на цъфтежа на 

лавандула, наличната ентомофауна се е 

изразявала най-вече от представители на 

обикновената медоносна пчела Apis mellifera L., 

над 90%. 

Имайки предвид последните две 

отчетени констатации може да се каже, че 

основният опрашител по лавандуловите 

растения са медоносните пчели от вида Apis 

mellifera L. 

2. Цел 

Целта на настоящето проучване е да се 

установи влиянието на пчелоопрашването от 

медоносните пчели от вида Apis mellifera L. 

върху количеството добив на етерично масло от 

лавандула (Lavandula L.). 

3. Материал и методи 

През есента на 2011 година, на територията 

на пчелин от площ 1,6 dka намиращ се в с. 

Белозем, е създадено лавандулово насаждение 

от 400 м
2
. Наблюденията и отчитанията на 

посещенията от на лавандуловите цветове са 

правени през периода 2012-2020 г. Културата е 

непозната за отглеждане в дадения район, 

поради почвената и релефна характеристика. 

Преди началото на цъфтеж, чрез мрежа с 

отвори от 4,4 mm (за да може да преминава 

слънчева светлина), са изолирани от насекоми 

опрашители лавандулови растения. В масов 

цъфтеж около 95% са взети по 5 проби от по 600 

gr от опрашени и не опрашени растения. 

Пробите са били подложени на метода на 

парната дестилация, за да се установи добитото 

количество лавандулово масло.  

В експерименталната работа за опрашване 

се използваха медоносни пчели от вида Apis 

mellifera L. Използваните пчелни семейства са 

силни и четиридесет на брой.  

4. Резултати и обсъждане 

Опрашените и неопрашените растения, бяха 

окосени при слънчево време и температура на 

въздуха 29,2
о
С при 95% масов цъфтеж на 

лавандулата. Бяха взети от неопрашените и 

опрашените от медоносни пчели растения по-

пет проби от по 600 грама растителна маса. 

Цветовете на опрашените растения бяха на 95% 

затворени, докато голям процент около 40% от 

цветчетата на неопрашените и изолирани 

растения бяха отворени, въпреки че са огрявани 

от слънцето. Наблюдаваше се, че цветовете на 

неопрашените растения, продължително време 

стоят отворени с цел привличане на 

опрашители. Нектарът е вторичен продукт на 

растенията, който произвеждат образувал се 

през еволюцията им. Той им е нужен с една 

единствена цел, да се привлекат насекоми, 

които да извършат опрашване на цветовете.  

Резултатите от проведените изследвания 

извършени в пет повторения и за двата опита са 

представени в таблица 1. Графично на фигура 2 

са сравнени показателите на полученото 

етерично масло получено от опитната и 

контролната група при дестилация. Данните и 

при петте сравнени показателя показват, че 

количеството добито етерично масло от 

лавандуловите растения, които са били 

опрашени от медоносни пчели е с 1,2% - 1,3% 

повече, отколкото тези които са били изолирани 

и неопрашени от медоносните пчели. При 

промишленото производство тези стойности са 

от съществено значение. 

По време на цъфтежа на лавандулата е 

отчетена среднодневна посещаемост от 31,1 

броя медоносни пчели на един квадратен метър, 

за една минута една пчела работничка е 

посетила средно 25,1 цвята, а работният ден на 

медоносните пчели е бил 14,8 часа. 
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Таблица 1. Данни за добито количество масло (ml/600 gr). 

Проба  1 2 3 4 5 

Добито количество 

масло (ml/600 gr) от не 

опрашени растения 

 

7,5 

 

7,4 

 

 

7,5 

 

7,3 

 

7,5 

Добито количество 

масло (ml/600 gr) от 

опрашени растения 

 

9,2 

 

9,2 

 

9,3 

 

9,4 

 

9,2 

 

        
       Фигура 1. Графично изобразяване на отчетените резултати в направените проби. 

 
5. Заключение 

1. В на настоящето проучване се 

установи влиянието на 

пчелоопрашването извършено от 

медоносните пчели от вида Apis 

mellifera L. върху добива на 

етерично масло от лавандула 

(Lavandula L.). 

2. Посещението от медоносните пчели 

по цъфналата лавандула беше 

активно от рано сутринта до късно 

вечерта, като целият масив бе 

покрит с пчели. Установен бе 

фактът, че цветовете на 

неопрашените растения, 

продължително време стоят 

отворени. 
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СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ 

ПРЕМИНАВАНЕТО НА НИКОТИН ОТ 

ОРИЕНТАЛСКИ СОРТОВЕ ТЮТЮНИ В ДИМА  

СИЛВИЯ ПЕЕВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, ВИОЛЕТА НИКОЛОВА 

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково 

silviqpeeva8407_1982@abv.bg, nikolay.ni.tttsi@abv.bg, nikolova.v.tttsi@abv.bg 

Резюме: Изследвано е преминаването на никотин от български и чужди ориенталски 

сортове тютюни в дима. Констатирано е по-високо съдържание на никотин и общ 

азот, и по-ниско на редуциращи захари при чуждите сортове Самсун Maden 2421 и 

Катерини 53 в сравнение с българските - Крумовград 90 и Пловдив 7. По отношение 

на основните показатели от химичния състав на тютюневия дим между сравняваните 

ориенталски тютюни не може да бъде направена съществена диференциация. 

Установено е, че процентното преминаване на никотина от тютюневия лист в дима е 

най-високо при Самсун Maden 2421, следван от Крумовград 90 и Катерини 53, а най-

ниско - при Пловдив 7. По-високото съдържание на никотин в тютюна не осигурява 

по-висок процент на преминаване на същия в дима.    

Ключови думи: ориенталски тютюни, никотин, химичен състав на тютюна, 

химичен състав на дима, процент на преминаване на никотин 

COMPARATIVE STUDY ON THE TRANSFER OF 

NICOTINE FROM ORIENTAL TOBACCO 

VARIETIES TO THE SMOKE 

SILVIA PEEVA, NIKOLAY NIKOLOV, VIOLETA NIKOLOVA 

Tobacco and Tobacco Products Institute - Markovo 

silviqpeeva8407_1982@abv.bg, nikolay.ni.tttsi@abv.bg, nikolova.v.tttsi@abv.bg 

Abstract: The transfer of nicotine from Bulgarian and foreign oriental tobacco varieties to 

smoke was studied. A higher content of nicotine and total nitrogen, and lower of reducing 

sugars, was found in the foreign varieties Samsun Maden 2421 and Katerini 53 in 

comparison with the Bulgarian ones - Krumovgrad 90 and Plovdiv 7. Regarding the main 

indicators of the chemical composition of tobacco smoke no significant differentiation 

could be made between the compared oriental tobaccos. It was found that the percentage 

transition of nicotine from the tobacco leaf to the smoke was the highest in Samsun Maden 

2421 variety, followed by Krumovgrad 90 and Katerini 53, and the lowest - in Plovdiv 7. 

The higher nicotine content in tobacco did not provide higher transfer rate of nicotine in 

the smoke. 

Key words: oriental tobacco, nicotine, chemical composition of tobacco, chemical 

composition of smoke, transfer of nicotine 

 

1. Въведение 

Въпреки известните рискове за здравето, 

човечеството продължава да консумира 

тютюневи изделия, като към момента в света 

има 1,1 млрд. пушачи [1]. Връзката между 

консумацията на цигари и сърдечно-съдовите, 

белодробните и раковите заболявания при 

хората е установена отдавна [2, 3]. При 

запалване на цигара, горящият тютюн отделя 

дим, съдържащ над 6500 различни вещества [4], 

като за приблизително 150 от тях се смята, че са 

токсиканти [5]. Някои от тях се образуват в 

резултат на непълно изгаряне и пиролиза на 

тютюна [6]. Счита се, че повечето заболявания, 

свързани с тютюнопушенето се причиняват от 

токсикантите, които присъстват във вдишвания 

дим [7], а не от водещото до пристрастяване 

вещество никотин [8].  
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В края на 2015 г. изследователската 

група TobReg на Световната Здравна 

Организация публикува „Global Nicotine 

Reduction Strategy” [9]. За предотвратяване на 

пристрастяването и свеждане до минимум на 

развитието и/или поддържането на 

никотиновата зависимост се лансира идеята 

никотинът в тютюневото растение да бъде 

лимитиран до 0.4 mg/g сух тютюн. Посочва се, 

че липсват необорими научни доказателства за 

определяне абсолютен праг на пристрастяване, 

за ефекта от снижаване никотиновото 

съдържание в сухия тютюн върху 

тютюнопушенето и за действително 

преминаващото количество никотин от тютюна 

в дима [10]. Изследванията у нас в тази насока 

са епизодични.    

Цел: Сравнително проучване върху 

преминаването на никотин от ориенталски 

сортове тютюн в дима. 

  

2. Материал и методи 

Изследването е извършено в периода 

2017 - 2018 г. с ориенталски сортове тютюни, 

произведени в опитно поле Козарско (район 

Пазарджик) на Институт по тютюна и 

тютюневите изделия: Самсун Maden 2421 

(традиционно отглеждан в Турция) и Катерини 

53 (традиционно отглеждан в Гърция). За 

сравнение са използвани български сортове - 

Пловдив 7 (традиционно отглеждан в район 

Пазарджик) и Крумовград 90 (с доминиращо 

пазарно търсене).     

 Изведен е полски експеримент, заложен 

по блоков метод в 4 повторения по 4 реда, с 

големина на опитната парцела 12 m
2
. При 

производството на тютюневата суровина са 

спазени всички агротехнически и растително-

защитни мероприятия [11].  

Пробите за изследване са формирани на 

база материал от горни беритби (III майка, 

ковалама, уч), отговарящ на I стандартна класа. 

Тютюните са прецизирани чрез отделяне на 

дефектните листа за получаване на еднотипни 

представителни проби за изследване. 

Обектите са анализирани по следните 

показатели: 

- Химичен състав на тютюна: 

Приложен е анализ в непрекъснат 

поток с автоанализатор Техникон AA 

II за определяне на основните 

химични характеристики (%): общи 

алкалоиди (като никотин) - ISO 

15152:2003 [12]; редуциращи захари 

- ISO 15154:2003 [13]; общ азот - 

БДС 15836-88 [14]; минерален състав 

(пепел) - ISO 2817:1999 [15]. 

- Химичен състав на тютюневия дим: 

никотин (mg/cig) - ISO 10315:2000 

[16]; катран (mg/cig) - ISO 4387:2000 

[17], ISO 10362-2:1994 [18] и ISO 

3308:2000 [19]; въглероден 

монооксид (mg/cig) - ISO 8454:2007 

[20].  

С предварително изчислена оптимална 

маса за конкретната проба са изработени 

лабораторни цигари за изследване на тютюневия 

дим. Използвани са едни и същи гилзи със 

средноаритметични стойности съответно за 

дължина - 83.88 mm; въздухопропускливост на 

цигарената хартия - 45.90 CU; диаметър - 8.15 

mm; дължина на мундщука - 24.60 mm. 

Машинното пропушване е извършено на цигари 

без филтърен отрязък. Определена е масата на 

изгорелия тютюн (g) за всяка проба, след което е 

изчислено съдържанието на никотин в дима в 

mg/g изгорял тютюн. На тази база и чрез 

преизчисляване съдържанието на никотин в 

тютюна в mg е определено процентното 

преминаване на никотина от тютюневия лист в 

дима. 

 

3. Резултати и обсъждане 

Основните химични характе-ристики на 

изследваните тютюни са представени на фиг. 1. 

Видно от фигурата, по основни химични 

показатели между сравняваните ориенталски 

тютюни съществуват значими различия. 

Сортове Самсун Maden 2421 и Катерини 53 са с 

много близко, по-високо никотиново 

съдържание (съответно 1.78 % и 1.76 %) в 

сравнение с българските - Крумовград 90 и 

Пловдив 7, при които са отчетени стойности под 

1 %. По отношение на редуциращите захари се 

констатира, че чуждите сортове са с по-ниско 

съдържание - под 10 %, при липса на 

съществена разлика между тях по този 

показател. С най-високо съдържание на 

редуциращи захари е Пловдив 7 (23.70 %). 

Съдържанието на общ азот се изменя в интервал 

от 1.40 % при Крумовград 90 до 2.05 % при 

Самсун Maden 2421. Със стойност много близка 

до ниската е Пловдив 7 (1.42 %), докато сорт 

Катерини е със стойност, несъществено 

отличаваща се от високата - 1.96 %. С най-

високо съдържание на пепел е Самсун Maden 

2421 (14.37 %), а с най-ниско - Катерини 53 

(10.93 %). По отношение на минералния състав 

между изследваните български сортове не се 

констатират съществени различия. Получените 

стойности на показателите са близки до тези от 
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предишни изследвания на български сортове 

ориенталски тютюн [21]. 

На фиг. 2 са представени основните 

показатели от химичния състав на дима при 

изследваните тютюни. 

 

 

Фиг. 1. Основни химични характеристики от състава на  тютюна 

 

 

 

Фиг. 2. Основни химични характеристики от състава на дима 

 

 

С най-високо съдържание на никотин в 

дима е Самсун Maden 2421 (1.41 mg/cig), 

следван от Катерини 53 (1.04 mg/cig), след 

които се подрежда Крумовград 90 (0.48 

mg/cig) и с най-ниско - Пловдив 7 (0.03 

mg/cig). Най-висока стойност за съдържание 

на катран е отчетена при Крумовград 90 (17.84 

mg/cig), близка до нея - при Самсун Maden 

2421 (17.36 mg/cig), а най-ниска - при 

Катерини 53 (13.40 mg/cig). По отношение на 

този показател Пловдив 7 е със стойност по-

близка до ниската. Самсун Maden 2421 е с най-

високо съдържание на въглероден монооксид 

(CO) - 12.70 mg/cig, следван от Пловдив 7 

(11.70 mg/cig). Катерини 53 и Крумовград 90 

са с ниско и несъществено различаващо се 

съдържание, съответно 9.64 mg/cig и 9.55 

mg/cig.  
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На база резултатите за основните 

показатели от химичния състав на тютюневия 

дим не може да бъде направена съществена 

диференциация между сравняваните сортове 

ориенталски тютюни. 

Процентното преминаване на никотина 

от тютюневия лист в дима при изследваните 

ориенталски сортове са представени на фиг. 3. 

 

 

 
Фиг. 3. Процентно преминаване на никотина от тютюна в дима 

 

 

Данните показват вариране в широк 

диапазон, като с най-висок процент на 

преминаване на никотина от тютюневия лист в 

дима е Самсун Maden 2421, следван от 

Крумовград 90 и Катерини 53, а с най-нисък - 

Пловдив 7. Сорт Самсун Maden 2421 е с най-

високи съдържания на никотин, както в тютюна, 

така и в дима, респ. Пловдив 7 - с най-ниски. 

Сорт Катерини 53 в сравнение с Крумовград 90 

е със съществено по-високо съдържание на 

никотин, както в тютюна, така и в дима, но с по-

ниска, близка стойност на процента на 

преминаване. Тази констатация потвърждава 

посоченото от Киркова [10], че не винаги по-

високото съдържание на никотин в тютюна 

съответства на по-висок процент на 

преминаване на същия в дима. Получените от 

нас резултати са по-ниски, вероятна причина за 

което е различния характер на изследваната 

тютюнева суровина, както и влиянието на 

различни фактори върху механизма на 

пиролитичните процеси. 

 

4. Заключение 

Констатирано е по-високо съдържание 

на никотин и общ азот, и по-ниско на 

редуциращи захари при чуждите сортове 

Самсун Maden 2421 и Катерини 53 в сравнение с 

българските - Крумовград 90 и Пловдив 7. По 

отношение на основните показатели от 

химичния състав на тютюневия дим между 

сравняваните ориенталски тютюни не може да 

бъде направена съществена диференциация. 

Установено е, че процентното 

преминаване на никотина от тютюневия лист в 

дима е най-високо при Самсун Maden 2421, 

следван от Крумовград 90 и Катерини 53, а най-

ниско - при Пловдив 7. 

Констатирано е, че по-високото 

съдържание на никотин в тютюна не осигурява 

по-висок процент на преминаване на същия в 

дима. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ В 

ТЮТЮНЕВИ СМЕСИ ЗА РЪЧНО СВИВАНЕ НА 

ЦИГАРИ 

СИЛВИЯ ПЕЕВА, РАДКА БОЖИНОВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, ВИОЛЕТА НИКОЛОВА 

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково 

silviqpeeva8407_1982@abv.bg, rbojinova@yahoo.com, nikolay.ni.tttsi@abv.bg, 

nikolova.v.tttsi@abv.bg 

Резюме: Изследвано е съдържанието на микроелементи в търговски марки 

тютюневи блендове за ръчно свиване на цигари, предлагани на българския пазар. За 

отчитане съдържанието на Pb, Cd, Ni, Mn, Zn и Cu (mg/kg) е използван атомно-

абсорбционен спектрометър “SpectrАA 220”. Концентрациите на олово, кадмий, 

манган и мед в тютюневите смеси, използвани в проучването са в съответствие с 

данните, отчетени в други референтни източници, докато съдържанието на никел 

и цинк е по-ниско. С изключение на медта, установено е статистически достоверно 

сходство в съдържанието на Pb, Cd, Ni, Mn и Zn между някои блендове. Получените 

експериментални резултати могат да бъдат полезни за обогатяване на базата 

данни за наличие на вредни вещества в тютюневите изделия за пушене, предлагани в 

България. 

Ключови думи: тютюневи блендове за ръчно свиване на цигари, Pb, Cd, Ni, Mn, Zn, 

Cu 

TRACE ELEMENT CONCENTRATIONS IN 

ROLL-YOUR-OWN TOBACCO BRANDS 

SILVIA PEEVA, RADKA BOZHINOVA, NIKOLAY NIKOLOV, VIOLETA NIKOLOVA 

Tobacco and Tobacco Products Institute - Markovo 

silviqpeeva8407_1982@abv.bg, rbojinova@yahoo.com, nikolay.ni.tttsi@abv.bg, 

nikolova.v.tttsi@abv.bg 

 

Abstract: The content of microelements in commercial roll-your-own tobacco brands on 

the Bulgarian market was studied. An atomic absorption spectrometer "SpectrAA 220" was 

used to determine the content of Pb, Cd, Ni, Mn, Zn and Cu (mg/kg). The concentrations of 

lead, cadmium, manganese and copper in the tobacco blends used in the study were 

adequate to the data reported in other reference sources, while the content of nickel and 

zinc was lower. With the exception of copper, a statistically significant similarity was found 

in the content of Pb, Cd, Ni, Mn and Zn between some blends. The obtained experimental 

results can be useful for enriching the database for the presence of harmful substances in 

smoking tobacco products offered in Bulgaria. 

Key words: roll-your-own tobacco brands, Pb, Cd, Ni, Mn, Zn, Cu 

 

1. Въведение 

Повишената консумация на 

тютюневи смеси (тютюни) за ръчно 

свиване на цигари в последните години и 

факторите, които я обуславят, са обект 

на проучване от редица изследователи 

[1, 2, 3, 4]. Счита се, че атрактивността 

на това тютюнево изделие, особено сред 

младите хора, се дължи основно на 

използваните аромати, по-ниската цена в 

сравнение с конвенционалните цигари и 

непознатите рискове от неговата 

консумация [1, 5, 6, 7, 8]. 

Чрез почвата, водата и въздуха 

тежките метали постъпват в растенията. 

Включени в хранителната верига те 

крият токсикологичен риск за здравето 

на хората [9]. Известно е, че тютюнът 

лесно абсорбира микроелементи метали 
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и ги натрупва в листата. Изследвани са 

факторите, влияещи върху тяхната 

концентрация, както и експозицията им в 

тютюневия дим [10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Металите се отличават със своята 

широка дисперсия в околната среда, 

склонността им да се натрупват в 

избрани тъкани на човешкото тяло и 

общият им потенциал да бъдат токсични 

дори при ниско ниво на експозиция. 

Някои метали, като мед (Cu) и желязо 

(Fe) са от съществено значение за 

живота. Други са ксенобиотици, те нямат 

полезна роля в човешката физиология и 

много от тях, като кадмий (Cd), олово 

(Pb), арсен (As), хром (Cr), никел (Ni) и 

живак (Hg) са токсични дори при ниско 

ниво на експозиция. Тези метали, които 

са от съществено значение, обаче имат 

потенциал да станат вредни при много 

високи нива [13]. Доказано е, че 

абсорбираните в тютюните тежки метали 

от почвата, при консумация преминават 

в кръвообращението, натрупват се 

основно в бъбреците и черния дроб, и 

действат като туморни промотори [16].  

През последните години се 

предприемат редица мерки за 

ограничаване на тютюнопушенето в 

световен мащаб. Голямо внимание се 

отделя на вредните вещества в тютюните 

и изделията за пушене. Съдържанието на 

никел в кръвта на пушачите (0,01 - 0,42 

μg/l) е по-високо, отколкото в кръвта на 

непушачите (0,01 - 0,26 μg/l), въпреки че 

тази разлика не е статистически значима 

(p>0.05) [17]. По тежест на опасност 

тежките метали се разделят на три 

основни групи. Най-опасни за здравето 

на човека са металите от първа група, 

към които се отнасят оловото, кадмия, 

цинка и др. Никелът и медта са част от 

втората група, а манганът принадлежи 

към третата [9].  

Изследвания у нас за съдържанието 

на вредни вещества в тютюни и изделия 

за пушене са ограничени, което 

обосновава провеждането на настоящото 

изследване. 

Цел: Проучване съдържанието на 

микроелементи в търговски марки 

тютюневи блендове за ръчно свиване на 

цигари, предлагани на българския пазар. 

 

 

 

 

2. Материал и методи 

Обект на изследване са пет 

тютюневи смеси за ръчно свиване на 

цигари, закупени от търговската мрежа:     

 Тютюнев бленд 1 (виржински - blue) 

- ароматизирана смес от 

преобладаващи тютюневи влакна, 

нарязани тютюневи жили и 

тютюнево фолио.  

 Тютюнев бленд 2 (виржински - 

orange) - ароматизирана смес от 

преобладаващи тютюневи влакна, 

нарязани тютюневи жили и 

тютюнево фолио.  

 Тютюнев бленд 3 (виржински - 

cappuccino) - ароматизирана смес от 

преобладаващи тютюневи влакна, 

нарязани тютюневи жили и 

тютюнево фолио.  

 Тютюнев бленд 4 (виржински - gold) 

- ароматизирана смес от 

преобладаващи тютюневи влакна, 

нарязани тютюневи жили и 

тютюнево фолио.  

 Тютюнев бленд 5 (yellow) - 

ароматизирана смес от 

преобладаващи тютюневи влакна, 

нарязани тютюневи жили и 

тютюнево фолио. 

Съдържанието на олово, кадмий, 

никел, манган, цинк и мед в тютюневи 

блендове е определено след сухо 

опепеляване на пробите в муфелна пещ 

при 500 
0
С за 5 часа и разтваряне на 

пепелта в 3 M HCl. Атомно-

абсорбционен спектрометър “SpectrАA 

220” (Varian, Australia) е използван за 

определяне на съдържанието на 

елементите в пробите при следните 

работни дължини на вълните: Pb - 217.0 

nm, Cd - 228.8 nm, Ni - 232.0 nm, Mn - 

279.5 nm, Zn - 213.9 nm и Cu - 324.8 nm. 

Обработката на данните е 

извършена с помощта на статистическия 

пакет PSPP for Windows. За определяне 

доказаността на разликите в елементите 

между отделните варианти е приложен 

тест за многопосочно сравняване на 

резултатите по Duncan при ниво на 

вероятност 0.05. 

3. Резултати и обсъждане 

В таблици от 1 до 6 е 

представено съдържанието на Pb, Cd, Ni, 

Mn, Zn и Cu (mg/kg) в изследваните 
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блендове и тяхното групиране чрез тест на Duncan. 

 

Таблица 1. Съдържание на олово в тютюневи блендове. Групиране на вариантите  

(Duncan’s method) 

 

Варианти 

 

Homogenous groups 

Subset for α = 0.05 

1 2 

Тютюнев бленд 3 0.0  

Тютюнев бленд 4 0.0  

Тютюнев бленд 1  1.0 

Тютюнев бленд 2  1.3 

Тютюнев бленд 5  1.3 

Significance 1.00 0.311 

 

В тютюневите блендове 3 и 4 не се 

установи наличие на олово. Този факт 

съвпада по посока с докладваното от 

Regassa and Chandravanshi [18] 

съобщение, че Pb не се открива както в 

суровия, така и в преработения етиопски 

тютюн. Концентрацията на олово в 

тютюневите блендове 1, 2 и 5 (от 1.0 до 

1.3 mg/kg) не варира силно и те попадат 

в една група. Измерените концентрации 

на Pb в тези блендове са по-ниски от 

средната стойност от 2.07 µg/g, посочена 

от Pourkhabbaz and Pourkhabbaz [19] за 

различни марки ирански цигари.

 

Таблица 2. Съдържание на кадмий в тютюневи блендове. Групиране на вариантите 

(Duncan’s method) 

 

Варианти 

Homogenous groups 

Subset for α = 0.05 

1 2 

Тютюнев бленд 1 0.50  

Тютюнев бленд 5 0.53  

Тютюнев бленд 3 0.63  

Тютюнев бленд 2 0.67  

Тютюнев бленд 4  1.30 

Significance 0.462 1.00 

 

Концентрацията на кадмий в 

блендовете е от 0.5 до 1.3 mg/kg. 

Получените от изследването резултати 

са в съответствие със стойностите, 

посочени от Regassa and Chandravanshi 

[18] за тютюни от Етиопия, но по-ниски 

от концентрациите, отчетени от 

Pourkhabbaz and Pourkhabbaz [19], които 

са между 1.76 - 3.20 µg/g. Съдържанието 

на кадмий в блендовете 1, 5, 3 и 2 е 

сходно, без доказани разлики между тях. 

Единствено тютюневият бленд 4 се 

отличава с по-висока концентрация на 

Cd и се намира в различна група. 

 

Таблица 3. Съдържание на никел в тютюневи блендове. Групиране на вариантите  

(Duncan’s method) 

 

Варианти 

Homogenous groups 

Subset for α = 0.05 

1 2 

Тютюнев бленд 4 0.23  

Тютюнев бленд 3 0.50  

Тютюнев бленд 5 0.53  

Тютюнев бленд 1  0.97 

Тютюнев бленд 2  1.13 

Significance 0.057 0.240 

 

Съдържанието на никел в блендовете е от 0.23 до 1.13 mg/kg. 
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Статистически доказано по-висока 

концентрация е отчетена при блендовете 

1 и 2. Stojanović et al. [17] разкриват 

високо съдържание на никел в цигарите 

(2.32 - 4.20 mg/kg) и в тютюна (2.20 - 

4.91 mg/kg), независимо от вида и 

произхода на последния. При сравнение 

с нашите данни се установява, че 

съдържанието на Ni в блендовете, 

предлагани в търговската мрежа в 

България, е доста по-ниско. Получените 

в изследването стойности за Ni са по-

ниски и от посочените от Pourkhabbaz 

and Pourkhabbaz [19] и Levent et al. [20]. 

 

Таблица 4. Съдържание на манган в тютюневи блендове. Групиране на вариантите 

(Duncan’s method) 

 

Варианти 

Homogenous groups 

Subset for α = 0.05 

1 2 3 

Тютюнев бленд 4 182.5   

Тютюнев бленд 3 183.6   

Тютюнев бленд 1 189.3   

Тютюнев бленд 2  206.4  

Тютюнев бленд 5   215.2 

Significance 0.116 1.00 1.00 

 

Измерените концентрации на Mn в 

блендовете са значително по-високи от 

посочените от Levent et al. [20]. В някои 

литературни източници са цитирани по-

големи стойности за елемента в листата 

на тютюн - до 700 mg/kg [21]. 

Концентрацията на Mn е доказано най-

висока при бленд 5, следвана от 

установената за бленд 2. Разликите в 

съдържанието на манган между 

останалите блендове (1, 3 и 4) не са 

статистически значими. 

 

Таблица 5. Съдържание на цинк в тютюневи блендове. Групиране на вариантите  

(Duncan’s method) 

 

Варианти 

Homogenous groups 

Subset for α = 0.05 

1 2 

Тютюнев бленд 5 25.6  

Тютюнев бленд 1 26.2  

Тютюнев бленд 3 26.5  

Тютюнев бленд 2 28.7  

Тютюнев бленд 4  36.9 

Significance 0.077 1.00 

 

Анализът на данните показва, че 

съдържанието на цинк в блендовете 1, 2, 

3 и 5 се различава несъществено. 

Статистически достоверно увеличение в 

съдържанието на цинк се отбелязва при 

бленд 4 и той се отнася в отделна група. 

Най-високата отчетена концентрация на 

Zn в изследването e 36.9 mg/kg, която е 

неколкократно по-ниска от 

максималната стойност от 101 µg/g, 

определена от Regassa and Chandravanshi 

[18] за етиопски тютюни. 

В таблица 6 е представено 

съдържанието на мед в блендовете. 

Концентрацията на мед в тях се движи от 

10.3 до 18.9 mg/kg. Според Kabata 

Pendias and Pendias [22], нормалната 

концентрация на Сu за растенията е в 

границите от 5 до 30 mg/kg. Като долен 

праг на токсичност за повечето културни 

видове те посочват 20 mg/kg. 

Получените в изследването резултати са 

в съответствие със стойностите, 

докладвани в други литературни 

източници [18, 19] и по-ниски от долния 

праг на токсичност от 20 mg/kg, посочен 

от Kabata Pendias and Pendias [22]. 

Разликата между блендовете по 

отношение на Cu е съществена, поради 

което всеки един попада в отделна група. 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020 105



 

 

Таблица 6. Съдържание на мед в тютюневи блендове. Групиране на вариантите  

(Duncan’s method) 

 

Варианти 

Homogenous groups 

Subset for α = 0.05 

1 2 3 4 5 

Тютюнев бленд 5 10.3     

Тютюнев бленд 3  11.6    

Тютюнев бленд 1   12.1   

Тютюнев бленд 2    13.0  

Тютюнев бленд 4     18.9 

Significance 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 

4. Заключение 

Получена е полезна информация 

за съдържанието на микроелементи в 

тютюневи блендове, предлагани в 

търговската мрежа в страната ни. 

Концентрациите на олово, 

кадмий, манган и мед в тютюневите 

смеси са в съответствие с данните, 

отчетени в други референтни източници, 

докато съдържанието на никел и цинк е 

по-ниско. 

С изключение на медта, 

установено е статистически достоверно 

сходство в съдържанието на Pb, Cd, Ni, 

Mn и Zn между някои блендове. 

Получените експериментални 

резултати могат да бъдат полезни за 

обогатяване на базата данни за наличие 

на вредни вещества в тютюневите 

изделия за пушене, предлагани у нас. 
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ДИГИТАЛНИ НОМАДИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ДОПИРНИ ТОЧКИ 

АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ 

Икономически университет – Варна, докторант 

aleksandar-stoychev@ue-varna.bg 

Резюме: Дигиталните номади са един от феномените в съвременното общество, 

които по различни начини оказват влияние върху предприемаческите нагласи. Целта 

на настоящия доклад е да изследва връзката между дигиталните номади и 

предприемачеството, от гледна точка на личностни характеристики. Допирните 

точки са анализирани на база дълбочинни интервюта и дескриптивен, и 

сравнителен анализ. 

Ключови думи: дигитални номади, предприемачество, предприемачески нагласи, 

дигитален номадизъм 

DIGITAL NOMADS AND ENTREPRENEURSHIP: 

COMMON CHARACTERISTICS 

ALEKSANDAR STOYCHEV 

University of economics – Varna, PhD student 

aleksandar-stoychev@ue-varna.bg 

Abstract: Digital nomads became a modern-day phenomenon which has impact towards 

entrepreneurship orientation. The purpose of this paper is to examine the connection 

between digital nomads and entrepreneurship in terms of personal characteristics. The 

touch points are being analyzed based on in-depth interviews and descriptive and 

comparative analysis. 

Key words: digital nomads, entrepreneurship, entrepreneurial orientation, digital 

nomadism 

 

1. Въведение 

Бурното развитие на дигиталните услуги, 

комуникациите и интернет са причина за 

видоизменението и създаването на нови 

тенденции в потребителското поведение, начина 

на живот и работните процеси в много 

икономически сфери [1][2]. Според доклад от 

2019г., между 2006 и 2016г. четири от десет 

новосъздадени работни места в ОИСР попадат в 

силно дигитализирани сектори [3]. С все по-

голямата свобода за човешка мобилност и 

достъпност за пътуване, пред служителите и 

работодателите се откриват все повече нови 

възможности. Възникват т.нар. отдалечени 

служители (remote workers), които могат да 

работят от всяка точка на света [4]. При много 

от професиите отпадат пространствените и 

времевите ограничения. С това се увеличава 

автономността и развитието на служителите, а 

отношенията им с работодателите стават все по-

гъвкави [5][6]. Така, породен от напредъка в 

технологиите и свободната мобилност, се ражда 

феноменът на дигиталното номадство. По 

неофициални данни около 4.8 милиона души 

определят себе си като дигитални номади [7]. 

Прогнозите са до 2023г. техният брой да 

достигне 1 млрд. души [8]. 

Макар и появата на дигиталните номади, 

като изцяло нов субект на световната 

икономическа сцена, да буди голям интерес в 

научните среди, изследванията по темата 

тепърва набират сила, а академичната 

литература е все още оскъдна. Писания по 

темата могат да бъдат намерени в книги на 

Джейкъбс и Гусеклоо и Канисто [9]. Появата им 

е разглеждана от много автори през годините. 

Още в средата на 20 век Маклуън ги описва в 

своята книга „Галактиката на Гютемберг“. [10] 

Първият човек, описан като дигитален номад в 

литературните източници е Стив Робъртс за 

това, че изобретява легнал велосипед с помощта 

на компютър, с който обикаля САЩ. Той 
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определя начина си на живот като на 

високотехнологичен номад [11].  

Голям недостатък е липсата на 

достатъчен брой научни изследвания за 

дигиталните номади, посредством количествени 

методи. Точно затова, друга цел, която авторът 

си поставя е да добави стойност в изследванията 

за дигиталния номадизъм от научна гледна 

точка. Авторовото мнение е, че тенденциите в 

разрастването му ще набират все по-голяма сила 

през следващите години. 

2. Характеристики на дигиталните 

номади и предприемачите 

Дигиталните номади са хора, пречупили 

наложените стандарти за работа познати до 

момента. Те са мобилни и нямат фиксирано 

работно място. Това превръща живота им в 

постоянно пътуване и смяна на настоящата 

локация. Характерно за тях е, че са много 

адаптивни, водени са от желанието си за свобода 

и умело плануват времето си [12]. Дигиталният 

номад е независим от времето и мястото. Той 

може да работи от всяка точка на земята, тъй 

като работата му е изцяло онлайн. Начинът му 

на живот е базиран на три основни ресурса: 

мобилно смарт-устройство (таблет или лаптоп), 

бърз и качествен достъп до интернет, 

осигуряващ сигурна комуникация от разстояние 

и достъп до данни, събрани в т.нар. облачни 

пространства [13]. 

Според професията, дигиталните номади 

могат да бъдат поставени в три основни 

категории [14]. В първата група попадат 

работещите за международни компании, т.е. 

отдалечените работници. Мнозинството от тях 

са заети в сферата на технологиите и 

комуникациите - уеб дизайн, програмиране или 

дигитален маркетинг. Втората са номадите на 

свободна практика (freelance). Повечето 

попадащи в тази графа са в сферата на ИТ, 

копирайтинг, журналистиката или графичния 

дизайн. Последната група е тази на дигитални 

номади-предприемачи или тези, развиващи свой 

бизнес. 

Данните от най-голямото отворено 

проучване, провеждано сред дигиталните 

номади, ни дава следната информация: 48% от 

номадите развиват свой бизнес, 37% са 

фрийлансъри (работници на свободна практика), 

а 16% работят на пълен работен ден [15]. Както 

става ясно, 85% от дигиталните номади са извън 

обсега на наемния труд. 

В теоретичен анализ от 2018г. е 

изследвана връзката между предприемача и 

дигиталния номад. Авторът на проучването 

стига до изводите, че допирните точки на двете 

групи могат да бъдат поставени така: 

способност за адаптиране в динамична среда, 

креативност, иновативно мислене, 

рационалност в действията, склонност за 

поемане на риск, привързаност към 

местоположението, динамика в действията, 

способност за взимане на бързи решения [16]. 

Направеният анализ ни дава общ поглед върху 

изследвания проблем, но като недостатък може 

да се посочи, че не е споменат начинът, по който 

е стигнато до тези заключения.   

В настоящия доклад фокусираме 

вниманието си върху допирните точки между 

дигиталните номади и предприемачите. За тази 

цел са разгледани личностните характеристики 

на двете групи и са откроени сходствата между 

тях. Характеристиките на предприемача са 

заимствани от модела Гизен-Амстердам [17]. На 

база мета-анализа използван в разработването 

му, са проведени дълбочинни интервюта с 5 

дигитални номада. Този метод е предпочетен, 

поради две причини. На първо място: по-

голямото количество информация, която може 

да се извлече от всеки участник. Вторият 

аргумент е по-трудното достигане до 

таргетираните респонденти посредством 

количествените методи. Първоначалната идея на 

автора е проучването да бъде проведено чрез 

анкети, но поради недостатъчния брой 

респонденти е избран метода на дълбочинните 

интервюта. Това е един от проблемите, пред 

които се изправят академиците при желание за 

проучвания сред дигиталните номади. Като 

основен мотив за малкия отклик в попълването 

на въпросниците, се посочва прекалено 

големият натиск, оказван им от страна на 

изследователите. Данните са анализирани, с цел 

да се откроят сходствата между двете групи. 

 

3. Анализ на резултатите от 

дълбочинните интервюта 

През 2014г. Майкъл Фрезе и колегата му 

Майкъл Гиелник разглеждат „психологията на 

предприемачеството“ [18]. Използвайки мета-

анализ в изследването си, двамата учени 

прилагат модела Гизен-Амстердам, предлагащ 

четири хипотези, които анализират личностните 

качества на предприемача и какво влияние 

оказват върху дейностите му. Моделът изследва 

ключовите променливи от икономическа, 

психологическа, социологична и управленска 

гледна точка. Обръща се внимание върху това, 

че успехът на предприемача е резултат от 

действията му. 

За целта на настоящото изследване 

използваме частта от модела, която ни помага да 
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добием по-добра представа до каква степен 

личностните характеристики на предприемача 

се припокриват с тези на дигиталния номад. 

Именно – „личностни характеристики“ 

(personality) и „характеристики на 

действието“ (action characteristics). Сравняваме 

всяка една от тях с тези на дигиталните номади 

и анализираме приликите. 

Обща информация за участниците: 

Петимата интервюирани попадат в групата на 

дигиталните номади. Единият, от които е жена, а 

останалите - мъже. Локациите им са както 

следва – България, САЩ, Кипър и Тунис. 

Продължителността на разговорите варира 

между 47 и 76 минути. Всеки от 

интервюираните определя себе си като 

предприемач, a опитът им в тази област е повече 

от 3 години. Следователно попадат в третата 

основна категория на дигиталните номади, а 

именно номадите-предприемачи. Участниците 

присъстват в няколко различни онлайн групи за 

дигитални номади в социалните мрежи. След 

няколко месечно наблюдение на общностите 

там, е осъществен контакт с няколко от 

номадите, които след това взимат участие в 

направеното проучване. 

Пет са основните въпроси включени в 

дълбочинното интервю: „От колко години си 

дигитален номад?“; „Кой беше основният ти 

мотив да започнеш този начин на живот?“; 

„Определяш ли себе си като предприемач?“; 

„Какви качества трябва да притежава 

дигиталният номад, за да е успешен 

предприемач?“; „Кои са най-подходящите сфери 

на развитие за дигиталните номади-

предприемачи?“ 

Първоначално се спираме на 

„личностните характеристики“, които 

притежават участниците. Те са поставени в 

основата на модела на Гизен-Амстердам и са 

определящи за последващите действия на всеки 

предприемач [19]. Ето какво споделя един от 

дигиталните номади: „ … Още от гимназията 

знаех, че искам да постигна нещо голямо. 

Винаги съм определял себе си като човек, който 

залага на иновациите и съм имал ясна визия за 

бъдещето. Знаех, че великите неща изискват 

необичайни подходи. С времето разбрах, че 

предприемачеството е моята страст и му се 

отдадох. Благодарение на него, имам 

възможността да пътувам и да нарека себе си 

дигитален номад… “.  

На база отговора на конкретния 

интервюиран, но и взимайки предвид 

споделеното от останалите участници в 

интервюто, може да откроим черти, характерни 

за личността на предприемача. Това са – 

личностното развитие, желанието за 

независимост, усет за иновативност и поемането 

на риск. Личностното развитие е качество 

характерно за предприемачите. То е следствие 

на желанието за преследването на успеха в 

бизнеса и живота [20]. Независимостта и 

автономността бяха посочени като основен 

мотив за напускане на наемната работа и 

реализирането на бизнес идея. Усета към 

новото и иновативното са качества, които 

притежават проактивните хора. То се състои в 

инициирането на действия към възможностите и 

създаване на среда, според целите [21] – 

качества, които по-голяма част от участниците 

имат и посочват като изключително важни за 

успех като дигитален номад, захванал се с 

предприемачество. Една от идеите, върху които 

един от интервюираните работи е свързана с 

разработването на изцяло ново мобилно 

приложение, обединяващо всички удобства на 

туриста, при посещението му в чужда страна. 

Поемането на риск е друга характерна черта на 

предприемачите, която участниците в 

изследването посочват. Тяхно мнение е, че за да 

бъде успешен в начинанието си, всеки 

дигитален номад трябва да е готов да се 

адаптира към неизвестното и да има лидерски 

качества за справяне с кризисните ситуации, 

които, по думи на някои от участниците – „не са 

рядкост“. 

И петимата участници определят себе си 

като предприемачи. Въпреки това, те не считат, 

че това е задължително условие, за да бъдеш 

дигитален номад. За да постигнат успех в 

бизнеса си, действията, които предприемачите 

правят са от ключово значение. Сред тях са – 

лична инициатива, поставяне на цели и следване 

на план за действие и предприемаческо 

ориентиране. Ако дигиталните номади, 

развиващи собствен бизнес, искат той да е 

успешен, те трябва да имат личното желание да 

го развиват. Като огромен недостатък се 

посочва, че много от номадите започват свой 

бизнес единствено с целта да печелят по-високи 

доходи. Това обаче невинаги е достатъчно 

условие за успех в света на предприемачеството. 

Ключов момент е проявата на лична инициатива 

и отговорност към бизнес идеята, която 

реализират. Към нея, всеки един от 

интервюираните включва и поставянето на 

цели и следването на план за действие, както от 

страна на предприемачеството, така и от 

дигиталния номадизъм, и пътуването. 

Плануването на бъдещата локация и мястото на 

пребиваване са от изключителна важност, 

независимо от бизнеса и средата, в която се 

развиват. Въпроси като – данъчно облагане, 
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банкови трансфери, здравеопазване и доставки 

на продукти, трябва да бъдат обмислени 

предварително, според регулациите и 

изискванията на държавата на пребиваване. 

Стигайки до извода, че по-голяма част от 

дигиталните номади започват този начин на 

живот с вече разработен бизнес, се предполага, 

че до момента са се сблъсквали с подобни и 

други важни въпроси. 

Предприемаческото мислене е 

характеристика, която всеки от интервюираните 

притежава. В модела Гизен-Амстердам, то е 

комбинация от автономност, иновативност, 

поемане на риск, конкурентоспособност и 

проактивност [22]. „Ключово предимство на 

всеки предприемач, който иска да започне 

живот на дигитален номад е вече 

разработеният бизнес.“ Това бе посочено като 

важно условие за успех от интервюирания с най-

голям опит. Под това се разбира, че колкото по-

стабилен е един бизнес, толкова по-стабилни 

доходи би осигурявал. От друга страна, това ще 

означава и че, самият предприемач ще има 

повече опит и много по-лесно ще се справя с 

постоянно променящата се среда. 

Всеки един от интервюираните е 

преминал от предприемач към дигитален номад, 

т.е. първоначално е стартирал своя бизнес и след 

това е започнал да пътува по света. Що се 

отнася до самите доходи като фактор за успех  – 

мнозинството от интервюираните са на мнение, 

че те са от изключителна важност за всеки 

дигитален номад, независимо от държавата, в 

която пътуват. Като предимство посочват 

живота в държавите с по-нисък стандарт, където 

разходите за живот са по-ниски. Проучване от 

2018г., направено сред 3700 души, които 

работят далеч от дома, показва, че мнозинството 

от тях имат годишен доход в размер до 50 000 

долара, а едва 1% получават над 200 000 долара 

годишно [23]. Това е показателно, че доходът не 

е много по-различен от този на хората с 

нормална, офис-работа. 

Като най-подходящи професии и сфери 

на развитие, интервюираните посочват – 

електронната търговия (drop-shipping), 

търгуване на акции и ценни книжа (trading), 

водене на онлайн влог (influencer) и развиването 

на собствен бизнес в сферата на мрежовия 

маркетинг. Основните мотиви за това са, че при 

всяка една от тези професии наличието на 

физически обоснована работна локация не е 

задължително условие. Като основен ресурс, от 

който имат нужда е посочен стабилна интернет 

връзка, следвана от надеждно смарт-устройство. 

Основният проблем, пред който 

участниците посочват, че се сблъскват в 

момента са ограниченията за пътуване, поради 

пандемията от COVID-19. Това е причината 

всеки един от тях за определено време да е 

преустановил пътуването извън страната, в 

която в момента се намират. Други негативи са 

неопределеността относно здравеопазването в 

различните страни, таксите за банкови 

трансфери, липсата на постоянен адрес и 

семейните причини. Макар и да са доволни от 

живота, който водят, интервюираните посочват, 

че в даден момент биха се установили трайно в 

държавата си на произход с бизнеса, който 

развиват в момента. Основният мотив тук е 

създаването на семейство. 

 

Заключение 

От проведените дълбочинни интервюта 

и предварително анализираните данни, става 

ясно, че по личностни характеристики 

предприемачът и дигиталният номад имат много 

общи черти. Фактът, че мнозинството от 

дигиталните номади развиват собствен бизнес е 

показателен, че двете групи се преплитат и 

кръстосват, както в личностните си 

характеристики, така и в действията си. Като 

основни прилики поставяме – адаптивност, 

поемане на риск, планиране, независимост, 

автономност и поставяне на цели. Важната и 

най-открояваща се разлика в двете групи е 

страстта към пътуването и опознаването на нови 

култури. Когато предприемач вземе решение да 

започне живот на дигитален номад, то той вече 

притежава по-голяма част от характеристиките 

за това и се е изправил пред много от 

трудностите срещани сред номадите-

предприемачи. Това се поставя и като ключов 

момент в решението за започване на живот като 

дигитален номад за предприемача. Ако трябва 

да поставим на въпрос на кой би му било по-

лесно - „на дигиталния номад в сферата на 

предприемачеството“ или „на предприемача в 

света на дигиталния номад“, то правилният 

отговор е второто предположение. 

Насоки за бъдещи изследвания могат да 

бъдат например:  Проблемите, които срещат 

номадите в страните, в които се установяват; 

Търсене на тристранна връзка между 

предприемачество, номадизма и миграционните 

процеси. 

За да се осъществи по-задълбочен анализ 

на изследвания проблем е препоръчително в 

бъдеще да се провеждат по-мащабни 

количествени изследвания. За съжаление, това 

все още среща трудности. Въпреки това, 

качествените и нетнографските изследвания по 

темата дават яснота за тенденциите сред тези 

общности. 
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ВЛИЯНИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ 

ТРАДИЦИОННИЯТ БИЗНЕС И 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОНЛАЙН СРЕДАТА 

ПРЕД НЕГО  

СИМЕОН КОЛЯНДОВ 

Университет за Национално и Световно Стопанство 

simeon.kolyandov@gmail.com 

Резюме: В доклада се извежда влиянието на световната пандемия от COVID-19 

върху онлайн бизнеса. Проведеното изследване има за цел да установи по-какъв 

начин кризата породена от световната пандемия променя онлайн бизнеса. В 

доклада няма да бъдат разгледани всички възможни категории на онлайн бизнес 

моделите от “Web 3.0”, а този с най-голямо икономическо значение – търговският 

модел. Тезата, която се застъпва е, че COVID-19 и нарастващата икономическа 

криза породена от пандемията освен предизвикателство и изпитание за оцеляване 

на традиционния бизнес създава възможност за усъвършенстване на онлайн бизнес 

моделите, чрез въвеждането на практики от традиционната физическа 

икономика, чрез които онлайн бизнеса да бъде усъвършенстван и да посрещне много 

по-подготвен последиците на новата световна обстановка. Определящо за това ще 

бъде да се представят новите тенденции сред купувачите, тяхното поведение в 

интернет и да се предложат методи за повишаване на доверието им към онлайн 

пазаруването. 

Ключови думи: онлайн продажби, тенденции в онлайн бизнеса, потребителско 

поведение 

IMPACT OF COVID-19 ON TRADITIONAL 

BUSINESS AND ITS ONLINE OPPORTUNITIES 

SIMEON KOLYANDOV 

University of National and World Economy 

simeon.kolyandov@gmail.com 

Abstract: The report highlights the impact of the global COVID-19 pandemic on online 

business. The study aims to find out how the crisis caused by the global pandemic affects 

online businesses. The report will not cover all possible categories of online business 

models from "Web 3.0", but the one with the greatest economic importance - the 

commercial model. The thesis is that COVID-19 and the growing economic crisis caused 

by the pandemic, in addition to challenging and testing the survival of traditional business, 

creates an opportunity to improve online business models by adopting practices from the 

traditional physical economy through which online business to be improved and to be 

much more prepared to meet the consequences of the new world situation. It will be 

defined by adopting the new trends among buyers, their own behavior on the Internet and 

having new methods which increase their confidence in online shopping. 

Key words: online sales, trends in online business, consumer behavior 

 

1. Въведение 

Настоящата 2020 година се оказа 

изключително интересна и изпълнена с 

предизвикателства в много аспекти на живота. 

Световната пандемия породена от вируса 

COVID-19 [World Health Organization] доведе до 

епидемични мерки [Министерство на 

здравеопазването, Р. България], като основна 

сред тях се оказа социалната изолация, която 

безспорно се отрази на всеки един човек, 

ограничавайки контактите с близки и приятели, 

и променяйки драстично ежедневните навици и 
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хобита. Ограничаването на достъпа до 

физическите магазини се отрази на 

традиционният бизнес, докато онлайн 

търговията получи своя шанс да се превърне 

основен генератор за дейността на компаниите. 

Това постави въпроси като къде се намира 

онлайн бизнеса в развитието си, успява ли 

малкият бизнес да се справи с онлайн 

продажбите и как родният онлайн бизнес се 

справя с настоящата обстановка. 

2. Онлайн продажби в България 

Пандемията неминуемо оказва влияние 

на родните онлайн бизнеси, но дали то е 

негативно или им предостави неочаквани нови 

възможности. Проучване на E-commerce Europe 

[2020]проведено през март-април на 2020 

година показва, че ефекта за онлайн търговците 

е различно и то до голяма степен се определя от 

сектора, в който те оперират. Трудно може да се 

постави крайна оценка за отражението на 

COVID пандемията, защото за едни тя 

предоставя нови възможности, като други 

изправя пред непланувани предизвикателства. 

Определени продуктови категории имат 

завишено търсене, съответно те бележат 

значителен ръст в продажбите си, докато спрямо 

същия период на миналата година други са 

реализирали по-ниски резултати. От 

проучването се открояват мненията на онлайн 

търговците в Европа и България: 

- 35% очакват увеличение на 

продажби през 2020 година, тъй като предлагат 

продуктови категории, които се търсят повече в 

настоящата ситуация. 

- 70% от онлайн магазините 

очакват намалени приходи през 2020 година 

вследствие на пандемията; 

- 10% прогнозират намалени 

приходи за годината, поради увеличаване на 

транспортните разходи; 

- 15% очакват намаление на 

приходите вследствие на завишени разходи по 

отношение на обществени поръчки; 

- 45% от анкетираните сочат, че 

очакват й намаляване на количеството 

продажби, поради понижено търсене на 

продуктови категории и недостатъчни 

количества на склад; [БЕА, 2020] 

Към очакващите ръст онлайн бизнеси 

спадат предимно тези предлагащи - хранителни 

продукти, продукти за здравето, за работа от 

дома - лаптопи, десктопи, монитори, за 

тренировки вкъщи, както и почистващи 

препрати, забавления у дома и игри. На другия 

полюс, са тези които бележат значителен спад в 

търсенето и продажбите си, като дрехи, 

аксесоари, обувки, онлайн услуги за хотелски, 

туристически и пътнически резервации [BNBT, 

2020].  

3. Отражение на новите тенденции на 

пазара спрямо големината на 

компаниите опериращи онлайн 

Промяната в начина на живот се 

отразява и на навиците и поведението на 

потребителите, което оказва влияние върху 

онлайн продажбите и търсенето на продуктови 

категории. Потребителите се намират вкъщи и 

прекарват повече време в интернет съответно 

консумират повече онлайн съдържание и търсят 

най-вече продукти от първа необходимост, като 

хранителни продукти. Това се оказва идеална 

възможност за по-малките бизнеси да имат 

преимущество като се стараят да бъдат 

значително по-гъвкави и по-адаптивни в 

сравнение с големите търговци, които трудно 

биха могли да предлагат продукти и продуктови 

категории, които не присъстват в настоящото им 

продуктово-портфолио. Наблюдава се 

увеличение на търсенето и продажбите на 

продукти свързани с поддържането на 

физическа форма от вкъщи, което отново 

доказва, че настоящата онлайн търговия в 

огромна степен е зависима от настроенията и 

потребителското търсене [Investor.bg, 2020]. За 

това и онлайн бизнеса трябва да отговори бързо 

на потребителските нужди и настоящи навици. 

Онлайн продажбите в България до 

голяма степен се определят от доверието на 

родните потребители към онлайн индустрията. 

Потребителите обръщат внимание на 

определени фактори при онлайн пазаруването, 

които ги карат спокойно да вземат решение и да 

осъществят покупка. След предварителна 

проверка на онлайн магазина, коректно 

отношение и спазване на заложените срокове за 

доставка на поръчаните стоки и услуги, 

потребителите остават с приятно усещане, за 

това че пазаруването им е протекло безопасно и 

е спестило времето им, като това засилва 

доверието в онлайн бизнеса. Те обръщат 

внимание и на: 

- Какви са референциите на други 

купувачи от този уеб сайт? 

- Уеб сайта има ли публикувани 

общи условия и политики за зашита на лични 

данни? 

- При възможност за плащания с 

наложен платеж, онлайн магазина регистриран 

ли е в базата данни на НАП? 

- Уеб сайта има ли име на 

фирмата, адрес, телефон, имейл и по-

възможност БУЛСТАТ? 
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- Представя ли се възможност за 

връщане на продукта в 14 дневен срок? 

4. Потребителското поведение 

Увеличава се делът на картовите 

плащания [RBR, 2020], това до голяма степен се 

дължи на желанието на купувачите да използват 

по-безопасен метод за разплащане, тъй като по-

повърхността на банкнотите се задържат 

микроорганизми, бактерии и вируси. Това може 

да се окаже и трайна тенденция, която да 

продължи и след пандемията, тъй като процесът 

на заплащане с карта е изключително бърз, 

лесен и сигурен. 

Наблюдава се и промяна в доставките, 

сега клиентите предпочитат доставки до дома 

или до адрес, докато преди епидемията те се 

осъществяваха най-вече до офис на куриер. 

Увеличил се е й процентът на приетите 

доставки, тъй като повечето хора са по домовете 

си, в следствие на това процентът на невзети и 

върнати пратки е намалял. [greentech.bg, 2020]  

Настоящата ситуация е нещо ново за 

всички, както за потребителите така и за 

бизнеса. Бизнеси опериращи с няколко 

физически магазина, сега се налага да оперират 

на пазара само с един онлайн магазин, който се 

явява единственият им канал за продажби. 

Настоящата обстановка се оказва огромно 

предизвикателство за цялата онлайн индустрия, 

която в момента преминава през различни етапи. 

В началото преминава през етап, в който 

бизнеса оперира само чрез онлайн магазин, тъй 

като физическите са затворени, така че бизнеса 

трябва да взема бързи решения и да се адаптира 

адекватно към предизвикателствата, тъй като на 

практика този онлайн магазин може и да не 

успее да компенсира оборотите на 

традиционните магазини развивани години 

наред. Съществуват компании разполагащи от 

години с онлайн магазин, но той представлява 

само малка част от целия обем на оборота за 

бизнеса и за съжаление няма как бързо да се 

превърне в основен генератор на доходност. За 

целта компаниите трябва да насочат внимание за 

преобразуването на традиционните си магазини 

в логистични центрове, от които да обслужват 

онлайн клиентите си, като в тях те да пакетират 

и изпращат продуктите си продавани през 

онлайн магазина им. 

Следващият етап, през който ще се 

наложи да премине бизнеса е свързан с 

премахването на ограниченията и връщането на 

клиентите в традиционните магазини, за 

съжаление очакванията са свързани с това, че ще 

се наблюдава забавяне, тъй като хората все още 

няма да са се върнали към обичайните си навици 

и няма да излизат и пазаруват както са го 

правили преди. За това трябва да се обърне 

внимание на обученията на персонала свързани 

с онлайн търговията, така че да могат да 

обслужват поръчки по интернет. 

На следващо място бизнеса трябва да е 

подготвен, че до половин година след 

възстановяването на нормалния начин на живот, 

хората ще започнат да се движат свободно и да 

посещават физически магазини. Тук ще бъде 

важно да се отдели нужното внимание на 

задържането на растежа на онлайн бизнеса. Като 

най-голяма роля ще окажат иновациите и 

уменията на търговците да предлагат нови 

продукти и услуги удовлетворяващи 

потребителското търсене. Значителна роля ще 

окажат постоянните анализи на тенденциите на 

пазара и последващи адаптивни и адекватни 

решения. 

5. Адаптация на бизнеса и нови отрасли 

в онлайн търговията 

Актуален пример за бърза адаптация на 

бизнеса са например ресторантите и заведенията 

за хранене, които бяха напълно затворени, но 

някой от тях успяха бързо да реагират в 

обстановката и реорганизирайки дейността си да 

започнат да обслужват онлайн поръчки, 

доставяйки храна до домовете на клиентите си, 

като по този начин успяха да продължат 

дейността си и да подържат част от персонала 

си. Друг добър пример са таксиметровите 

услуги, които заради социалната изолация и 

липсата на клиенти биха търсели алтернативни 

решения превръщайки се в куриери за доставка 

на различни стоки. Дори определени артисти и 

музиканти успяха да се настроят в обстановката 

организирайки в реално време онлайн концерти 

и събития. 

За малкият бизнес се оказа възможно 

много по бързо да се настрои и да реорганизира 

дейността си в опит да запази клиентите си и 

дори да опита да привлече нови. Това че, хората 

прекарват повече време у дома позволи на 

малкия бизнес да им достави нужните продукти, 

така че те да продължат да се занимават с 

любимото си хоби или да опитат да се занимават 

с нещо ново и непознато до този момент за тях. 

В тази нова среда ще станем свидетели 

на нови иновативни бизнес модели, които ще 

изпълнят онлайн пространството. Онлайн 

бизнесът ще стане по-динамичен, адаптивен и 

иновативен, за да удовлетвори потребителите. 

Настоящите потребители са много по-

внимателни и умни в интернет, а това води до 

промяна в онлайн бизнеса, който внимателно 

трябва да следи техните навици, потребности и 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020 115



 

желания и да може максимално бързо да им 

предложи нужните решения, чрез това което 

предлага. 

Все повече бизнеси се опитват да 

оцелеят онлайн, използвайки Marketplace на 

Facebook или откривайки собствени уеб сайтове 

използвайки платформи като WordPress, Wix, 

Shopify. Чрез тях те лесно успяват да създадат 

първия си онлайн магазин и да направят 

продуктите си достъпни за потребителите. 

Успяват дори да се справят успешно с 

организирането на доставките и 

разплащателните процеси. Истинското 

предизвикателство за тях започва, когато вече са 

онлайн и трябва да започнат да прилагат 

дигитален маркетинг за да се интегрират в 

каналите за комуникация в интернет. 

6. Трудности пред малкия бизнес да 

продава онлайн извън България 

Традиционно стартирането на онлайн 

бизнес в България е свързано с малки фирми 

състоящи се от 1-2 служители, от които поне 

единият е й собственик. Обичайно те използват 

международни платформи за да продават, като 

Amazon, eBay, Etsy. За да продават спазвайки 

закона е необходимо те да имат регистрирана 

фирма, която обикновено не разполага с 

финансовата възможност да използва софтуер 

като СУПТО [2020] и й се налага да извършва 

всички дейности ръчно. 

Голям е делът на малките фирми 

използващи платформата eMAG, за да продават 

в чужбина, като техни данни показват, че близо 

70% от продажбите се осъществяват с наложен 

платеж и от това се поражда конкретен проблем 

според ЗДДС [lex.bg, 2020]. За наложен платеж 

се издава касов бон, защото не е НП с ППП 

(Наложен Платеж с Пощенски Паричен Превод), 

за който според ЗДДС не се издава касов бон 

въпреки, че плащанията от НП постъпват от 

сметката на куриера в сметката на търговеца и 

не се изплащат в брой. В този случай, ако 

търговецът реализира продажби в Словения, 

Хърватска, Испания, Франция или Германия 

днес, той е длъжен да изчисли ръчно по курса за 

деня на съответната национална валута цените 

на стоките си и да издаде касов бон в лева, който 

да приложи в пратката.  

За Да се улесни процеса е нужно да се 

допусне прилагането на алтернативен режим за 

отчитане на електронния магазин при продажби 

в чужбина, като плащанията от наложения 

платеж в страни, извън България, постъпват от 

сметката на куриера в сметката на търговеца и 

не се изплащат в брой и има ясна проследимост 

на плащанията. [Становище, BEA] 

7. Заключение 

Световната пандемия от COVID-19 

неминуемо промени живота на всички хора. Тя 

се превърна в основен фактор носещ промяна на 

традиционния бизнес поставящи пречки и 

ограничения пред него, с които той да трябва да 

се справи. Както и в много други случаи 

проблемите за едни се оказват възможности за 

други, така и настоящата ситуация беше повод 

за бизнеса да обърне по-голямо влияние на 

онлайн продажбите и да засили електронните си 

продажби.  

В България онлайн бизнеса не е новост, 

но не може и да се похвали със сериозни успехи 

в сравнение с развитите западно европейски 

държави, САЩ, Китай и Индия, но за сметка на 

това непрекъснато надгражда и се 

усъвършенства, черпейки опит и полезни добри 

практики от тях. Сравнително високата 

свързаност на населението с интернет и 

използването на мобилни устройства ежедневно 

се превръщат в основна предпоставка за доброто 

бъдеще пред онлайн бизнеса в България. 

Настоящата ситуация създаде 

възможност за някой традиционни бизнеси 

бързо да реорганизират дейността си и да успеят 

адекватно и в кратки срокове да изпълняват 

онлайн заявки и да генерират продажби. Това за 

момента са ограничен брой малки нишови 

бизнеси предлагащи търсени в момента стоки, 

ресторанти и заведения за хранене, както и 

фирмите занимаващи се с превоз на хора и 

стоки, печеливша се оказа и ситуацията за 

онлайн бизнесите търгуващи с електроника, 

както технологична, така и за дома поради 

назрелите нови нужди на купувачите. 

Положението се оказа положително и за 

картовите разплещения, които сериозно 

увеличиха своят обем в сравнение със само 

година по-рано, разбира се това увеличение най-

вече се дължи на плащания на ПОС терминали, 

не толкова на заплащания онлайн, все още 

наложеният платеж е предпочитан пред 

електронните транзакции от родните онлайн 

купувачи. 

На другия полюс се оказаха нещата за 

по-големите компании, които предлагат богато и 

разнообразно продуктово-портфолио, и които 

пандемията хвана неподготвени за новата 

световна обстановка. Те нямаха нужното време 

да се адаптират и развият нови продуктови 

линии, които да им генерират обичайната за тях 

доходност, а това съответно се отрази, както 

върху обема на продажбите и печалбата им, така 

и върху служителите и персонала им. Онлайн 

бизнеси с традиционно голям успех в България 

като електронни магазини за дрехи, обувки и 
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детски стоки, туристически агенции и 

посредници за пътнически загубиха голяма част 

от клиентите си и отбелязаха рекордни спадове 

на продажбите си. 

За да успее родният онлайн бизнес да се 

развива, той има нужда и от улеснения пред това 

да се изправи на международната сцена и да 

може да се конкурира адекватно, както с цени 

така и с бърза и безопасна доставка на продукти 

си, за тази цел е необходимо държавата да 

предприеме адекватни мерки и да осигури на 

сектора необходимите за целите средства. 
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИГ ОТ 

ТРАДИЦИОННИЯТ БИЗНЕС ОБУСЛОВЕНО 

ОТ COVID ПАНДЕМИЯТА  

СИМЕОН КОЛЯНДОВ 

Университет за Национално и Световно Стопанство 

simeon.kolyandov@gmail.com 

Резюме: Настоящият доклад има за цел да представи възможните алтернативи за 

въвеждането на дигитален маркетинг от фирмите засегнати от намаляващото 

търсене в определени сектори, породено от световната пандемия от COVID-19. 

Тезата, която се застъпва е, че световната пандемия не трябва да бъде 

разглеждана като пречка за отделни сектори от икономиката, а по-скоро като 

възможност за по-бързото интегриране на бизнеса в интернет. На база на 

проведеното изследване се установи нуждата от ускорено въвеждане на добри 

практики от дигиталния маркетинг. В доклада не се навлиза в дълбочина на 

детайлизацията на дигиталния маркетинг, а се представят основните възможни 

варианти, като се поставя акцент върху тези, които способстват за подобряване 

на онлайн присъствието и по-голямата потребителска разпознаваемост. 

Определящо за това е нивото на интернет присъствие от страна на фирмите, в 

което пандемията ги намира. 

Ключови думи: дигитален маркетинг, онлайн клиенти, правила, имейл маркетинг, 

маркетинг в социалните медии, алтернативни социални медии 

ADOPTION OF DIGITAL MARKETING FROM 

TRADITIONAL BUSINESS WHILST COVID 

PANDEMIC 

SIMEON KOLYANDOV 

University of National and World Economy 

simeon.kolyandov@gmail.com 

Abstract: A report about possible alternatives for adoption of digital marketing by 

companies affected by declining demand in certain sectors caused by the global pandemic 

of COVID-19. The thesis covered is that the global pandemic should not be seen as an 

obstacle for individual sectors of the economy, but rather as an opportunity for faster 

integration of business on the Internet. Based on the research, it is concluded that good 

digital marketing practices need an accelerated adoption. The report does not go into the 

details of digital marketing, but presents the main possible options, focusing on those that 

help improve online presence and greater consumer visibility. It depends on the level of 

internet presence of the companies, when the pandemic came across. 

Key words: digital marketing, online consumer, email marketing, social media marketing, 

alternative social media 

 

1. Въведение 

Ускореното развитие на индустрията 

превръща маркетинга в основен инструмент 

съчетаващ едновременно наука и 

изобретателност за достигане до нови бързо 

променящи се аудитории. [Walden, Parcha] В 

голяма степен това превръща маркетинга в една 

от най-бързо развиващите се науки тъй като ако 

не е в състояние да се адаптира и да предвиди 

тенденциите на пазара, вложените в него 

усилия, средства и време ще бъдат напразни. 

Особено в настоящата обстановка на световна 

пандемия от COVID-19 [Al-Omoush, Simon-

Moya, Sendra-Garcia], компаниите трябва много 
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по гъвкаво да достигат до потенциални и 

настоящи клиенти. Новото поколение [Carthy, 

Lunn & Lyons] купувачи е много по-внимателно 

към рекламните послания и съобщения, и най-

вече към влиянието им върху културата. 

Глобалната интернет свързаност днес, трябва да 

бъде използвана стратегически целесъобразно от 

компаниите, за да превърне конкретен бранд в 

лидер сред конкурентите му онлайн. 

2. Новите правила на маркетинга 

Въпреки непрекъснато променящият се 

маркетинг има някой основни елемента, които 

ще останат вечни, като мисията и визията. За да 

получи най-качествен резултат, маркетинга 

трябва да използва личен подход в кампаниите 

си, тук трябва да се планира внимателно как да 

се предостави контекст по най-подходящият 

начин. Компаниите трябва да са по-наясно от 

всякога с нуждите на потребителите [Olzenak, 

French, Sherwood, & etc.] и клиентите си. Чрез 

интернет и пълната му интеграция в 

ежедневието на съвременният човек, 

потребителите имат възможността да изследват 

внимателно и в детайли всяка компания 

предлагаща им разнообразие от продукти. Това 

поставя маркетинга в позицията да отделя 

възможно най-голямо внимание на клиентите си 

и да бъде непрекъснато в активен контакт с тях 

чрез „истински“ и „насочени“ рекламни 

послания. [Alvarez-Milan, Felix, Rauschnabel & 

Hinsch] 

2.1. Маркетинга трябва да е отнесен към 

потребителите  

Все повече потенциални и съществуващи 

клиенти обръщат внимание на това как бизнесът 

реагира в различни ситуации, чрез които те се 

идентифицират. За да избегне възможни 

негативи, трябва да отговори адекватно на 

нуждите им, чрез маркетинга си. „Клиентът 

винаги е прав“, когато компаниите дават 

напразни обещания на клиентите си или 

рекламират продукт с определени качества, а 

всъщност доставят съвсем друг, клиентите 

реагират чрез негативни коментари за бранда, 

които през интернет бързо успяват да достигнат 

до милионна аудитория и да унищожат дълго 

градена репутация. За да се избегне това при 

създаването на маркетингова кампания трябва 

да се обърне внимание на [The Ultimate Guide to 

Branding, 2020]: 

- Внимателно подготвено съдържание, 

чрез което да се заема съпричастна позиция по 

отношение на въпроси и запитвания от клиенти. 

- Едновременно органична и 

професионална обратна връзка с клиенти, дори и 

само след преглед или запитване за конкретен 

продукт. 

- Оптимизирани имейли за обслужване 

на клиенти. 

- Чат на живо, в който клиентите да 

получават отзивчиви отговори на зададените си 

въпроси. 

2.2. Опознаване на клиентите 

Ценностите на всеки един клиент водят 

към настоящото и бъдещото им поведение 

спрямо маркетингова кампания, за това 

компаниите трябва да задълбочат в това, което 

кара клиентите да проявяват разбиране към 

маркетинга. При използване на неясни 

маркетингови съобщения, компаниите започват 

да губят верният тон с клиентите си, за това е 

необходимо при разработване на стратегиите за 

дигитален маркетинг да отделят нужното време 

за [Pappas]: 

- Кои биха могли да бъдат дълбоко 

вкоренените проблемни области на идеалните 

им клиенти? 

- Предлагат ли им продукти или 

услуги, чрез които да им помогнат за 

решаването на тези проблемни области? 

- Кои ключови думи привличат и 

ангажират клиенти? 

- Внимателно и задълбочено ли се 

изследва идеалният клиент? 

2.3. Съдържанието предоставяно на 

клиента трябва да е ориентирано към 

резултатите 

Съвременните клиенти искат да виждат 

резултати, но освен това искат й да знаят как са 

постигнати и предпочитат да има етика в 

фирмената концепция, това им доставя удобство 

и облекчение купувайки продукти или услуги. 

Когато компаниите знаят повече за клиентите 

си, могат да им предоставят най-доброто 

обслужване. Маркетинговите екипи трябва 

винаги да напипват пулса на клиентите си и да 

са готови да предприемат нужните промени, 

дори и да се налага да се върнат назад в опит да 

зарадват потребителите си, като им напомнят 

защо си струва да купуват от тях. Съдържанието 

ориентирано към резултатите трябва да включва 

основни направления: 

- Новите клиенти са умни и 

интуитивни, те осъзнават кога компаниите са 

искрени с тях, дали наистина ги разбират или 

просто искат да се възползват от подходящия 

момент, за да ги примамят да купуват. [Xu, 

Wang, Li & Haghighi] 

- Продуктите или услугите трябва 

да решават проблемите на клиентите и това 
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трябва да бъде представено пред аудиториите. 

[McShane, Schneider, Holland] 

- Предоставянето на добре 

проучено съдържание на клиентите, стимулира 

органичният растеж. [Wan, Deng, Bai, Xue] 

- Актуализирането на 

съдържанието, което не работи, поддържа 

постоянното качество. 

3. Правила за дигитален маркетинг 

В днешно време онлайн присъствието е 

от изключително значение за достигане до 

идеалния клиент. Сред приоритетните области 

за инвестиране на маркетинговия бюджет трябва 

да са уебсайта, социалните медии и имейл 

маркетинга, в противен случай бизнеса би могъл 

много да изостане зад конкурентите си и 

наистина да пострада. Трябва да се открие 

правилният метод за ефективно взаимодействие 

със съвременните клиенти, който да бъде по-

успешен в сравнение с други [Rangaswamy, 

Moch, Felten]: 

- Бърза информация – клиентите 

обикновено в рамките на три до пет секунди 

могат да вземат решение за това дали уебсайта 

съдържа, това което търсят. Обобщаването и 

събирането на информацията от уеб сайта в 

графики и диаграми предоставя критична 

информация за анализ от маркетинговите 

отдели, чрез която да се открият нуждите на 

потребителите. Споделеното от компаниите 

съдържание може да взаимодейства с различни 

клиенти, включително и с тези, които може да 

не го видят  

- Бързо откриване – интернет 

статистика показва, че 60% от потребителите на 

смартфони са използвали гласови услуги поне 

веднъж през последната година, а 55% от 

тийнейджърите го използват ежедневно, това са 

услуги като Siri, Alexa и Google. Това е 

открояващо се основание маркетинга да се 

съсредоточи върху изследването на ключови 

думи, които са често използвани при гласови 

търсения. [Global Digital Report] 

3.1. Имейл маркетинг 

Имейлът е основен, ключов елемент от 

дигиталната маркетингова кампания, за това той 

трябва да бъде ангажиращ и в никакъв случай 

скучен и отблъскващ. Статистически данни на 

Oberlo [2020] сочат, че до 2023 г. броят на 

потребителите с достъп до електронна поща ще 

бъде 4,3 милиарда, което прави имейлът мощен 

инструмент за достигане до настоящи и 

потенциални клиенти. Задължително условие 

компаниите да осъществяват успешни имейл 

кампании е да спазват етика при прилагането на 

маркетинга си, така че ефективно да достигат до 

очакваният огромен брой потребители, 

използващи електронната си поща за 

ежедневната си комуникация. 

- Фокус върху продукт или услуга 

– предлагането на повече от един продукт или 

услуга в имейл обърква получателите му, 

затрупвайки ги с твърде много информация, 

което води до намаляване на неговата 

ефективност. 

- Персонализация – представяйки 

продукта или услугата трябва да се вмъкне и 

името на клиента в самото изречение, така че 

той да бъде ангажиран на по-дълбоко ниво. 

- Бутони с изображения - 

създаването на бутони с изображения, върху 

които може да се кликва с проследяващ URL 

адрес, помага да се разбере кога потребителите 

кликват върху вътрешни връзки и изображения 

в съобщенията. Като алтернатива може да се 

вгради видеоклип и да се следят кликовете 

върху него. 

- Ефикасно използване на 

пространството в имейл съобщението – вместо 

да бъдат групирани връзки или друго 

съдържание близо едно до друго трябва да се 

отдели достатъчно място за всичката 

информация, така че да се улесни нейното 

разглеждане и кликването върху връзките. 

- Опростяване – имейли с цветни 

съобщения, пълни с изображения, видео и друго 

съдържание се оказват неефикасни за 

потребителите с бавна интернет или мобилна 

връзка. 

- Темата – тематичните редове 

трябва да предизвикват интерес у потребителите 

и да дават усещането за разбиране на техните 

нужди. 

3.2. Маркетинг в социалните медии 

Представянето в социалните медии е 

неразделна част от успеха за всеки бизнес в 

днешно време. Всяка платформа разполага с 

подробни отчети и статистика, чрез които да се 

анализират и откроят тенденциите сред 

потребителите [Cheng, Lam & Chiu], така че 

компаниите да фокусират усилията си именно 

там. Избора на правилната социална медия 

изцяло зависи от таргетираният от компаниите 

идеален клиент. 

- Съдържанието трябва да полезно 

за аудиторията – потребителите не искат да 

виждат публикации за продукти или услуги в 

социалните медии. Те се интересуват от 

историята и начина, по който компанията 

решава проблемите си.  
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- Фокус върху публикуваното 

съдържание - съдържанието, което се 

публикува, излага на риск репутацията на 

компанията, чрез непремиерни отговори на 

потребителски коментари може да се навреди на 

компанията. Социалните медии се фокусират 

върху разговорите, без значение дали са в групи 

или се случват един на един. 

- Ангажираност – маркетинга в 

социалните медии трябва да излъчва 

прозрачност, с която да се ангажира 

аудиторията.  

- Взаимодействие – не трябва да се 

комуникира с потребителите само за да се 

предизвика ангажираност, вместо това трябва да 

се развиват по-дълбоки взаимоотношения, които 

да насърчават целесъобразни разговори. 

- Автоматизация – макар и в по-

голяма степен да се работи с предварително 

подготвено съдържание, за да се поддържа 

висока ангажираност, платформите, с които се 

работи е нужно да позволяват достатъчна 

гъвкавост при нужда от промяна на стратегията. 

3.2.1. Алтернативни и нишови социални 

мрежи 

През последните няколко години 

спадовете в растежа на потребителите и 

колебливото обществено мнение разклатиха 

доверието към гиганта в социалните мрежи 

Facebook. Подобен застой в растежа се 

наблюдава и при Twitter [Hootsuite]. Това води 

до спад в продажбите и за двете социални 

мрежи, но това не поражда съмнения за 

маркетинговата полезност и на двете, като 

рекламни канали.  

Този спад в растежа на Facebook и 

Twitter до голяма степен се дължи на пораждащ 

се засилен интерес към алтернативни социални 

медии, като TikTok, Snapchat, Pinterest и др., 

които се превръщат в предпочитани сред 

младите потребители до 30-годишна възраст, 

което ги превръща в предпочитан канал за 

реклама от онлайн търговците [KP People 

Report]. Очакванията са тези нови и значително 

по-малки социални мрежи да не успеят да 

достигнат гигантите в сектора по брой 

потребители, но те се характеризират с 

идентичност и специфичност, която осигурява 

среда за нишови бизнеси търсещи селектирани 

целеви пазари. 

3.2.2. Инфлуенсър маркетинг 

Инфуленсър маркетингът е тенденция в 

дигиталният маркетинг, която превръща 

влиянието в социалните мрежи в сравнително 

скъпа услуга. Цената, за която се определя на 

база на ценоразписи в зависимост от 

последователите на инфлуенсъра и 

предлаганият продукт. 

Малките и средни фирми имат 

уникалната възможност вместо да се конкурират 

с глобалните брандове за най-влиятелните 

инфлуенсъри да използват услугите на по малки 

за целта такива, които може да наричаме микро 

инфлуенсъри [Boerman]. Това са сравнително 

известни хора в специфични сфери, достатъчно 

популярни, за да бъдат следвани от 

задоволителен брой потребители, с които да 

могат да подържат активна връзка. Поради по 

малкият си брой последователи, те имат 

възможността да отделят по-вече време на всеки 

от тях, а това води до по-голяма ангажираност 

от страна на следващите ги.  

Проучване сочи, че влиянието на микро 

инфлуенсърите е 6-7 пъти по рентабилно от това 

на топ инфлуенсъри с повече последователи, 

като акаунти с около 30 хил. последователи 

отбелязват 60% по-висока ангажираност 

[AWLEARN]. 

3.2.3. Публикации с продукти за 

купуване (социална търговия) 

Бизнесът предимно използва социалните 

мрежи за да привлече потребителите на своя уеб 

сайт. В последните години социалните мрежи 

предоставиха възможността за директна 

търговия позволявайки директното закупуване 

на стоки от тях без да е нужно да бъде напускан 

сайта или приложението им. През 2019 година 

Instagram стартира своят инструмент Instagram 

Checkout за електронна търговия. 

Статистика за използването на 

социалните мрежи сочи, че 54% от 

потребителите им ги използват за проучване на 

продукти преди покупка [Statcounter]. С 

предоставянето на възможността за директни 

покупки от социалните мрежи се улесняват 

максимално купувачите, като за целите на 

реализиране на покупката си не е необходимо да 

извървяват твърде много стъпки, което от своя 

страна намалява шансовете за загуба на 

продажби. 

Вече не само големите компании 

разполагащи с уеб сайтове за електронна 

търговия могат да осъществяват онлайн 

продажби. Социалните мрежи осигуряват по-

голяма възвращаемост на маркетинга на всеки 

бизнес, позволявайки транзакции директно през 

тях. Магазините в Shopify позволяват улеснено 

свързване на акаунта с Instagram или Snapchat и 

директни продажби в тях.  
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4. Заключение 

Маркетинговата наука се развива и 

усъвършенства непрестанно. С нарастващото 

използване на интернет в ежедневието освен за 

развлечение, а и за покупки, пред маркетинга се 

откриват нови полета за еволюция. Дигиталният 

маркетинг е отдавна въведен в маркетинговата 

практика на експертите в големите компании, 

независимо от това дали те го използват 

единствено за реклама на физическите си обекти 

или се опитват да осъществяват й успешна 

онлайн търговия.  

В основата на успешния онлайн бизнес 

стои разбирането на съвременните потребители, 

техните нужди, интереси, хобита и желания. С 

непрестанно заливащата информация, те са 

станали чувствителни към нея и лесно 

разпознават, както „фалшивите новини", така и 

неискрените и подвеждащи рекламни послания. 

Използването на имейл и социални мрежи се е 

превърнало в ежедневен навик, който 

компаниите трябва да опитат да използват по 

най-успешния възможен начин за постигане на 

маркетинговите си цели. 

Използвайки правилните послания 

компаниите могат ефективно да достигнат до 

аудиториите, които желаят и да изградят трайна 

връзка с тях, чрез съдържание, взаимодействие и 

ангажираност. Жизнено необходимо е да се 

възползват от възможностите на новите 

тенденциите, които се открояват като 

алтернативните социални медии и инфлуенсър 

маркетинга, за да не изостават зад конкурентите 

си в таргетирането на нишови сектори. 
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СТРАТЕГИИ ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ СПОРЕД 

НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРНЕТ ПАЗАРА  

СИМЕОН КОЛЯНДОВ 

Университет за Национално и Световно Стопанство 

simeon.kolyandov@gmail.com 

Резюме: В доклада ще бъдат разгледани и представени актуални стратегии за 

развитие на онлайн бизнес. Изследването има за цел да анализира и обобщи 

настоящите статистики за онлайн търговия и на тяхна база да определи нужните 

стратегии и инструменти, за да бъде бизнеса успешен в интернет. Тезата на 

доклада е, че за бизнеса не достатъчно просто да има онлайн магазин развиващ 

търговия, а е необходимо да използва й стратегии за онлайн търговия, чрез които 

да привлича засилен трафик към уеб сайта си от реални клиенти. Конкуренцията в 

интернет е изключително интензивна и това предопределя уеб сайта на 

компанията да притежава достъпен дизайн за всички устройства използващи 

интернет; да се отделя персонално време на всеки потребител, за да бъде 

отговорено на запитванията му; да се правят персонални оферти на потенциални 

и настоящи клиенти; и не на последно място компанията да е представена по най- 

добрия начин в социалните мрежи. 

Ключови думи: онлайн бизнес, дигитални стратегии, инструменти за онлайн 

бизнес 

STRATEGIES FOR ONLINE COMMERCE BY 

THE LATEST TRENDS ON INTERNET MARKET 

SIMEON KOLYANDOV 

University of National and World Economy 

simeon.kolyandov@gmail.com 

Abstract: The report will review and present current strategies for online business 

development. The study aims to analyze and summarize current statistics for online 

commerce and on their basis to determine the necessary strategies and tools for business 

to be successful on the Internet. The thesis of the report is that it is not enough for a 

business to simply trading with online store, but it is necessary to use online trading 

strategies to increase the traffic to its website with real customers. The competition on the 

Internet is extremely intense and this predetermines the company's website to have an 

accessible design for all devices using the Internet; to devote personal time to each user in 

order to answer his inquiries; to make personal offers to potential and current clients; and 

last but not least, the company to be represented in the best way on social medias. 
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1. Въведение 

В световен мащаб потребителите на 

социални мрежи са повече от 3,48 милиарда. 

Това са приблизително 80% от интернет 

потребителите и около 42% от световното 

население. [Global Digital Report, 2020] 

Брандовете използващи социални мрежи за 

повишаване на информираността за бранда са 

близо 90% [Hootsuite, 2020], докато 55% от 

хората купуват продукти онлайн, след като ги 

открият в социалните мрежи. [Kleiner Perkins, 

2020]. Според изследване на Cisco [2020] 82% от 

интернет трафика ще идва от видео до 2022 

година, като по настоящем 70% от 

потребителите казват, че са споделяли видео на 

определен бранд. Campaign Monitor [2020] 

твърдят, че сегментираните имейл кампании 

могат да доведат до 760% увеличение на 

приходите на бранда, като потребителите са два 

пъти по-склони да се включат в имейл списък на 
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компания, след като са гледали реклама на 

бранда във Facebook. 

Очертава се и нова тенденция за 

ангажираността на потребителите в социалните 

мрежи, като вече тази в Instagram превишава 

Facebook със средна степен на ангажираност от 

1,73% за публикация на бранд [Sprout Social]. От 

Google Analytics [2020] става ясно, че 40% от 

онлайн покупките се извършват през мобилни 

устройства, докато доклад на [iAcquire] твърди, 

че 70% от мобилни търсения водят до действие 

или покупка в рамките на един час. Проучване 

на McKinsey and Company [2020] сочи, че 61% 

от потребителите, използващи мобилни 

устройства в ежедневието си, е малко вероятно 

да се върнат на уеб сайт, до който не са имали 

достъп, а 40% от същите са отишли на  

конкурентен уеб сайт. Според Search Engine 

Journal [2020] 39% от потребителите са били 

повлияни от определено търсене, а e-Commerce 

Platforms [2020] твърди, че 47% от 

потребителите харчат повече при получаване на 

персонализирано изживяване. 

След всички обобщени статистики ясно 

се откроява тенденцията за все по засилващото 

се влияние на онлайн търговията за глобалната 

икономика. Все по голям дял от купувачите 

предпочитат да проучат и извършат своята 

покупка онлайн, заради улеснения достъп до 

информация и консултация, както и разбира се 

заради спестяването на време за обикаляне по 

физически търговски обекти. За да постигне 

успех бизнеса в интернет, то той трябва да се 

позовава на определени правила за електронна 

търговия и да използва необходимите стратегии 

и инструменти за целта. 

2. Стратегии и инструменти за онлайн 

търговия 

Тенденциите в онлайн търговията се 

променят динамично, в момента за бизнеса не 

достатъчно просто да има онлайн магазин. За 

компаниите развиващи онлайн търговия е 

необходимо да използва стратегии за онлайн 

търговия, чрез които да привлича засилен 

трафик към уеб сайта си от реални клиенти. 

Тези стратегии са разнородни и за успешното им 

осъществяване е необходимо да бъдат 

използвани съответни инструменти. 

През 2020 година приветстваме най-

новата група потребители – т.нар. „Поколение 

Z“. Родените след 2000 година сега навършват 

18 години и започват стъпките си живота на 

възрастни и отговорни хора като повечето 

постъпват на работа. Източници твърдят, че 

поколението Z ще представлява 40% от всички 

онлайн потребители през 2020 г.[The NPD 

Group] Освен всичко друго, маркетингът за Z-

генерацията означава обрат в начина на 

комуникация и поднасяне на съдържание, 

заради специфичните особености които носи: 

Автентичност – израснали в ерата на 

интернет, поколението Z е много чувствително 

към автентичността и може лесно да разбере 

измамата. 

Поверителност – неприкосновеността на 

личния живот е важно за поколението Z. 

Разнообразие – младежите оценяват 

разнообразието, отразено във видеоклиповете и 

изображенията, които виждат онлайн. 

Чувството за хумор – хуморът на 

поколението от Z-генерацията често бива 

описан като „абсурден“, за това се налага да се 

положат нужните усилилия, за да бъде разбран. 

Маркетолозите отбелязват прилики 

между „Поколението Z“ и „Милениълите,“ но 

тъй като пазарът се отваря за Поколение Z през 

следващите няколко години, се очаква да се 

проявят по-ясно различията помежду им. 

[Business Insider] 

2.1. Оптимизация за конверсии 

В онлайн търговията конкуренцията е 

доста засилена, за да остане компанията преди 

конкурентите си е необходимо не само уеб сайта 

й да бъде посетен от повече потенциални 

клиенти, но и да бъдат конвертирани след като 

вече са там. Според анализаторите 54% от 

купувачите ще завършат с поръчката си ако след 

определено време цената на избраните от тях 

продукти в количката им бъде намалена. 

През следващите години оптимизацията 

за конверсии ще има все по-голямо значение, 

тъй като бизнесът се старае да усъвършенства 

своите онлайн магазини. Една ефективна 

стратегия е продуктите да се открояват на уеб 

сайта и в социалните мрежи. Оптимизацията за 

реализации включва задължителното използване 

на динамични реклами във Facebook, реклами за 

пазаруване в Google и вътрешни маркетингови 

стратегии. [Jain, Vandana & Medury, 2018] 

2.2. Дизайн предназначен за мобилни 

устройства 

Увеличаването на продажбите в 

интернет минава през онлайн магазин 

предназначен най-вече за мобилни устройства, в 

момента 68% от онлайн купувачите посещават 

уеб сайтове от мобилното си устройство като 

смартфон или таблет. Чрез достъпване на 

сайтове през мобилно устройство, купувачите 

осъществяват първоначално сърфиране, 

опознават предлаганите продукти, извършват 

действително пазаруване, споделят в социалните 
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мрежи и осъществяват повторни посещения. 

[Agarwal] 

2.3. Гласово търсене 

Все по-голям става делът на хората 

притежаващи умни аудио устройства в домовете 

си, като използват тази технология за 

получаване на разнородна информация и 

извършване на покупки, статистика в областта 

сочи, че до 2025 година 75% от домакинствата 

ще притежават такова устройство в дома си. 

Компаниите, които желаят да не изостават в 

развитието си и искат да увеличат продажбите 

си от онлайн търговия, трябва да обърнат 

внимание върху използваемостта на гласовото 

търсене. Потребителите, които пазаруват 

мобилно все повече разчитат на асистенти за 

гласово търсене като Siri, Google Assistant или 

Amazon Alexa. [Wang, Yu & Ju] 

2.4. Чат бот 

В традиционните магазини клиентите 

срещат помощ при пазаруването си от продавач-

консултант, като той може да препоръча 

продукти, да даде указания за употреба на 

продуктите и да предложи персонализирани 

стоки според изискванията и нуждите на 

купувачите. Чрез използването на чат бот 

компаниите могат да дават усещането на своите 

клиенти за лично внимание, задавайки сценарии 

с предварително зададени въпроси и 

съответните отговори. Изследвания в областта 

сочат, че до 2022 година 70% от 

взаимодействията с клиенти в интернет ще се 

обработват без човешка намеса. Нарастващ е 

броят на клиентите предпочитащи да разговорят 

с чат бот или инструмент за самообслужване, 

като сред основните парични за това е бързото 

време за реакция и получаването на 

информация. [Soni, Tyagi] 

2.5. Бързо време за зареждане 

Проучване показва, че компаниите губят 

40% от клиентите си ако на уеб сайта им е 

необходимо повече от 3 секунди, за да се зареди 

ново търсене. Увеличаването на интернет 

продажбите неминуемо минава през 

светкавичното бързо зареждане, за целите на 

което може да се използват плъгини за 

кеширане на съдържанието, както и да се 

оптимизират размерите на изображенията и 

мултимедията. Всяко 100 милисекундно 

закъснение във времето за реакция на 

страницата, намалява степента на реализация 

със 7%. Това може да се оптимизира чрез 

минимизиране на кодовете и преструктуриране 

на данните на сайтовете, като за целта е нужно 

да се използват услугите на професионални уеб 

разработчици. [Keller, Gunasekharan, Mayo] 

2.6. Бутони провокиращи действие 

Потребители, които за пръв път 

достъпват сайт се нуждаят от улеснена 

навигация или някой, който да ги води, така че 

по лесно да се превърнат в клиенти на уеб сайта. 

Улеснявайки посетителите си, като им 

предоставя активни бутони на всяка стъпка 

самият уеб сайт ще ги води напред. Чрез бутони 

разположени на правилните позиции с 

подканващи фрази, уеб сайта може да насочи 

посетителите си към вземане на решение за 

покупка и така да ги превърне в купувачи. 

[Pibernik, Colic, Milicevic] 

2.7. Уеб персонализация 

Използването на изкуствен интелект 

може да се използва за събиране на информация 

за посетителите и след това да помогне за 

приспособяване на уеб сайта към техните 

очаквания и изисквания. Персонализираното 

преживяване може да се изразява в показването 

на продукти, които потребителите биха 

харесали, както и предоставянето на специални 

намаления за клиенти в определен момент от 

тяхното пазаруване. [Grandi, Stewart & Turrini] 

2.8. Уеб разплащане 

Процесът за плащане трябва да е улеснен 

и да не отнема прекалено много време, така 

онлайн магазина няма губи клиенти. Изследване 

в областта показва, че близо 60% от 

потребителите изоставят количките си, след 

като разберат, че процесът по приключване на 

поръчката е усложнен с твърде много стъпки. 

Прозрачност и сигурен процес по попълване на 

данните и плащането е в основата на 

увеличаването на клиентите и респективно 

продажните през уеб сайтовете. Сайтовете за 

електронна търговия все по често използват 

инструменти за плащане като PayPal, Apple Pay, 

Stripe, Square. [Saleh] 

2.9. Сертификати за сигурност 

SSL сертификатите са задължителни 

спрямо SEO по изисквания на Google от 2018 

година, но й благодарение на тях потенциални 

купувачи получават чувството за доверие и 

сигурност спрямо уеб сайта. За да се увеличат 

продажбите от електронната търговия, уеб сайта 

задължително трябва да има сертификат за 

сигурност (SSL) за домейна си. Лесно може да 

се разпознаят уеб сайтове, които ги имат по 

префикса https:// и зеления катинар в лентата на 

браузъра. В средата на 2019 година, 84.2% от 
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страниците, заредени в Chrome, на всички 

платформи са с HTTPS. Много регистратори на 

домейни като GoDaddy и доставчици на хостинг 

за уеб сайтове като Superhosting и BlueHost, 

предлагат безплатни SSL сертификати като част 

от техните хостинг пакети. [Walker] 

2.10. Интегриране със социалните мрежи 

Съществуват много възможности, като 

да се позволи на потребителите да се 

регистрират и да коментират с профилите си в 

социалните мрежи; бутони за споделяне на 

съдържание в тези популярни уеб сайтове; 

уведомяване за статута на поръчките със 

съобщения през чат бот и много други. 

Социалните мрежи оказват значително влияние 

върху онлайн магазина и могат да помогнат и да 

стимулират трафика към него. Близо 77% от 

фирмите споделят, че са привлекли клиенти чрез 

Facebook, Instagram, Pinterest или друга 

социална мрежа. [Abuhashesh, 2014; 

Socialbakers, 2020] 

2.11. Отзиви от реални клиенти 

Оценката на клиент може да 

представлява няколко изречения с мнение, както 

и видео препоръка или запитване за проблем. 

Анализи на онлайн магазините сочат, че 92% от 

купувачите четат оценките и коментарите за 

продукти и услуги написани от други клиенти 

преди да закупят продукт. Отзивите оставени от 

потребителите, също така помагат на онлайн 

магазините да се класират по-добре по ключови 

думи в Google. [Episerver] 

2.12. Директните съобщения 

Една от тенденциите за 2020 година са 

директните съобщения, които бизнеса използва, 

за да създаде близост с клиентите си, 

използвайки ги като средство за 

рационализиране на обслужването и за 

подпомагане на продажбите. За целта са 

използвани приложения като WhatsApp, Viber и 

Facebook Messenger или съобщения в социални 

мрежи като Twitter или Instagram. По този начин 

бизнеса се стреми от познатата непринудена 

среда, в която клиентите им си водя лични 

разговори с приятели и семейства. Те могат да 

бъда използвани както за приемането на 

поръчки, така и за получаване на допълнителна 

информация за продукт или пък за пускане на 

жалби. Сред разпознаваемите подходи тук са 

реални служители да се представят в чата с име 

и да подтикват клиента към разговор, при който 

биха му дали промо код за намаление. [Digital 

Advertising Report 2020] 

 

2.13. Електронна поща 

Макар и някой маркетолози да отричат 

ефективността на e-mail маркетинга, той все още 

се оказва основен инструмент за 

разпространение на рекламни съобщения 

онлайн. През последните години се наблюдава 

спад на традиционните обикновени текстови 

имейли и бюлетини. Те бяха заменени с 

дизайнерски изображения, които изглеждат и 

функционират като уеб страници, чрез активни 

бутони за кликване и други елементи за 

взаимодействие. 

Получателите показват склонност да 

кликнат върху тях и така имейл маркетинга 

постига отлични резултати и подобрява 

реализациите си. През последната година дори 

използването на шаблони за електронна поща не 

е достатъчно, необходимо е да има отличителна 

и индивидуална графика съчетана с UX-

ориентирани елементи, за да бъде постигната 

максимална възвращаемост от имейл 

кампанията. [Hudak, Kianickova, Madlenak] 

2.14. Анализ на настроенията онлайн 

Анализът на настроенията всъщност е 

анализ на реакциите на потребителите и 

клиентите към продукт или услуга. Чрез онлайн 

коментари и публикации не винаги може да се 

даде ясна картина за настроението на човека, 

съществува голяма зона от различни 

потребителски мнения, тук напредък отбелязва 

„машинното обучение“. През последните 

няколко години от въвеждането му то се опитва 

да намери отговор в търсенето на разбирането 

на другите, защото комуникацията освен процес 

на споделяне на собствени възгледи е и опит да 

се разберат мислите на другите. 

Анализът обикновено включва 

инструменти и алгоритми за събиране на данни, 

по този начин може онлайн да се оценява 

успешността на даден продукт. Това не е нова 

тенденция в дигиталния маркетинг, но новата 

технология я прави по-ефективна. Напредъкът в 

обработката на езика позволява на компютрите 

да разберат значението на това, което хората 

казват онлайн, включително да разкодират 

употребата на жаргон и емоджи. Инструменти за 

анализ на настроенията на потребителите към 

продукт са Critical Mention, Repustate or 

Lexalytics. Те показват какво мислят хората за 

търсен бранд или конкретен продукт. [Hippel, 

Cann] 

2.15. Програматик реклама 

Софтуерни инструменти като Adobe 

Marketing Cloud или SmartyAds, помагат в 

онлайн рекламата. Оферирането в реално време 
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може да бъде стресиращо и отнемащо много 

време, точно като намирането на правилните 

канали за рекламиране. Извършването на тези 

дейности може да се осъществи чрез 

автоматизирана система точно както при 

анализа на настроенията. AI и алгоритмите за 

машинно обучение са проектирани да улеснят 

работата на онлайн бизнеса и това включва 

оптимизиране на онлайн рекламни кампании. 

[Ma, L., Sun, B.] 

Публикуването на реклама, медия 

купуването, проследяването на ефективността и 

таргетирането към клиенти, могат да се 

управляват от софтуер. Резултатите не само са 

по-добри, но „възлагането“ на тези задачи на бот 

освобождава време за други дейности свързани с 

бизнеса и неговото функциониране. 

2.16. Оптимизиране за Featured Snippets 

в Google 

Основна причина за промяна на 

тенденциите в дигиталният маркетинг се оказват 

непрекъснатите промени и подобрения на 

платформите. Търсачките се развиват и стават 

все по-умни, следователно маркетолозите трябва 

да не изостават и да се адаптират. От 

съществено значение е да се оптимизира всяко 

парче от формата Featured Snippets, използвайки 

се ясно и добре структурирано съдържание, така 

се увеличава шанса уеб сайта да излиза на първа 

страница при търсене. 

За маркетолозите е важно да подготвят 

висококачествено съдържание както за хората, 

така и за търсачките, което внимателно да 

обхваща теми, да бъде добре структурирано и 

лесно за разбиране. 

2.17. Видео блогове 

Използването на YouTube, Instagram 

Stories и Snapchat превърна видео блоговете в 

по-популярни от всякога. За разлика от други 

видове видеоклипове като обучителни или 

късометражни филми, видео-блоговете са по-

лични и директни. Влогърите говорят директно 

със зрителя, в стил PewDiePie [Wikipedia] , 

създавайки по-лична и директна връзка, което е 

от-голяма полза за търговците, които се опитват 

да изградят по-устойчиви взаимоотношения със 

своите клиенти. 

Чрез влоговете, можете да се предават на 

живо специални събития, до които не всеки да 

има достъп, като бизнес конференции или 

музикални концерти. Също така може да се 

публикува друго съдържание, което клиентите 

биха искали да видят така или иначе, като 

например интервюта със знаменитости. 

3. Заключение 

Развитието на дигиталният маркетинг 

през последните няколко години е динамично и 

се обуславя най-вече от актуализирането на 

използваните от потребителите в ежедневието 

приложения и търсачки. За маркетолозите заети 

с това да се грижат за онлайн присъствието на 

компаниите си е нужно непрекъснато да 

обогатяват знанията и уменията си, така че да не 

изостават в новите тенденции. 

От друга страна много важно условие за 

дигиталните маркетолози е познават 

аудиториите съставени от потенциални и 

съществуващи клиенти за техните продукти. 

Използвайки полезни стратегии, добри 

практики, инструменти за анализ на 

настроенията и за програмиране на реклама, 

компаниите опериращи в интернет успява да 

увеличат успеха си в онлайн търговията и да 

генерират все повече продажби. 

Изключително значение за онлайн 

бизнеса оказва правилното таргетиране на 

рекламните кампании и използването на микс от 

стратегии за достигане до клиентите. 

Компаниите трябва бързо да успяват да отсеят 

правилните от грешните стратегии и да ги 

актуализират по най-правилния начин, за да 

успеят да постигнат или да задържат успеха си в 

онлайн търговията. Средата е твърде динамична 

и навлизането в пазарните отношения на новата 

генерация потребители „Поколение Z” създава 

нови проблемни полета за преодоляване на 

достигането до тях, което от своя страна трябва 

да послужи на дигиталните маркетолози да 

заложат на повече иновации и нестандартни 

решения в търсене на успешните за бизнеса си 

стратегии. 
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 ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНИТЕ 

СВОЙСТВА НА НАДЕВТЕКТИЧНА 

АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВА СПЛАВ ALSI15, 

АРМИРАНА С НЕОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ  

ИВАН ПАНОВ 

Технически университет София филиал-Пловдив 

specialista57@abv.bg 

Резюме: Надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi15 е армирана с различни 

количества (0, 1, 3, 5 и 10%) базалтови нишки с диаметър ≤ 1мм. Определено е 

влиянието на степента на армиране с базалтови нишки върху механичните 

свойства на неармираната и армираната  с различни количества базалтови нишки 

сплав.  

Ключови думи: надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi15, базалтови нишки, 

степен на армиране, механични свойства 

INVESTIGATION OF THE MECHANICAL 

PROPERTIES OF ALSI15 HYPEREUTECTIC 

ALUMINUM-SILICON ALLOY REINFORCED 

WITH INORGANIC MATERIALS 

IVAN PANOV  

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

 specialista57@abv.bg  

Abstract: Hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi15 is reinforced with different 

amounts (0, 1, 3, 5 and 10%) of basalt fibers with a diameter of ≤ 1 mm. The influence of 

the degree of basalt fiber reinforcement on the mechanical properties of non-reinforced 

and reinforced with different amounts of basalt fiber alloy was determined. 

Key words: Hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi15, basalt fibers, degree of 

reinforcement, mechanical property's 

 

 

1. Въведение 

Възможността за значително (2-3 пъти) 

увеличаване на якостта и твърдостта на 

металните сплави е свързана с армирането им с 

високоякостни и високо-модулни влакна. 

Композиционните материали с метална матрица 

имат редица предимства пред полимерите и 

композитните материали с полимерна матрица: 

по-висока работна температура, по-висока 

напречна и надлъжна якост и якост при извън- 

осево натоварване, висока ударна жилавост, 

влагоустойчивост, електропроводимост и не- 

горимост . При приготвяне на композиционни 

материали е необходимо да се осигури строго 

определено физико-химично взаимодействие 

между компонентите обуславящо оптимална 

структура и оптимален комплекс от механични 

характеристики на композитния материал. 

Съвместимост се нарича способността на 

компонентите на композиционния материал 

(КМ), да образуват здрава граница на раздела 

при минимално влошаване на свойствата на 

матрицата и армиращите влакна. В реални 

условия съвместимостта между компонентите 

може да се регулира, изменяйки състава на 

матрицата, размерите и' и повърхностните 

свойства на армиращите влакна използвайки 

влакна с бариерни покрития. 

Един от недостатъците на влакнестите 

композиционни материали е анизотропията на 
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механичните свойства. Якостта по направление 

на влакната е от 7 до 10 пъти по голяма от 

якостта в напречно направление. Това 

ограничава използването на КМ в детайли 

изпитващи неосеви напрежения. В тези случаи 

могат да се използват КМ с по-сложна схема на 

армиране, съответстваща на напрегнатото 

състояние на детайлите. Друг ефективен метод 

за снижаване на анизотропията е използването 

на високоякостни матрични сплави. Якостта, 

твърдостта и границата на издръжливост при 

мало-циклова умора на КМ, значително 

превишават аналогичните показатели на 

алуминиевите и магнезиевите сплави.[1,2] От 

особена важност при създаването на КМ е 

осигуряването на равномерно разпределение на 

армиращия компонент в обема на матрицата. 

При използването на метална матрица 

обикновено се налага подгряването на 

армиращия компонент и интензивното му 

разбъркване в металната стопилка с цел по-

равномерното разпределение на армиращия 

компонент в обема на метала. [3,4]   

 

2. Цел на изследването 

Целта на изследването е да се установи 

влиянието на степента на армиране с базалтови 

нишки върху механичните свойства на над-

евтектична алуминий-силициева сплав AlSi15 

 

3. Използвани материали 

Изследвана е надевтектична алуминий-

силициева сплав AlSi15 с химичен състав 

посочен в таблица 1. 

 

Таблица 1. Хим. състав на сплав AlSi15 

 

 

За уякчаване на сплавта чрез армиране се 

използват силикатни материали на основата на 

базалтови нишки. За да се подобри усвояемостта 

на нишките от сплавта е необходимо те да бъдат 

натрошени от дължина 50 мм, на по-къси нишки 

с дължина 4-5 мм, а преди въвеждането им в 

стопилката, да бъдат подгрети до определена 

температура. Натрошаването на нишките се 

извършва ръчно с подходящ инструмент. [5,6]   

 

4.Методика на изследване 

Стопяването на сплавта се извършва в 

електросъпротивителна лабораторна пещ с 

графитов тигел. Процеса на топене протича под 

слой от покривно – рафиниращ флюс в 

количество 0,5 wt% от количеството на 

шихтовият материал. Дегазирането на сплавта се 

извършва при температура  760оС чрез 

продухване с аргон в продължение на 3min [7].  

Въвеждането в сплавта на натрошените 

базалтови нишки се извършва след подгряването 

им до различна температура в зависимост от 

количеството им и температурата на заливане на 

метала в леярската форма, така, както е 

посочено в табл.2. Предварително загретите 

нишки се въвеждат в сплавта (в разливната 

кофа), непосредствено преди заливането. След 

това в разливната кофа сплавта се разбърква 

интензивно с графитова бъркалка в 

продължение на 25-30 секунди за да се осигури 

равномерно разпределение на базалтовите 

нишки в обема на стопилката. Отливането на 

пробните тела се извършва в кокил. 

  

Таблица 2. Температура на подгряване 

на базалтовите нишки и температура на 

метала при заливане на металната форма 

 
Количество на 

базалтовите  

нишки в 

сплавта 

% 

Температура 

на подгряване 

на нишките 

С° 

Температура 

на метала при    

заливане на 

формата 

С° 

0 - 760 

1 560 760 

3 600 800 

5 620 800 

10 620 800 

 

Температурата на използваната метална 

леярска екипировка (кокил) е 210оС за всички 

проведени експерименти. От отлятите пробни 

тела са изработени стандартни къси пробни тела 

(50 мм дължина на изпитвания участък) за 

механични изпитания. 

На пробните тела са направени 

изпитвания за якост на опън и е определена 

макро и микротвърдостта на структурните 

съставни в състава на сплавта.  

 

5. Резултати от изпитванията 

Изпитванията за определяне на якостта 

на опън (Rm) са направени на изпитателна 

машина ED2-40, с диапазон на натоварване от 0 

до 4000 кг. Резултатите от якостните изпитвания 

Si Fe Mn Mg Ni Al 

14,85 0,18 0,054 0,001 0,004 rest 
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са показани в таблица 3. Получените данни са 

резултат от изпитването на най-малко три 

пробни тела, като са отстранени данните 

дължащи се на случайни неблагоприятни 

фактори като неметални включвания, горещи 

пукнатини и др.  

Твърдостта на пробните тела от 

неармираната и армираната сплав определяме по 

метода на Бринел, с помощта на твърдомер 

ИТ5010. За измерването използваме натоварване 

125 кг., закалена стоманена сфера  с диаметър 5 

мм и време за задържане под товар 20 секунди 

(съгласно изискванията на БДС 468-77). 

Получената твърдост е резултат от най-малко 

пет измервания. Резултатите от якостните 

изпитвания и измерването на твърдостта по 

Бринел са показани в таблица 3. В графичен вид 

резултатите за Rm и HB са показани на Фиг.1 и 

Фиг.2 

 

Таблица 3. Механични свойства на сплав 

AlSi15 неармирана и армирана 

 
%  Базалтови 

нишки в  

сплавта 

Rm 

[MPa] 

HB 

0 190 69,1 

1 186 72 

3 185 74,1 

5 184 77,3 

10 180 85,7 

 

 

 

Фиг.1. Влияние на количеството на 

базалтовите нишки в обема на сплавта върху 

якост на опън 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2. Влияние на количеството на 

базалтовите нишки в обема на сплавта върху 

твърдостта по Бринел 

 

 

За определянето на микротвърдостта на 

евтектиката и отделните структурни съставни в 

сплавта е използван микротвърдомер ПМТ-3, с 

изпитателни натоварвания от 20 до 50 грама и 

време за задържане под товар 10 секунди. 

Направени са не по-малко от десет измервания 

за всяка фаза от структурата на материала. 

Резултатите от измерванията са показани в 

таблица 4. 

 

 

Таблица 4. Микротвърдост на 

базалтовите нишки, кристалите първичен Si и 

усреднена  микротвърдост на евтектиката  

 
  

Базалтови 

нишки в  

сплавта 

% 

µHV 

евтектика 

средна 

стойност 

µHV 

първичен 

Si 

µHV 

базалтови 

нишки 

0 90 1150-1200 580-600 

1 90,2 1150-1200 580-600 

3 90 1150-1200 580-600 

5 90,7 1150-1200 580-600 

10 91 1150-1200 580-600 
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6. Заключения 

 

- От получените резултати се вижда, че с 

увеличаване на количеството на 

базалтовите нишки в обема на сплавта 

якостта на опън (Rm) намалява. Това 

вероятно се дължи на факта, че поради 

високата си твърдост, базалтовите 

нишки започват да играят ролята на 

концентратори на напрежение, т.е. имат 

надрезно действие върху структурата на 

сплавта.  

- Както се вижда от табл. 3 и фиг. 1 

понижаването на якостта на опън е 

незначително: от Rm= 190 [MPa] при 

сплав с 0% базалтови нишки въведени в 

нея, до Rm= 180 [MPa] при сплав с 10% 

базалтови нишки в обема на сплавта, 

което е над допустимата по стандарт 

стойност от Rm= 150 [MPa] за якост на 

опън  на алуминий-силициеви сплави. 

- Количеството базалтови нишки въведени 

в обема на сплавта не влияе върху 

твърдостта на основните фази и 

структурни съставни. Микротвърдостта 

на евтектиката варира в граници 90-91 

µHV, а на кристалите първичен силиций 

в границите 1150-1200 µHV.  

- С увеличаване на количеството на 

базалтовите нишки въведени в обема на 

сплавта се увеличава твърдостта (НВ) на 

сплавта. Сплавите армирани с 10% 

базалтови нишки показват до 25% по-

висока твърдост (НВ) и само 5% по-

ниска якост на опън (Rm) в сравнение с 

неармираните с базалтови нишки сплави. 

- Увеличаването на твърдостта на 

сплавите армирани с базалтови нишки 

вероятно се дължи на армиращото им 

действие върху евтектиката, т.е. в 

сравнително меката структура на 

евтектиката (90 µHV), са разположени 

базалтови нишки със сравнително висока 

микротвърдост (580-600 µHV). 
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 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА 

НАДЕВТЕКТИЧНА АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВА 

СПЛАВ ALSI15, АРМИРАНА С НЕОРГАНИЧНИ 

МАТЕРИАЛИ  

ИВАН ПАНОВ 

Технически университет София, филиал-Пловдив 

specialista57@abv.bg 

Резюме: Надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi15 е армирана с 10% 

базалтови нишки с диаметър ≤ 1мм. Изследвана е структурата на армираната с 

базалтови нишки  сплав и разпределението на базалтовите нишки по височина и в 

напречно сечение на отлятото пробно тяло. Разгледано е състоянието на 

граничния слой между сплавта и армиращия елемент. 

Ключови думи: надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi15, композит с 

метална матрица, базалтови нишки, структура и разпределение на армиращия 

елемент, състояние на граничната повърхност сплав-арматура 

INVESTIGATION OF THE STRUCTURE OF 

ALSI15 HYPEREUTECTIC ALUMINUM-SILICON 

ALLOY REINFORCED WITH INORGANIC 

MATERIALS 

IVAN PANOV  

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

 specialista57@abv.bg  

Abstract: Hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi15 is reinforced with 10% basalt 

fibers with a diameter of ≤ 1 mm. The structure of the basalt fiber reinforced alloy and the 

distribution of the basalt fibers in height and cross section of the cast specimen were 

studied. The state of the boundary layer between the alloy and the reinforcing element is 

considered. 

Key words: Hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi15, composite with metal matrix, 

basalt fibers, structure and distribution of the reinforcing element, condition of the 

boundary surface alloy-reinforcement 

 

 

1. Въведение 

Композиционните материали с метална 

матрица имат редица предимства пред 

полимерите и композитните материали с 

полимерна матрица: по-висока работна 

температура, по-висока напречна и надлъжна 

якост и якост при извън-осево натоварване, 

висока ударна жилавост, влагоустойчивост, 

електропроводимост и не-горимост. При 

приготвяне на композиционни материали е 

необходимо да се осигури строго определено 

физико-химично взаимодействие между 

компонентите обуславящо оптимална структура 

и оптимален комплекс от механични 

характеристики на композитния материал. 

Съвместимост се нарича способността на 

компонентите на композиционния материал 

(КМ), да образуват здрава граница на раздела 

при минимално влошаване на свойствата на 

матрицата и армиращите влакна. Максималната 

стойност на оценката за съвместимост е равна на 

1, което означава, способност на дадена двойка 

компоненти да образува граница на раздела, с 

якост равна на кохезионната якост на матрицата 
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при съхранение на изходните свойства на 

матрицата и влакната. Един от недостатъците на 

влакнестите композиционни материали е 

анизотропията на механичните свойства. 

Якостта по направление на влакната е от 7 до 10 

пъти по голяма от якостта в напречно 

направление. Това ограничава използването на 

КМ в детайли изпитващи неосеви напрежения. 

В тези случаи могат да се използват КМ с по-

сложна схема на армиране, съответстваща на 

напрегнатото състояние на детайлите. Друг 

ефективен метод за снижаване на анизотропията 

е използването на високоякостни матрични 

сплави. Якостта, твърдостта и границата на 

издръжливост при мало-циклова умора на КМ, 

значително превишават аналогичните 

показатели на алуминиевите и магнезиевите 

сплави.[1,2]. От особена важност при 

създаването на КМ е осигуряването на 

равномерно разпределение на армиращия 

компонент в обема на матрицата. При 

използването на метална матрица обикновено се 

налага подгряването на армиращия компонент и 

интензивното му разбъркване в металната 

стопилка с цел по-равномерното разпределение 

на армиращия компонент в обема на метала. [3] 

Установено е експериментално, че нишките се 

омокрят  добре от алуминиевата сплав, когато са 

загрети предварително до температура около 

600°С [4]. 

 

2. Цел на изследването 

Целта на изследването е да се установи 

разпределението на базалтовите нишки в 

структурата по височина и диаметър на 

пробното тяло, отлято от армирана с 10% 

базалтови нишки,  надевтектична алуминий-

силициева сплав AlSi15 [7]. Изследва се 

омокрянето на армиращия елемент, състоянието 

и наличието на дефекти в граничния слой между 

сплавта и армиращите я базалтови нишки, както 

и   разпределението на структурните съставни в 

отлятото пробно тяло. 

3. Използвани материали 

Изследвана е надевтектична алуминий-

силициева сплав AlSi15 с химичен състав 

посочен в таблица 1. 

 

Таблица 1. Хим. състав на сплав AlSi15 

 

 

За уякчаване на сплавта чрез армиране се 

използват силикатни материали на основата на 

базалтови нишки, в количество 10% от обема на 

сплавта. За да се подобри усвояемостта на 

нишките от сплавта е необходимо те да бъдат 

натрошени от дължина 50 мм, на по-къси нишки 

с дължина 4-5 мм, а преди въвеждането им в 

стопилката, да бъдат подгрети до определена 

температура. Натрошаването на нишките се 

извършва ръчно с подходящ инструмент.[5,6] 

 

4.Методика на изследване 

Стопяването на сплавта се извършва в 

електросъпротивителна лабораторна пещ с 

графитов тигел. Процеса на топене протича под 

слой от покривно – рафиниращ флюс в 

количество 0,5 wt% от количеството на 

шихтовият материал. Дегазирането на сплавта се 

извършва при температура  760оС чрез 

продухване с аргон в продължение на 3min. 

Въвеждането в сплавта на натрошените 

базалтови нишки се извършва след подгряването 

им до температура  620оС. Предварително 

загретите нишки се въвеждат в сплавта (в 

разливната кофа), непосредствено преди 

заливането. Температурата на сплавта при 

въвеждането в нея на базалтовите нишки е 

800оС. В разливната кофа сплавта се разбърква 

интензивно с графитова бъркалка в 

продължение на 25-30 секунди за да се осигури 

равномерно разпределение на базалтовите 

нишки в обема на стопилката. Отливането на 

пробните тела се извършва в кокил. Формата на  

отлятото пробно тяло е показана на фигура 1. 

  

 
 

Фигура 1.Форма на отливката 

Si Fe Mn Mg Ni Al 

14,85 0,18 0,054 0,001 0,004 rest 
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Температурата на използваната метална 

леярска екипировка (кокил) при заливането и' с 

течен метал е 210оС. Отлятото пробно тяло е 

нарязано с помощта на механична ножовка на 

шайби (пробни цилиндри) с диаметър 70 mm и 

височина показана на чертежа на фигура 2. – 

съответно 14, 16, 10, 9, 10 ,11 и 30 mm.  

 

 

 
 

Фигура 2.Отрязване на шайби (пробни 

цилиндри) по височината на пробното тяло 

 

 

От пробните цилиндри (нарязаните 

шайби) са направени макрошлифове и е 

измерена твърдостта по Бринел по височина на 

пробното тяло и в различните сечения по 

радиуса на сечението на пробното тяло. По този 

начин може да се наблюдава разпределението на 

базалтовите нишки както по височина , така и в 

дълбочина на пробното тяло и да се направи 

оценка за усвояването на базалтовите нишки от 

сплавта. 

Подготовката на сравнително гладките 

челни повърхнини на пробните цилиндри 

(финно струговани) за металографски анализ се 

извършва по стандартна методика: шлифоване с 

абразивни хартии с увеличаващ се номер на 

абразивната хартия от № 240 до № 600, 

следвани от обработка с полираща паста до 

получаването на огледална повърхност на 

шлифа. Проявяването на шлифовете се 

извършва с реактив на Keller (1 ч. HF, 1.5 ч. HCl, 

2.5 ч. HNO3, 95 ч. H2O). Структурите са 

охарактеризирани качествено с помощта на 

металографски микроскоп МИМ-10. 

 

5. Резултати от изпитванията 

  

Твърдостта на пробното тяло от 

армираната сплав определяме върху полираните 

пробни цилиндри (преди проявяване на 

структурата) по метода на Бринел, с помощта на 

твърдомер ИТ5010. За измерването използваме 

натоварване 125 кг., закалена стоманена сфера  с 

диаметър 5 мм и време за задържане под товар 

20 секунди (съгласно изискванията на БДС 468-

77). Измерванията се правят от центъра към 

периферията по радиуса r през разстояние 5 мм. 

Получената твърдост е резултат от най-малко 

пет измервания. Резултатите от измерването на 

твърдостта по Бринел са показани в таблица 2.  

 

 

 Таблица 2. Резултати от измерване на 

твърдостта на пробните цилиндри по Бринел 

 

№ на 

измер- 

ване 

r, 

mm 

 

L = 14 mm 

 

L = 30 mm 

d на 

отпе- 

чатък 

HB d на 

отпе- 

чатък 

HB 

1 5 1,3 92,6 1,325 88,4 

2 10 1,3 92,6 1,3 92,6 

3 15 1,275 95,5 1,3 92,6 

4 20 1,3 92,6 1,275 95,5 

5 25 1,275 95,5 1,275 95,5 

6 30 1,275 95,5 1,275 95,5 

 

   Продължение на табл.2 

№ на 

измер- 

ване 

r, 

mm 

 

L = 40 mm 

 

L = 49 mm 

d на 

отпе- 

чатък 

HB d на 

отпе- 

чатък 

HB 

1 5 1,3 92,6 1,3 92,6 

2 10 1,3 92,6 1,3 92,6 

3 15 1,275 95,5 1,275 95,5 

4 20 1,275 95,5 1,275 95,5 

5 25 1,275 95,5 1,275 95,5 

6 30 1,275 95,5 1,25 100 

 

 

 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020 136



 

   Продължение на табл.2 

№ на 

измер- 

ване 

r, 

mm 

 

L = 59 mm 

 

L = 70 mm 

d на 

отпе- 

чатък 

HB d на 

отпе- 

чатък 

HB 

1 5 1,35 87,5 1,3 92,6 

2 10 1,3 92,6 1,3 92,6 

3 15 1,3 92,6 1,3 92,6 

4 20 1,3 92,6 1,275 95,5 

5 25 1,3 92,6 1,275 95,5 

6 30 1,275 95,5 1,275 95,5 

 

 Продължение на табл.2 

№ на 

измер- 

ване 

r, 

mm 

 

L = 100 mm 

d на 

отпе- 

чатък 

HB 

1 5 1,35 87,5 

2 10 1,35 87,5 

3 15 1,3 92,6 

4 20 1,3 92,6 

5 25 1,3 92,6 

6 30 1,3 92,6 

 

От получените резултати се вижда, че 

твърдостта е почти еднаква, както по височина , 

така и по радиуса r на пробните цилиндри. 

Малко по-голяма е твърдостта по периферията 

на пробните цилиндри. Това се дължи на по-

бързото охлаждане на границата между 

отливката и металната форма. По високата 

скорост на охлаждане в периферията на 

отливката предизвиква издребняване на 

структурата, т.е. получава се дребнозърнеста 

евтектика с фини и закръглени силициеви 

кристали. Tова е причината за получаване на 

малко по-висока твърдост по периферията на 

отливката. 

 Равномерното разпределение на 

твърдостта свидетелства за равномерно 

разпределение на базалтовите нишки в обема на 

пробите, независимо от малко по високата им 

плътност    (ρ =2700÷3000 kg/m3 ) в сравнение с 

алуминиевите сплави (ρ =2700÷2750 kg/m3 ). 

 За доказване на равномерното 

разпределение на базалтовите нишки в обема на 

сплавта, сцеплението им с металната матрица и 

доброто им омокряне и усвояване от нея бяха 

направени и проявени макро и микро шлифове.  

Шлифовете са снимани при различни 

увеличения и са показани на Фиг.3, Фиг.4, 

Фиг.5, Фиг.6, Фиг.7, Фиг.8, Фиг.9 и Фиг.10.  

  

  

 
 

Фиг. 3. Макрошлиф с увеличение Х 15 

 

 

 
  

Фиг. 4. Макрошлиф с увеличение Х 45 

 

  

 
  

Фиг. 5.Микрошлиф с увеличение Х 100 
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Фиг. 6. Микрошлиф с увеличение Х 100 

 

 

 
 

Фиг. 7. Микрошлиф с увеличение Х 200 

 

 

 
 

Фиг. 8. Микрошлиф с увеличение  Х 200 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 9. Микрошлиф с увеличение – Х 500 

 

 

 
 

Фиг. 10. Микрошлиф с увеличение Х 500 

 

6. Заключения 

От анализа на шлифовете се вижда, че 

разпределението на базалтовите нишки в обема 

на металната матрица е приблизително 

равномерно. 

От микрошлифовете се вижда, че по 

границите между нишките и надевтектичната 

метална матрица няма шупли, пори, пукнатини 

или други дефекти. Това е показател за доброто 

усвояване и омокряне на нишките от сплавта. 

Въвеждането на базалтови нишки в 

състава на надевтектичната алуминий-

силициева сплав AlSi15, не променя съществено 

структурата на сплавта.  

В тесни участъци около базалтовите 

нишки, се наблюдава издребняване на 

структурата на евтектиката, което вероятно се 

дължи на локално преохлаждане на сплавта в 

тези зони. Базалтовите нишки се въвеждат в 
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сплавта подгрети при температура 620°С, която 

температура е по-ниска от тази на течния метал 

- 800°С. Това променя условията на охлаждане и 

кристализация на сплавта в зоните около 

базалтовите нишки и създава условия за локална 

промяна в структурата на сплавта. 
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 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА 

МОДИФИКАТОРИ ФОСФОР, АНТИМОН И 

КОМБИНАЦИЯ ОТ ТЯХ ВЪРХУ 

СТРУКТУРАТА И СВОЙСТВАТА НА 

НАДЕВТЕКТИЧНА АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВА 

СПЛАВ ALSI25  
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Резюме: Надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi25 е модифицирана с 

антимон (Sb) и различни количества модификатор – фосфор (P). Използвани са 

количества: 1,5% антимон,  0,02%, 0,04% и 0,06% фосфор, както и комбинация от 

тях. Изследвани са структурата и механичните свойства на сплавта. 

Ключови думи: Надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi25, модифициране, 

модификатор антимон, модификатор фосфор, структура, механични свойства. 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF MODIFIERS 

PHOSPHORUS, ANTIMONY AND COMBINATION OF 

THEM ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF 

HYPEREUTECTIC ALUMINUM-SILICON ALLOY 

ALSI25  

IVAN PANOV  

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

 specialista57@abv.bg  

Abstract: Hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi25 is modified with antimony (Sb) and 

various amounts of modifier – phosphorus (P). Quantities used were: 1.5% antimony, 

0.02%, 0.04% and 0.06% phosphorus, as well as a combination of them. The structure and 

mechanical properties of the alloy have been studied. 

Key words: Hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi25, modification, antimony 

modifier,  phosphorus modifier, structure, mechanical properties. 

 

 

1. Въведение 

Модифицирането е процес на 

металургична обработка на стопилките, при 

който чрез въвеждане на малки количества 

специални добавки – модификатори, се променя 

структурата и свойствата на получаваните 

отливки. 

Известно е, че механичните свойства на 

надевтектичните алуминий-силициеви сплави 

зависят както от размера, количеството и 

разпределението на евтектичният силиций, така 

и от количеството, размера и формата на 

първичните силициеви кристали [1,2]. 

Модифицирането на този тип сплави има за 

основна цел да окръгли и намали размерите на 

първичните силициеви кристали и да направи 

по-дисперсна евтектичната матрица в която те 

са разположени. За тази цел могат да се 

използват както единични, така и комбинация от 

модификатори[3,4]. 

Фосфора е класически модификатор за 

този тип (надевтектични алуминий-силициеви) 

сплави. Доказано е, че модифициращият ефект 

на фосфора (Р) върху първичните силициеви 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020 140

mailto:specialista57@abv.bg
mailto:specialista57@abv.bg


 

кристали е не само чрез съединението AlP 

(създаващо кристализационни центрове върху 

които нарастват първичните силициеви 

кристали), но и чрез образуването на разтвори и 

адсорбирането им по границите на зърната. Тези 

разтвори се адсорбират и по границите на 

зърната на алфа фазата, като по този начин не 

позволяват те да нарастват т.е. фосфора има 

въздействие върху структурата и като 

модификатор от първи род. При използването на 

големи количества от този модификатор обаче 

може да се получи нежелано уедряване на 

структурата, сплавта изглежда като немоди-

фицирана, а ефекта се нарича премодифициране. 

 

2. Цел на изследването 

Настоящата работа има за цел да 

изследва влиянието на различни количества 

модификатор фосфор (Р - използван в 

количества - 0.02%, 0,04% и 0,06%) върху 

механичните свойства на сплавта, размерите на 

първичните силициеви кристали в структурата 

му, тяхната форма и разпределение, както и 

влиянието му върху силициевите кристали 

включени в евтектичната матрица на сплавта. 

Обект на изследване е установяване на 

оптималното количество модификатор фосфор 

необходимо за модифициране на сплав AlSi25 и 

влиянието на модификатор антимон върху 

структурата и свойствата на  сплавта, както и 

ефекта от комбинираното модифициране с 

фосфор и антимон върху структурата и 

свойствата на сплавта. 

 

3. Използвани материали 

Изследвана е първична (композирана от 

чисти изходни компоненти) надевтектична 

алуминий-силициева сплав AlSi25 с химичен 

състав посочен в таблица 1. 

 

Таблица 1. Хим. състав на сплав AlSi25 

 

 

Сплавта е модифицирана със стандартен 

модификатор фосфор (Р). Използваните 

количества модификатор в количества 0,02%,  

0,04% и 0,06% са въведени в стопилката чрез 

лигатура CuP10.  

Като модификатор се използва и 

антимон (Sb) с чистота 99,5% и количество 

1,5%. 

4.Методика на изследване 

Стопяването на сплавта се извършва в 

електросъпротивителна лабораторна пещ с 

графитов тигел. Процеса на топене протича под 

слой от покривно – рафиниращ флюс в 

количество 0,5 wt% от количеството на 

шихтовият материал. Дегазирането на сплавта се 

извършва при температура  760оС чрез 

продухване с аргон в продължение на 3min. При 

всички проведени експерименти модифи-

цирането с фосфор се извършва при температура 

на сплавта 850оС, модифицирането с антимон 

става при 800оС, а отливането на пробните тела 

е при еднаква за всички експерименти 

температура на течния метал (760оС). 

Модифицираната и дегазирана стопилка се 

отлива в подгрята метална леярска форма 

(кокил). 

Температурата на използваната метална 

леярска екипировка (кокил) при заливането и' с 

течен метал е 210оС за всички проведени 

експерименти. 

От отлетите в металната форма проби, се 

изработват чрез струговане стандартни къси 

пробни тела (50 мм дължина на изпитвания 

участък) за механични изпитвания и шлифове за 

металографски изследвания. 

Механичните изпитвания включват 

определяне на якост на опън (Rm) и определяне 

на твърдостта на пробните тела по метода на 

Бринел (НВ). 

Подготовката на микрошлифовете за 

металографски анализ се извършва по 

стандартна методика: мокро шлифоване върху 

абразивна хартия с увеличаващ се номер от 

№240 до №1000 и полиране с диамантена паста 

и лубрикант, до получаване на огледална 

повърхност на шлифовете. Микроструктурата на 

така подготвените шлифове се проявява с 

реактив на Keller (1 ч. HF, 1.5 ч. HCl, 2.5 ч. 

HNO3, 95 ч. H2O). 

 

5. Резултати от изпитванията 

Изпитванията за определяне на якостта 

на опън (Rm) са направени на изпитателна 

машина ED2-40, с диапазон на натоварване от 0 

до 4000 кг. Получените данни са резултат от 

изпитването на най-малко три пробни тела, като 

са отстранени данните дължащи се на случайни 

неблагоприятни фактори като неметални 

включвания, горещи пукнатини и др.  

Твърдостта на пробните тела определяме 

по метода на Бринел, с помощта на твърдомер 

ИТ5010. За измерването използваме натоварване 

62,5 кг., закалена стоманена сфера  с диаметър 

2,5 мм и време за задържане под товар 30 

Si Fe Cu Mn Mg Al 

25,7 0,17 0,084 0,01 0,006 rest 
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секунди (съгласно изискванията на БДС 468-77). 

Резултатите от якостните изпитвания и 

измерването на твърдостта по Бринел са 

показани в таблица 2. 

 

Таблица 2. Механични свойства 

 
Сплав Rm[MPa] δ  % HB 

AlSi25 58.8 1.8 71 

AlSi25+0,02% P 

 

62 - 95 

AlSi25+0,04% P 

 

78 - 125 

AlSi25+0,06% P 

 

77 1.2 118 

AlSi25+0,5% Sb 

 

53 - 69 

AlSi25+0,04% P 

+1,5% Sb 

80.6 - 83 

 

 Микроструктурата (на Фиг.1. и Фиг.2.) 

на сплав AlSi25 немодифицирана се състои от 

евтектика и отделени първични силициеви 

кристали. Първичните силициеви кристали са с 

неправилн форма и размери от 90 до 190μm. 

Силициевите кристали в състава на евтектиката 

са пластинки, които в наблюдаваното поле на 

шлифа са с игловидна форма и линейни размери 

10 до 40μm. 

 

Микроструктурата (на Фиг.4. и Фиг.4.) 

на сплав AlSi25+0.02%P се състои от евтектика 

и отделени първични силициеви кристали.  По 

голямата част от първичните силициеви 

кристали са с  размери от 62,5-84μm, но се 

наблюдават и такива с размери 97-142μm. 

Силициевите кристали в състава на евтектиката 

в наблюдаваното поле на шлифа са с игловидна 

форма и линейни размери 5 до 10μm. 

 

 
 

Фиг.1. Структура на немодифицирана 

сплав AlSi25, увеличение Х 100 

 
 

Фиг.2. Структура на немодифицирана сплав 

AlSi25, увеличение Х 200 

 

 

 

 
 

Фиг.3. Структура на сплав AlSi25+ 

0,02% Р, увеличение Х 100 

 

 

 
 

Фиг.4. Структура на сплав AlSi25+ 0,02% Р, 

увеличение Х 200 
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Микроструктурата (на Фиг.5. и Фиг.6.) 

на сплав AlSi25+0.04%P се състои от  от 

евтектика и отделени първични силициеви 

кристали.  Първичните силициеви кристали са 

силно издребнени с размери от 25-55μm. 

Силициевите кристали в състава на евтектиката 

са пластинки, които в наблюдаваното поле на 

шлифа са с игловидна форма и линейни размери 

3 до 7μm. 

 

 
 

Фиг.5. Структура на сплав AlSi25+ 

0,04% Р, увеличение Х 100 

 

 

 
 

Фиг.6. Структура на сплав AlSi25+ 0,04% Р, 

увеличение Х 200 

 

 

Микроструктурата (на Фиг.7. и Фиг.8.) 

на сплав AlSi25+0.06%P се състои от  от 

евтектика и отделени първични силициеви 

кристали.  Първичните силициеви кристали са  

силно издребнени с размери от 30-50μm. 

Силициевите кристали в състава на евтектиката 

в наблюдаваното поле на шлифа са с игловидна 

форма и линейни размери 5 до 10μm. 

 

 

 
 

Фиг.7. Структура на сплав AlSi25+ 0,06% Р, 

увеличение Х 100 

 

 

 
 

Фиг.8. Структура на сплав AlSi25+ 0,06% Р, 

увеличение Х 200 

 

 

Микроструктурата (на Фиг.9. и Фиг.10.) на 

сплав AlSi25+1,5% Sb се състои от  от евтектика 

и отделени първични силициеви кристали. По-

голямата част от първичните силициеви 

кристали са  с размери от 37,5-62,5μm, но има и 

съществена част от тях, които са с размери  120-

180μm. Силициевите кристали в състава на 

евтектиката са пластини, които са с игловидна 

форма в наблюдаваното поле на шлифа и среден 

линеен  размери 25 до 50μm. 
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Фиг.9. Структура на сплав AlSi25+ 1,5% Sb, 

увеличение Х 100 

 

 

 
 

Фиг.10. Структура на сплав AlSi25+ 1,5% Sb, 

увеличение Х 200 

 

 

Микроструктурата (на Фиг.11. и Фиг.12.) на 

сплав AlSi25+0,04%P +1.5%Sb се състои от  от 

евтектика и отделени първични силициеви 

кристали.  Първичните силициеви кристали са с 

размери от 50-75μm. Силициевите кристали в 

състава на евтектиката в наблюдаваното поле на 

шлифа са с игловидна форма и линейни размери 

30 до 70μm. 

В таблица 3 са обобщени резултатите от 

микроструктурния анализ на изследваната сплав 

обработена с различни количества от 

модификатора фосфор (Р), различни видове 

модификатори (P,Sb), както и комбинация от 

двата модификатора. 

 

 
 

Фиг.11. Структура на сплав AlSi25+ 0,04% Р+ 

1,5% Sb, увеличение Х 100 

 

 

 
 

Фиг.12. Структура на сплав AlSi25+ 0,04% Р+ 

1,5% Sb, увеличение Х 200 

 

 

Таблица 3. Резултати от микроструктурен 

анализ 

 
Сплав Модифика

тор 

Кристали 

първичен Si 

[µm] 

Кристали  Si в 

състава на 

евтектиката 

[µm] 

AlSi25  90-190 10-40 

AlSi25 P-0,02% 62,5-94 

97-142 

5-10 

AlSi25 P-0,04% 25-55 3-7 

AlSi25 P-0,06% 30-50 5-10 

AlSi25 Sb-1,5% 37,5-62,5 

120-180 

25-50 

AlSi25 P-0,04% 

+1,5% Sb 

50-75 30-70 
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6.  Заключения  

- От получените резултати се вижда, че 

при модифицирането на сплавта с 

фосфор (Р), най-съществено е 

издребняването на първичните 

силициеви кристали и евтектиката на 

сплавта при модифицирането с 

количество 0.04% фосфор. Това се 

оказва оптималното количество от този 

модификатор за изследваната AlSi25 

сплав. 

- Въпреки че в литературата [1] антимона  

(Sb) е посочен като потенциален 

модификатор, добавянето му в 

количество 1,5%, повлиява частично 

само големината и формата на 

първичните силициеви кристали, и не 

повлиява евтектичната матрица на 

сплавта AlSi25. 

- Комбинацията от двата модификатора, 

фосфор и антимон в количества 0,04%Р 

и 1,5% Sb, води до окръгляне и 

издребняване на първичните силициеви 

кристали в структурата в сравнение с 

немодифицираната сплав, но не толкова 

значимо, колкото при използването само 

на модификатор фосфор в количество 

0,04%.  

- Използването на комбинация от двата 

модификатора (Р и Sb), намалява и  

дисперсността на евтектиката, което би 

повишило пластичността на сплавта за 

сметка на якостните и показатели.Това 

може да се окаже нежелан ефект от 

комбинираното модифициране на 

изследваната  AlSi25 сплав.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА 

МОДИФИКАТОР ФОСФОР ВЪРХУ 

СТРУКТУРАТА НА СПЛАВ ALSI18 И СПЛАВ  

ALSI18Cu5Mg 
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boyan.dochev@gmail.com, svetla_g.ivanova@abv.bg 

Резюме: Изследвано е влиянието на стандартен модификатор фосфор (0,04%)върху 

структурата на двукомпонентна надевтектична алуминий-силициева сплав  AlSi18, 

както и върху структурата на същата сплав легирана с Cu и Mg. Целта на 

настоящото изследване е да се изследва влиянието на модификатора Р при 

наличието на легиращи елементи в състава на сплавта. 

Ключови думи: надевтектични алуминиевa-силициева сплав,, модифициране, 

легиращи елементи 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE 

PHOSPHORUS MODIFIER ON THE STRUCTURE 

OF ALSI18 ALLOY AND ALSI18Cu5Mg ALLOY 

BOYAN DOCHEV, SVETLA IVANOVA 

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

boyan.dochev@gmail.com, svetla_g.ivanova@abv.bg  

Abstract: The influence of a standard phosphorus modifier (0.04%) on the structure of a 

two-component hyperereutectic aluminum-silicon alloy AlSi18, as well as on the structure 

of the same alloy doped with Cu and Mg was studied. The aim of the present study is to 

investigate the effect of the modifier P in the presence of alloying elements in the 

composition of the alloy. 

Key words: hypereutectic aluminium-silicon alloys, modification, alloying elements 

 

1. Въведение 

Структурата на надевтектичните  
алуминий-силициеви сплави е изградена  от 

първични силициеви кристали, които са 

разположени в евтектична матрица. Обикновено 

първичните силициеви кристали са с груба 
неправилна форма и с големи размери 80-100 

µm, поради това те имат голямо надрезно 

действие върху евтектичната матрица и 
влошават механичните свойства на сплавите. 

Класически модификатори за този вид сплави са 

P и S. С модифициращата обработка се цели да 

се намали размера на първичните силициеви 
кристали, да им се придаде окръглена форма и 

да бъдат равномерно разпределени в 

структурата на сплавта. Доказано е, че 
модифициращият ефект на фосфора (Р) върху 

първичните силициеви кристали е не само чрез 

съединението AlP, но и чрез образуването на 
разтвори и адсорбирането им по границите на 

зърната. Като се има  предвид, че 

модификаторите най – често имат двойно 

действие  фосфорът би могъл да се адсорбира и 
по границите на зърната на алфа фазата, като по 

този начин не позволява те да нарастват т.е. има 

въздействие върху структурата и като 
модификатор от първи род. При съдържание на 

остатъчен фосфор-0,05% в състава на сплавите, 

същите са премодифицирани и не се наблюдава 
модифицирана структура, а напротив 

структурата е като на немодифицирана сплав и 
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съответно свойствата на сплавите са влошени. 

Счита се, че ако бъдат издребнени и 
силициевите кристали в състава на евтектиката 

на надевтектичните алуминий-силициеви сплави 

ще се подобрят и техните свойства [1,2,3,4,5,6].   

 

2. Използвани материали 

Обект на изследване е двукомпонентна 

надевтектична алуминий-силициева сплав 
AlSi18 с химичен състав показан в таблица 1, 

както и сплав AlSi18Cu5Mg с химичен състав 

показан в таблица 2.  
 

Таблица 1. Химичен състав на сплав  

AlSi18 

 

 

Таблица 2. Химичен състав на сплав 

AlSi18Cu5Mg 

 
Двете сплави са модифицирани със 

стандартен модификатор фосфор (0,04%), 

въведен в стопилката чрез лигатура CuP10. 

 

2.1 Методика на изследване 

Изследваните сплави са стопени  в 

електросъпротивителна лабораторна пещ с 
графитов тигел под  слой от покривно-

рафиниращ флюс 0,5 w% от количеството на 

шихтовият материал. Те са дегазирани чрез 
продухване с аргон в продължение на 3min. при 

температура 760оС. При всички проведени 

ескперименти модифицирането с фосфор се 
извършва при температура на сплавта 850оС, 

отливането на пробните тела също е при еднаква 

за всички експерименти температура (760оС).  

Температурата на използваната метална 
екипировка е 210оС за всички проведени 

експерименти. Отляти са пробни тела от които 

са подготвени шлифове за микроструктурен 
анализ. За изучаването на микроструктурата на 

надевтектични алумуминий-силициеви сплави  

AlSi18 и AlSi18Cu5Mg са подготвени 
металографски шлифове за микроструктурен 

анализ. Пробите са мокро шлифовани на шкурки 

с номера: 240, 320, 400, 600, 800 и 1000. След 

шлифоването същите са полирани механично с 
диамантена паста и лубрикант. 

Микроструктурата  на образците е проявена с 

реактив на Keller (1 ч. HF, 1.5 ч. HCl, 2.5 ч. 
HNO3, 95 ч. H2O). 

 

2.2 Резултати 

Микроструктурата на образците от 
надевтектична алуминий-силициева сплав 

AlSi18-немодифицирана е  изградена от 

евтектика и отделени първични силициеви 
кристали (фиг.1). Формата на първичните 

силициеви  кристали е различна: полигони  с 

прави стени,  добре оформени пластини, които в 

равнината на микроскопското наблюдение 
наподобяват игли или пластинчати кристали с 

неправилна форма. Условният среден диаметър 

на първичните силициеви кристали в 
немодифицирана AlSi18 сплав  е в границите 

87,2-97,6 µm.  В евтектиката на немодифицирана 

AlSi18 сплав силициевите кристали са под 
формата на добре оформени продълговати 

пластини, изглеждащи като игли с размери 

достигащи  дължина до 250-260 µm. 

Фиг.1. Структура на сплав AlSi18-

немодифицирана  

Микроструктурата на образците от 
надевтектична алуминий-силициева сплав 

AlSi18  модифицирана с фосфор също се състои 

от пластинчата  евтектика и първични 

силициеви кристали, но кристалите се 
различават по-форма и размери от тези  в 

немодифицираната сплав AlSi18 (фиг.2). 

Условният среден диаметър на първичните 
силициеви  кристали варира в границите 52,1-

59,2 µm. Преобладават кристали във вид на 

полигони с прави стени и  не се наблюдават 
първични силициеви кристали във вид на  

пластини. Евтектиката в модифицираната с 

фосфор надевтектична алуминий-силициева 

Si Fe Mn Mg Ni Al 

17,55 0,120 0,047 0,001 0,005 rest 

Si Cu Mg Mn Ni Al 

19,2 5,1 1,5 0,02 0,02 rest 
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сплав AlSi18 също е издребнена. Силициевите 

игли в нея достигат до 115-135 µm. 

Фиг.2. Структура на сплав AlSi18 

модифицирана с Р (0,04%)  

При проведеният микроструктурен 

анализ на немодифицираната сплав 
AlSi18Cu5Mg е установено, че условния среден 

диаметър на кристалите първичен силиций в 

структурата на сплавта е в границите 63,1-79 

µm. Срещат се единични кристали първичен 
силиций с размери 102-110 µm. Почти всички 

кристали са с неправилна форма и не са 

равномерно разпределени в структурата на 
изследваната сплав  (фиг.3). Силициевите 

кристали в състава на евтектиката са в 

границите на 10-23 µm. 

 

 Фиг.3. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg 

немодифицирана  
 

 

В структурата на сплав AlSi18Cu5Mg 
модифицираната с 0,04% Р кристалите първичен 

силиций са равномерно разпределени. Повечето 

кристали са с правилна форма (полигони с прави 

стени), но се наблюдават единични кристали с 
неправилна форма.  Условният среден диаметър 

на кристалите първичен силиций в структурата 

на сплавта е в границите 48-63 µm. Срещат се 

единични немодифицирани кристали първичен 
силиций, които са с размери до 130 µm (фиг.4). 

Силициевите кристали в състава на евтектиката 

са под формата пластини, като в равнината на 
микроскопското наблюдение наподобяват тънки 

игли. Техните размери варират в  границите 10-

26 µm 

 

Фиг.4. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   

модифицирана с Р (0,04%)  

 
 

В таблица 3 са показани резултатите от 

проведения микроструктурен анализ.  
 

Таблица 3. Резултати от 

микроструктурен анализ 
 

Сплав Модификатор Кристали 
първичен 
Si [µm] 

Кристали  Si 
в състава на 
евтектиката 

[µm] 

AlSi18  87,2-97,6 250-260 

AlSi18 P-0,04% 52,1-59,2 115-135 

AlSi18Cu5Mg  63,1-79 10-23 

AlSi18Cu5Mg P-0,04% 48-63 10-26 

 

 

 

В графичен вид фигура 5 е показано 

влиянието на модификатора фосфор в 

концентрация 0,04% върху размера на 
кристалите първичен силиций, а на фигура 6 

неговото влияние върху силициевите кристали в 

състава на евтектиката в структурата на 

изследваните сплави AlSi18 и AlSi18Cu5Mg . 
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Фиг.5. Влияние на модификатор  Р 

(0,04%) върху кристалите първичен Si в 
структура на сплав AlSi18 и AlSi18Cu5Mg    

 

 

Фиг.6. Влияние на модификатор  Р 

(0,04%) върху кристалите евтектичен Si в 

структура на сплав AlSi18 и AlSi18Cu5Mg  

 

 

3. Заключение 

Модификатора Р в концентрация 0,04% 
оказва положително влияние върху кристалите 

първичен силиций в структурата на сплав 

AlSi18. Силициевите кристали са издребнени, 

придадена им е правилна форма и са равномерно 
разпределени в структурата на изследваната 

сплав. 

Силициевите кристали в състава на 
евтектиката на сплав AlSi18 също са 

издребнени. Това доказва, че модификатора Р 

има комплексно модифициращо действие върху 
структурата на изследваната сплав т.е. фосфора 

работи  като модификатор от втори род така и 

като модификатор от първи род. 

При легирането на сплав AlSi18 с Cu-
5,1% и Mg-1,5% кристалите първичен силиций и 

силициевите кристали в състава на евтектиката 

са издребнени спрямо двукомпонентната сплав. 
Двата елемента (Cu и Mg) освен, че са основни 

легиращи елементи  за тези сплави оказват и 

модифициращ ефект върху структурните 
съставляващи, особено върху евтектичния 

силиций.    

Фосфора в концентрация 0,04% 

издребнява силициевите кристали в структурата 

на сплавта AlSi18Cu5Mg. Те са равномерно 
разпределени и са във вид на полигони с прави 

стени. 

Силициевите кристали в състава на 

евтектиката на сплав AlSi18Cu5Mg са силно 
издребнени под действието на легиращите 

елементи. Най-вероятно това е предпоставка 

фосфора да няма модифициращо действие върху 
тях. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА 

МОДИФИКАТОР БЕРИЛИЙ ВЪРХУ 

СТРУКТУРАТА НА СПЛАВ  ALSI18Cu5Mg 

ДЕСИСЛАВА ДИМОВА, БОЯН ДОЧЕВ 

Технически университет София - филиал Пловдив 

desislava608738a@gmail.com, boyan.dochev@gmail.com  

Резюме: Изследвано е влиянието на берилий като  модификатор за надевтектична 
алуминий-силициева сплав  AlSi18Cu5Mg. Целта на настоящото изследване е да се 

установи влиянието на модификатора Ве в различни концентрации (0,005%, 0,007% 

и 0,01%) върху структурата на сплавта, както и  да се установи концентрацията 

на модификатора,  при която настъпва премодифициране на изследваната сплав. 

Ключови думи: надевтектична алуминиевa сплав AlSi18Cu5Mg, модифициране, 

берилий, премодифициране 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF 

BERILIUM MODIFIER ON THE ALLOY 

STRUCTURE ALSI18Cu5Mg 

DESISLAVA DIMOVA, BOYAN DOCHEV  

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

desislava608738@gmail.com, boyan.dochev@gmail.com 

Abstract: The influence of beryllium as a modifier for the hyperereutectic aluminum-

silicon alloy AlSi18Cu5Mg was studied. The aim of the present study is to determine the 

effect of the modifier Be in different concentrations (0.005%, 0.007% and 0.01%) on the 

structure of the alloy, as well as to determine the concentration of the modifier at which 

remodification of the studied alloy occurs.  

Key words: hypereutectic aluminum alloy AlSi18Cu5Mg, modification, beryllium, 

premodification  

 

1. Въведение 

За модифициране на кристалите 

първичен силиций в структурата на 
надевтектичните алуминий-силициеви сплави са 

използвани различни химични елементи 

[1,2,3,4,5].   За количествена оценка на степента 

на издребняване на силициевите кристали е 
въведено понятието „коефициент на 

модифициране“, под който се има  предвид 

относителното издребняване на размера на 
първичните силициеви кристали, съответстващи 

на оптималното количество на използвания 

химичен елемент. В резултат на проведените 
изследвания е установено, че при определени 

концентрации изследваните химични елементи 

издребняват първичните силициеви кристали.  

Фосфорът е най-ефективният модификатор за 

модифициране на първичните силициеви 
кристали в структурата на надевтектичните 

алуминий-силициеви сплави. Неговият 

коефициент на модифициране е най-висок от 
всички изследвани химични елементи (K=75% 

при съдържание на Р-0,01% в сплавта).  Сярата е 

вторият (след фосфора) най-често използван 
модификатор за модифициране на първичните 

силициеви кристали в надевтектичните 

алуминий-силициеви сплави с коефициент на 

модифициране К=69% при концентрация в 
сплавта 0,01%. Интерес представлява химичният 

елемент берилий, който е с втория по големина 

коефициент на модифициране след фосфора при 
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относително малка концентрация (К=73% при 

съдържание на Ве-0,005% ) [6].   

 

2. Използвани материали 

Изследвана е надевтектична алуминий-
силициева сплав AlSi18Cu5Mg с химичен състав 

показан в таблица 1.  

 

Таблица 1. Химичен състав на сплав  
AlSi18Cu5Mg 

 

За модифицирането на изследваната 

сплав с берилий е използван берилиев бронз 
CuCo1Ni1Be с химичен състав показан в 

таблица 2. Сплавта е модифицирана и с 

класическия за този вид сплави модификатор 

фосфор, като той е въведен в стопилката чрез 
лигатура CuP10 в количество 0,4 wt%. 

 

Таблица 2. Химичен състав на берилиев бронз 

CuCo1Ni1Be 

 

 

2.1 Методика на изследване 

За установяване възможността за 

модифициране  на структурата на надевтектична 

алуминий-силициева сплав AlSi18Cu5Mg с 
берилий са проведени експерименти с различни 

концентрации на модификатора (0,005%, 0,007% 

и 0,01%). Модификаторът е въведен в сплавта 
чрез берилиев бронз. За да има възможност за 

повеждане на сравнителен анализ са отляти 

пробни образци от немодифицирана сплав 

AlSi18Cu5Mg, както и образци от същата сплав 
модифицирана със стандартен модификатор 

фосфор в количество 0,04%. Всички  

експерименти са проведени при еднакви 
условия. Отляти са пробни тела от които са 

подготвени шлифове за микроструктурен 

анализ.  
 

 

 

 

2.2 Резултати 

Структурата на немодифицираната сплав 

AlSi18Cu5Mg се състои от първични силициеви 

кристали разположени в евтектична матрица. 
Измереният и изчислен условен среден 

диаметър на първичните силициеви кристали в 

структурата на сплавта е в границите 63,1-79 
µm. Почти всички кристали са с груба, 

неправилна форма неравномерно разпределени в 

структурата на сплавта. Наблюдават се 
единични кристали първичен силиций с размери 

102-110 µm. (фиг.1). Силициевите кристали в 

състава на евтектиката са в границите на 10-23 

µm. 

Фиг.1. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg 

немодифицирана  

 
 

При модифициране на сплав 

AlSi18Cu5Mg с 0,04% Р, силициевите кристали в 
състава на евтектиката са съизмерими със 

същите от структурата на немодифицираната 

сплав. Размерите им варират в  границите 10-26 

µm. Най-вероятно това се дължи на 
съдържанието на Cu и Mg в състава на сплавта 

поради това, че те модифицират α фазата в 

състава на евтектиката, което от своя страна 

води до издребняване на кристалите силиций в 
състава на евтектиката. Условният среден 

диаметър на кристалите първичен силиций в 

структурата на сплавта е в границите 48-63 µm. 

Те са равномерно разпределени в структурата на 
сплавта и са с правилна форма - полигони с 

прави стени. Срещат се единични 

немодифицирани кристали първичен силиций, 
които са с размери до 130 µm (фиг.2). и са с 

неправилна форма. Изчислен е коефициента на 

модифициране на фосфора в концентрация 
0,04% върху структурата на изследваната сплав 

(К=71%). Изчисленият коефициент на 

модифициране е съизмерим с теоретичният 

такъв за този модификатор.  

Si Cu Mg Mn Ni Al 

19,2 5,1 1,5 0,02 0,02 rest 

Cu Co Ni Be P Fe 

97,4 0,99 1,02 0,5 0,01 0,01 
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Фиг.2. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   

модифицирана с Р (0,04%)  

 

При проведения микроструктурен анализ 
на сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с Be в 

концентрация 0,005% са измерени размерите на 

кристалите първичен силиций и силициевите 
кристали в състава на евтектиката (фиг.3). 

Измереният и изчислен условен среден 

диаметър на първичните силициеви е в 
границите 59,6-70,9 µm. Наблюдава се и 

известно количество немодифицирани 

силициеви кристали, които са с размери 105-108 

µm и са с неправилна форма. Модификатора 

берилий е повлиял и върху формата на α фазата 

в състава на евтектиката на сплавта, която е под 

формата на добре оформени дендрити. 

Евтектичните силициеви кристали са с размери 
10-30 µm. Коефициента на модифициране на 

модификатора Be в концентрация 0,005% за 

изследваната сплав е К=67%.  

   

Фиг.3. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   

модифицирана с Ве (0,005%)  

 
 

Структурата на сплав AlSi18Cu5Mg 

модифицирана с Be в концентрация 0,007% е 

показана на фигура 4. Първичните силициеви 
кристали в структурата на така модифицираната 

сплав са в границите 51-67,7 µm. Наблюдава се 

и незначително количество немодифицирани 
силициеви кристали, които са с размери 90-94,7 

µm. Изчисленият коефициент на модифициране 

при използване на Ве в концентрация 0,007% е 
К=80%. В състава на евтектиката отново се 

наблюдава α фаза, която е под формата на добре 

оформени дендрити, които обаче са по-

издребнени отколкото при модифициране на 

същата сплав с 0,005% Ве. Това е причината да 
се наблюдават и издребнени силициеви 

кристали в състава на евтектиката, които са с 

размери в границата 4-23 µm, но 
преимуществено преобладават силициеви 

кристали с размери 4-10 µm. 

 

Фиг.4. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   
модифицирана с Ве (0,007%)  

 

 
При модифициране на сплав 

AlSi18Cu5Mg с берилий в концентрация 0,01%, 

се наблюдава незначително количество 

модифицирани кристали първичен силиций. 
Основното количество първични силициеви 

кристали в структурата на сплавта са с груба 

неправилна форма и големи размери (фиг.5). 
Измереният и изчислен условен среден 

диаметър е в границите 94,2-112 µm. Най-

вероятната причина за така получената 
структура е премодифицирането на сплавта. За 

надевтектичните алуминий-силициеви сплави е 

характерно, че при увеличаване количеството на 

използвания модификатор се получава  
премодифициране на сплавта. Кристалите 

първичен силиций в структурата на 

премодифицираните сплави са с по-големи 
размери отколкото при немодифицираните 

сплави. Изчислен е коефициента на 

модифициране на берилий в концентрация 
0,01% върху структурата на изследваната сплав 

и той е със стойност К=38%. Силициевите 

кристали в състава на евтектиката са с размери 
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както при всички проведени експерименти 10-30 

µm.  

 

Таблица 4. Резултати за коефициент на 

модифициране 

Фиг.5. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   
модифицирана с Ве (0,01%)  

 

 
 В таблица 3 са показани резултатите от 

микроструктурният анализ от проведените 

експерименти, а в таблица 4  са посочени 

получените резултатите за „коефициентите на 
модифициране“ на използваните модификатори 

при различни концентрации върху първичните 

силициеви кристали на изследваната сплав 
AlSi18Cu5Mg.  

 

Таблица 3. Резултати от микроструктурен 

анализ 

Сплав Модифи

катор 
Първични 

кристали Si 

[µm] 

Евтектични 

кристали Si 

[µm] 

AlSi18Cu5Mg  63,1-79 10-23 

AlSi18Cu5Mg Р     
0,04% 

48-63 10-26 

AlSi18Cu5Mg Ве 

0,005% 
59,6-70,9 10-30 

AlSi18Cu5Mg Ве 
0,007% 

51-67,7 4-23 

AlSi18Cu5Mg Ве   
0,01% 

94,2-112 10-30 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Заключение 

При модифициране на сплав 

AlSi18Cu5Mg с Р (0,04%) първичните силициеви 
кристали в структурата на сплавта са 

модифицирани. Изчисления коефициент на 

модифициране на кристалите първичен силиций 

(K=71%) е съизмерим с теоретичния. 
При модифициране на изследваната 

сплав с Ве (0,005%, 0,007% и 0,01%) e изменена 

формата на α фазата  в структурата на сплавта 

спрямо немодифицираната и модифицираната с 

Р сплав. Тя (α фазата) е под формата на добре 

оформени дендрити. 
Модификаторът берилий при използвана 

концентрация 0,007% оказва положително 

влияние както върху първичните силициеви 
кристали, така и върху силициевите кристали в 

състава на евтектиката. При модифициране с Ве-

0,007% е изчислен най-висок коефициент на 
модифициране от проведените експерименти  

К=80%. 

При използване на берилий в 

концентрация 0,01%, сплавта е 
премодифицирана. По-голяма част от 

първичните силициеви кристали в структурата 

на сплавта са с големи размери и неправилна 
форма и коефициента на модифициране е с най-

ниска стойност от проведените експерименти 

К=38% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплав Модифи 

катор 

Концентрация 

по маса [%] 

Коефициент 

на 
модифициране 

K [%] 

AlSi18Cu5Mg P 0,04% 71 

AlSi18Cu5Mg Be 0,005% 67 

AlSi18Cu5Mg Be 0,007% 80 

AlSi18Cu5Mg Be 0,01% 38 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА 

ТЕРМИЧНАТА ОБРАБОТКА ВЪРХУ 

СТРУКТУРАТА И МЕХАНИЧНИТЕ 

СВОЙСТВА НА  СПЛАВ  ALSI18Cu5Mg 

БОЯН ДОЧЕВ, ДЕСИСЛАВА ДИМОВА 

Технически университет София - филиал Пловдив 

boyan.dochev@gmail.com, desislava608738@gmail.com  

Резюме: Надевтектичната алуминий-силициева сплав AlSi18Cu5Mg e модифицирана 

със стандартния за този вид сплави модификатор – фосфор, както и с берилий в 

различни концентрации (0,005%, 0,007% и 0,01%). Целта на настоящото изследване 

е да се установи влиянието на термичната обработка Т6 върху структурата и 

механичните свойства на сплав AlSi18Cu5Mg, модифицирана с различни 

модификатори. 

Ключови думи: надевтектична алуминий-силициева сплав, термична обработка, 

модификатори, берилий 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE 

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT  ON THE 

STRUCTURE AND THE MECHANICAL 

PROPERTIES  OF ALSI18Cu5Mg ALLOY 

BOYAN DOCHEV, DESISLAVA DIMOVA,  

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv 

boyan.dochev@gmail.com, desislava608738@gmail.com  

Abstract: Hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi18Cu5Mg is modified with the 

standard for this type of alloy modifier - phosphorus, as well as with beryllium in different 

concentrations (0.005%, 0.007% and 0.01%). The aim of the present study was to 
determine the effect of T6 heat treatment on the structure and mechanical properties of 

AlSi18Cu5Mg alloy modified with various modifiers. 

Key words: hypereutectic aluminium-silicon alloys, modification, alloying elements 

 

1. Въведение 

Процесът на закаляване и стареене на 
алуминиевите сплави се основава на 

разтварянето на отделените фази в алуминия и 

разпадането на преситения твърд разтвор. Това 
от своя страна е свързано с променливата 

разтворимост на различните легиращи елементи 

[1]. Закаляването се прилага единствено при 

сплави, които претърпяват фазови превръщания 
в твърдо състояние. В алуминиевите сплави се 

наблюдава само един вид фазово превръщане - 

при нагряване, интерметалните фази се разтварят 
в алуминия, а след охлаждане те отново се 

отделят от него [2]. При закаляване скоростта на 

охлаждане трябва да гарантира фиксирането на 

твърдия разтвор при максимална степен на 

разтваряне на легиращите елементи. При рязко 
охлаждане на отливките в процеса на закаляване 

съществува опасност от възникване на  

напрежения, които могат да доведат до промяна 
на формата и размерите на отливките. 

Напреженията могат да експонират в пукнатини, 

които от своя страна да  предизвикат 
разрушаване на детайлите [3]. Стареенето 

(естествено и изкуствено) е процес при който се 

отделят интерметалните фази от преситения 
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твърд разтвор и това води до повишаване на 

якостните показатели на закалените сплави. 

Получаването на комплекс от физико-механични 

свойства, при които освен повишаване на 
якостните се повишават и пластичните 

показатели на сплавите се постига, чрез избора 

на оптимална температура на стареене и 
необходимото време за задържане при тази  

температура [4].  

Най-често за легиране на алуминий -
силициевите сплави се използват мед и магнезий 

поради това, че те образуват уякчаващи фази. В 

сложнолегираните алуминий-силициеви сплави 

съотношението между легиращите елементи 
определя отделянето на различните фази при 

кристализация. При едновремнно легиране на 

алуминий-силициевата сплав с мед и магнезий се 
отделят следните фази: α, Si, CuAl₂, S(Al₂CuMg₄), 

Mg₂Al₃, T(Al₂CuMg) W(AlₓMg₅Cu₄Si₄ или 

Al₅Cu₂Mg₈Si₆) и  Mg₂Si. Съществено влияние 
върху образуването на фазите в сплав Al – Si – 

Cu – Mg оказва отношението %Mg / %Si. Когато 

стойността на това отношение е по малко от 1,73 

(сплав AlSi18Cu5Mg) не се образува уякчаващата 
фаза Mg₂Si, но  в този случай в сплавта се 

наблюдава присъствието на фазата CuAl₂, W-

фазата и Si [1]. Целта на настоящото изследване 
е да се повишат якостните и пластичните 

характеристики на сплав AlSi18Cu5Mg, чрез 

подлагането Ѝ на термична обработка.  

 

2. Използвани материали 

Надевтектичната алуминий-силициева 

сплав AlSi18Cu5Mg с химичен състав посочен в 
таблица 1 е  модифицирана със стандартен 

модификатор фосфор и  берилий в различни 

концентрации (0,005%, 0,007% и 0,01%). 
Фосфора е въведен в стопилката с лигатура 

CuP10, а берилия чрез берилиев бронз. 

 

Таблица 1. Химичен състав на сплав  
AlSi18Cu5Mg 

 

 

2.1 Методика на изследване 

 Eкспериментите са проведени при 

еднакви условия и от всички изследвани състави 
са отляти пробни отливки (фиг.1). След отливане 

мъртвите глави са отстранени и отливките са 

подложени на термична обработка Т6. 

Термичната обработка е проведена в камерна 
пещ при температура 510-515ºС, задържане 6h и 

30min, закаляване във вода с температура 50ºС и 

изкуствено стареене при 330ºС за 8h с 

последващо охлаждане на спокоен въздух. 

 
Фиг.1 Пробни отливки от сплав 

AlSi18Cu5Mg 

 
След термична обработка от местата 

маркирани с „1“ на пробните отливки са 

изработени стандартни пробни къси тела (ГОСТ 
1497-84) за определяне на якостта на опън, 

относителното удължение и измерване на 

макротвърдост, а от местата маркирани с „2“ са 

подготвени шлифове за металографски анализ 
(фиг.1). Пробите са мокро шлифовани на шкурки 

с номера: 240, 320, 400, 600, 800 и 1200. След 

шлифоването същите са полирани механично с 
диамантена паста и лубрикант. 

Микроструктурата  на образците е проявена с 

реактив на Keller [5]. 

 

2.2 Резултати 

Микроструктурата на сплав АlSi18Cu5Mg 

модифицирана с фосфор  преди подлагането Ѝ на 
термична обработка се състои от първично 

отделени Si кристали с размери в граници 48-63 

µm, а силициевите кристали в състава на 
евтектиката (α+Si) са с размери 10-26µm  (фиг.2). 

След термична обработка на така 

модифицираната сплав основното количество 

първични силициеви кристали са с размери 44-
55,6 µm, а силициевите кристали в състава на 

евтектиката са с размери в границата 4-14 µm 

(фиг.3).     
 

Фиг.2. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   
модифицирана с Р преди Т6  

Si Cu Mg Mn Ni Al 

19,2 5,1 1,5 0,02 0,02 rest 
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Фиг.3. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   
модифицирана с Р след Т6  

 

 
Размерите на първичните силициеви 

кристали в структурата на сплав АlSi18Cu5Mg 

модифицирана с берилий в концентрация 0,005% 

преди термична обработка са в границата 59,6-
70,9 µm. Евтектичните силициеви кристали са с 

размери 10-30 µm, α фазата в състава на 

евтектиката на сплавта е под формата на добре 

оформени дендрити.  (фиг.4).   След термична 
обработка на така модифицираната сплав 

кристалите първичен силиций са издребнени 

37,9-44,3µm. Термичната обработка има 

положително влияние и върху евтектичните 
силициеви кристали, които също са издребнени и 

са с размери 4-14 µm. Променена е и формата на 

α фазата в състава на евтектиката, вече не се 

наблюдават добре оформени дендрити (фиг.5).   
 

 

Фиг.4. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   

модифицирана с Ве (0,005%) преди Т6   

 

 

 

   

 

Фиг.5. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   
модифицирана с Ве (0,005%) след Т6  

 

 
В структурата на сплавта АlSi18Cu5Mg 

модифицирана с берилий в концентрация 0,007% 

преди термична обработка, кристалите първичен 

силиций са с размери в границата 51-67,7 µm. 
Както и при сплавта   модифицирана с 0,005% 

Ве, α фаза в състава на евтектиката е под 

формата на добре оформени дендрити, които 

обаче са по-издребнени. Това е причината да се 
наблюдават и издребнени силициеви кристали в 

състава на евтектиката, които са с размери в 

граница 4-23 µm (фиг.6). След прилагане на 

термична обработка Т6 на така модифицираната 
сплав, кристалите първичен силиций са 

издребнени 29,7-35,6 µm, променена е формата 

на  α фазата в състава на евтектиката (не се 

наблюдават дендрити) и силициевите кристали в 
състава на евтектиката са силно издребнени 2-9 

µm (фиг.7).   

 
Фиг.6. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   

модифицирана с Ве (0,007%) преди Т6  
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Фиг.7. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   

модифицирана с Ве (0,007%) след Т6  
 

При модифициране на сплав 

AlSi18Cu5Mg с берилий в концентрация 0,01%, 
количество на модифицирани кристали първичен 

силиций е незначително. Преобладват първични 

силициеви кристали с груба неправилна форма и 
големи размери 94,2-112µm. Силициевите 

кристали в състава на евтектиката са с размери 

10-30 µm   (фиг.8). След термична обработка Т6 

на така модифицираната сплав, основното 
количество кристали първичен силиций са 

издребнени 63,6-76,5 µm, но се срещат и 

значително по-големи силициеви кристали с 

размери 95-110 µm. Променена е формата на  α 

фазата в състава на евтектиката (не се 

наблюдават дендрити) и силициевите кристали в 

състава на евтектиката са издребнени и са в 

границата 4-14 µm (фиг.9).   
 

 
Фиг.8. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   

модифицирана с Ве (0,01%) преди Т6  

 
 

 

 

 

Фиг.9. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   

модифицирана с Ве (0,01%) след Т6  

 
При изучаване на структурата на 

термично обработените състави при по-голямо 

увеличение (х1000) в  изследваното поле се 
наблюдават  кристали оцветени в светло-розов 

цвят, а и множество светло-сиви компактни 

кристали. Авторите [1] съобщават, че при 
микроструктурен анализ при големи увеличения 

се наблюдава в светло-розов цвят уякчаващата 

фаза CuAl₂, а в светло сив цвят комплексната W 

(AlₓMg₅Cu₄Si₄ или Al₅Cu₂Mg₈Si₆) фаза. Това ни 
дава основание да предполагаме, че оцветените в 

светло-розов цвят кристали в структурата на 

изследваната термично обработена сплав 
AlSi18Cu5Mg  вероятно е фазата CuAl₂ (фиг.10), 

а светло-сивите компактни кристали W-фаза 

(фиг.11). 
 

 
 

Фиг.10. Структура на сплав AlSi18Cu5Mg   

модифицирана с Ве (0,007%) след Т6 х1000 
 

 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020 158



 

 
Фиг.10. Структура на сплав 

AlSi18Cu5Mg   модифицирана с Ве (0,007%) след 
Т6  х1000 

 

  
 

На  фигури 11, 12, 13 и 14 под формата на 

графики са показани резултатите от проведения 

микроструктурен анализ на изследваните състави 
преди и след термична обработка. Приети са 

следните означения: 

1- AlSi18Cu5Mg+Р 
2- AlSi18Cu5Mg+Ве 0,005% 

3- AlSi18Cu5Mg+Ве 0,007% 

4- AlSi18Cu5Mg+Ве 0,01% 

 
Фиг.11. Размери на кристалите първичен 

Si в сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с 

различни модификатори при различни 
концентрации преди  Т6 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Фиг.12. Размери на кристалите първичен 

Si в сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с 
различни модификатори при различни 

концентрации след  Т6 

 
 

        
  Фиг.13. Размери на кристалите 

евтектичен Si в сплав AlSi18Cu5Mg 

модифицирана с различни модификатори при 

различни концентрации преди  Т6 
 

 

 

    Фиг.14. Размери на кристалите евтектичен 
Si в сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с 

различни модификатори при различни 

концентрации след Т6 
 

 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020 159



 

 

 

В таблица 2 са показани получените 

резултати от проведените механични изпитвания 
на изследваните състави след приложената 

термична обработка Т6. 

 
 

Таблица 2. Резултати от механични 

 изпитвания след Т6 
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3. Заключение 

Приложената термична обработка има 

положително влияние както върху първичните 
силициеви кристали, така и върху евтектичния 

силиций на изследваните състави. 

При сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана 

с берилий в концентрация 0,007% след термична 
обработка са измерени най-ниски стойности  на 

кристалите първичен силиций и на кристалите 

силиций в състава на евтектиката от всички 
проведени експерименти. 

След проведената термична обработка 

при сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с Р е 
измерена най-висока стойност на якост на опън, 

а макротвърдостта и е съизмерима с тази на 

другите изследвани състави. 

При сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана 
с берилий в концентрация 0,01% след термична 

обработка измерената макротвърдост е 

съизмерима с тази на другите изследвани 
състави, но установената якост на опън е с най-

ниска стойност от проведените експерименти. 

Единствено при сплав AlSi18Cu5Mg 
модифицирана с берилий в концентрации 

0,005% и 0,007% след термична обработка е 

регистрирано относително удължение. 

Сплав AlSi18Cu5Mg модифицирана с 
берилий в концентрация 0,007% притежава най-

добър комплекс от свойства след така 

проведената термична обработка. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Сплав Модифи- 

катор 

Rm 

[MРa] 

A5      

[%] 

HB  

2.5/62.5/30 

AlSi18Cu5Mg Р 146 - 82 

AlSi18Cu5Mg Ве 

0,005% 

130 0,6 84 

AlSi18Cu5Mg Ве 

0,007% 

134 0,8 84 

AlSi18Cu5Mg Ве 

0,01% 

123 - 83 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКО 

СЪСТОЯНИЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА НА 

САМОЛЕТ СУ-25К 

СТОЯН ПАСКАЛЕВ 

stoyan_paskalev@abv.bg 

Резюме: Целта е както запазване на способности за решаване на оперативни 

задачи от военната авиация, така и намаляване на разходите при тяхната 

експлоатация. Изследвани са стратегиите за техническо обслужване и ремонт и е 

извършен е анализ за възможностите за преминаване на експлоатация по 

техническо състояние на хидравличната система на самолет Су-25К.  

Ключови думи: стратегия за техническа експлоатация, техническо състояние, 

хидравлична   система 

MOVING TO CONDITION BASED MAINTENANCE 

EXPLORATION FOR THE HYDRAULIC SYSTEM OF 

AIRPLANE SU-25K 

STOYAN PASKALEV 

stoyan_paskalev@abv.bg 

 

Abstract: The aim of the study is to preserve the ability to solve operational tasks of 

military aviation, as well as reduce the costs of their operation. Strategies for aircraft 

maintenance and repair have been studied and an analysis of the possibilities for 

transition to Condition Based Maintenance according to the technical condition of the 

hydraulic system of the Su-25K aircraft has been performed. 

Key words: аircraft maintenance strategy, technical condition, hydraulic system 

 

1. Въведение 
 

 Методологията на българските ВВС за 

техническо обслужване  на самолети Су-25К се 

базира на многогодишна доказана практика. 

Това техническо обслужване се основава на 

инструкции, които указват кога и как да се 

извършва. Общо казано, представлява 

техническо обслужване, извършвано на 

предварително определни интервали, 

изпреварващи откази, които биха довели до 

застрашаване безопасността на полета. Този 

метод, обаче, не е толкова прецизен и често пъти 

части и агрегати биват заменяни дълго преди 

достигането на предотказно състояние. 

Запазването на бойните способности и 

несигурността на средата – икономическа и с 

несиметрични заплахи, чертае пред нас 

необходимостта от запазване и поддържане на 

специфичните способности на бойна платформа 

като Су-25К за поддръжка на другите видове 

войски. Експлоатацията по техническо 

състояние е сравнително нова философия с 

приложение във ВВС и е предизвикателсво 

предвид необходимостта от разработване на 

доказани прогностични модели и изследването 

на възможността за въвеждане на стратегия за 

техническо обслужване и ремонт по състояние 

(СТОРС), с което се търси и повишаване на 

икономическата ефективност при тяхната 

експлоатация.  

 Ще разгледаме възможните стратегии 

при техническото обслужване и ремонт на 

хидравличната система на самолетите, 

намиращи се на въоръжение в Българската 

армия. Необходимите условия за прилагане на 

СТОРС към хидравличната система (ХС) са 

осигуряване на безопасността на полетите, на 

боеготовността и на икономическата 

ефективност на експлоатация. От това следва, че 

при избор на стратегия нa техническо 

обслужване и ремонт (СТОР) на 

функционалните системи и на техните елементи  

трябва да се отчитат критериите за 

функционална значимост по безопасност на 

полетите, по ефективност на използване и по 

икономическа ефективност. В случая, 
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разработената методика отчита само два от 

разглежданите в [1]  критерии  - по безопасност 

на полетите и по ефективност на използване, 

както и на технологичните решения.  

 От голямо значение за авиационната 

техника е критерият по безопасност на полетите, 

понеже определя степента на опасност на отказа 

на даден елемент от системата според 

последствията, до които води неговото 

възникване.  Последствията от отказите, 

въведени с [2,3] се разделят по степен на 

опасност на следните особени ситуации: 

усложняване на условията на полета (УУП); 

сложна ситуация (СС); аварийна ситуация (АС); 

катастрофална ситуация (КС). Също така, 

възникването на отказ може да остане и без 

последствия (БП). В зависимост от това, до 

възникването на какви особени ситуации водят, 

отказите се подразделят съгласно критерия по 

безопасност на полетите на следните три 

категории: БП1 – отказът води до КС или АС; 

БП2 – отказът води до СС; БП3 – отказът води 

до УУП или БП. Критерият по ефективност на 

използване на ЛА отчита влиянието на 

последствията от възникването на отказ на 

даден елемент от хидравличната система върху 

изпълнението на полетното задание. 

Възникването на отказ може да доведе до 

следните последствия: ЕИ1 – неизпълнение на 

полетното задание; ЕИ2 – задържане на полета, 

намаляване на ефективността на използване; 

ЕИ3 – без последствия (ЕИ - ефективност на 

използване).   

 Методиката има следните основни части 

(етапи): анализ на функционалната 

(структурната) схема на ХС; декомпозиция на 

ХС на елементи; анализ на влиянието на 

отказите на елементите на ХС върху 

безопасността на полетите и ефективността на 

използване; анализ на контролопригодността на 

елементите на ХС; построяване на логическа 

схема за вземане на решение за избор на СТОР 

за елементите на ХС; избор на СТОР за всеки 

елемент от ХС по построената логическа схема. 
 

2. Анализ на функционалната схема на 

ХС 
 

 Анализът на тaзи система показва, че 

хидравличната система на самолета, се 

подразделя на на две самостоятелни подсистеми 

Първа (I-ва) и Втора (II-ра) хидросистеми, с 

което се осигурява дублиране на нейните най-

важни и основни функции.  

 Първа хидросистема осигурява 

управление на колело на предната стойка на 

колесника, управление на въздушните спирачки, 

управление на предкрилките и задкрилките, 

управление на стабилизатора, управление на 

елероните, аварийно пускане на колесника, 

автоматично спиране на колелата при убиране 

на колесника, аварийно спиране на колелата на 

основните стойки на колесника. Втора 

хидросистема осигурява убиране и пускане на 

колесника, основната спирачна система на 

колелата, управление на елероните, управление 

на носовото колело на предната стойка на 

колесника.   
 

3. Декомпозиция на ХС на елементи 
 

 Конструктивно завършените съставни 

части на ХС, които имат индивидуална 

потребност от извършване на техническо 

обслужване и ремонт са следните: хидравлични 

помпи; редукционни клапани; предпазителни 

клапани; хидравлични филтри; 

хидроакумулатори; хидроусилители в каналите 

за управление; цилиндри осигуряващи работата 

на колесника; хидравлични редуктори; 

диференциален клапан; обратни клапани; 

превключващ клапан; цилиндрър за 

автоматично спиране на колелата; редукционни 

ускорители; аварийни превключватели; 

тръбопроводи; спирачки на колелата. 
 

4. Анализ на влиянието на отказите на 

елементите на ХС върху безопасността 

на полетите и ефективността на 

използване 
 

 При този анализ от всички възможни 

откази на елементите на ХС се избира този, 

който води до най-тежка категория на 

последствията от гледна точка безопасността на 

полетите. За елементите, имащи категория БП3, 

се определя степента на влияние на отказа върху 

изпълнението на полетното задание по критерия 

за ефективност на използването. Анализът на 

влиянието на отказите на елементите на ХС 

върху безопасността на полетите и 

ефективността на използване се извършва с 

помощта на структурно-логическата схема в [4], 

представена в на Фиг. 1.  

 Анализът показва, че отказите на (ХС) не 

са критични, тъй като има независимо подаване 

на хидравлично масло към Първа и Втора 

хидросистеми за управление на носовото колело 

на предната стойка на колесника, за управление 

на елероните, за убиране и пускане на 

колесника, за спирачната система на колелата. 

Това подаване е осигурено от помпите, 

монтирани по една на всеки двигател, които са 

независими и от електрозахранването на 

самолета. Отказите в тези случай могат да 

доведат до възникване на ситуацията УУП.  
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 Трябва да се отчете, че ефективността на 

аварийните системи е в съчетание с 

операторските умения на пилота и при някои 

системи тя е с по-ниска ефикасност от тази на 

основните системи, предвид конструктивните 

решения.  

            Анализът на отказите на различните 

елементи от ХС показва, че те могат да доведат 

до особените ситуации, приведени в табл.1. 
 

5.  Анализ на контролопригодността на 

елементите на ХС 
 

 Извършва се на базата на достъпността 

на елементите за провеждане на контрол на 

техническото им състояние и на възможността 

за неговото прогнозиране. Ако елементът не е 

достъпен за контрол или няма параметър, 

характеризиращ техническото му състояние, за 

него се смята, че не може да се контролира в 

 

 условията на експлоатация и му се назначава 

СТОР по ресурс. 
 

6. Построяване на логическа схема за 

вземане на решение за избор на СТОР 

за елементите на ХС 
 

 В основата на структурно-логическата 

схема за избор на СТОР за елементите съгласно 

[4] на ХС (Фиг. 2.) лежи анализът на влиянието 

на конкретния отказ на елемента върху 

безопасността на полетите и ефективността на 

използване на самолета. Схемата се състои от 

логически връзки и блокове с контролни 

въпроси и отговори, показващи рационалните 

пътища за избор на необходимите работи с 

изход на СТОР за отделните елементи на ХС. В 

схемата са използвани следните съкращения: 

СТОРКП – СТОР с контрол на параметрите; 

СТОРНН – СТОР с контрол на нивото на 

надеждност; СТОРР – СТОР по ресурс. 

 

Летецът има 

информация за отказа 

на елемента 

Отказът влияе на 

изпълнението на 

полета  

Включва ли се 

автоматично резервният 

елемент при отказ  

основния 

Отказалият елемент 

има  резервиране 

(дублиране) 

Вероятността за едновре-

менен отказ на основния и 

на резервния елемент е по-

малка от зададената 

Възниква аварийна 

ситуация при полет с 

отказал елемент 

Възможно е 

използването на други 

системи на ЛА при 

отказ на елемента 

УУП; намаляване 

на ефективност-

та от използване 

на ЛА 
 

СС; 

неизпълнение на 

полетното 

задание 

АС; 

неизпълнение 

на полетното 

задание 

Без 

последствия 

 

да да 

да 

да 

да 

не 

не 

не 

не 

не 

да 

не 

да 

не 

Фиг. 1. Структурно –логическа схема за определяне степента на влияние 

на отказите на елементите на спирачната система върху безопасността на 

полетите и ефективността на използване на ЛА 
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Таблица 1. Особенни ситуации в зависимост от 

отказа на елементи от ХС 

 

 

7. Избор на СТОР за всеки елемент от ХС 

по построената логическа схема 
 

 Резултатите от избора на СТОР за 

елементите на ХС по структурно-логическата 

схема на Фиг. 2 са приведени в табл. 2. Вижда 

се, че за елементите на ХС може да се приложат 

само СТОРР и СТОРНН.  

 След избора на СТОР за елементите, 

експлоатирани по ресурс, се определя (уточнява) 

значението на безопасните ресурси.  

 На елементите, за които е избрана 

СТОРНН, се назначава пределно допустимото 

значение на параметъра на потока от откази, с 

който да се сравняват неговите текущи 

значения. При превишаване на това ниво се 

провеждат мероприятия за повишаване на 

надеждността на елемента или се променя 

СТОР.          

 В табл. 2 са приведени и техническите 

състояния на елементите, при които те се 

заменят с нови или ремонтират, както и 

методите за контрол, с които се установяват. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи от 

спирачната система 
Особена 

ситуация 

Категория и 

последствие на 

отказа 

Хидравлични 

помпи 
АС БП1 ЕИ1 

Редукционни 

клапани 
УУП БП3 ЕИ2 

Предпазителни 

клапани 
УУП БП3 ЕИ2 

Хидравлични 

филтри 
БП БП3 ЕИ3 

Хидроакумулатори УУП БП3 ЕИ2 

Хидроусилители УУП БП3 ЕИ2 

Цилиндри 

осигуряващи 

работата на 

колесника 

БП БП3 ЕИ3 

Хидравлични 

редуктори 
УУП БП3 ЕИ2 

Диференциален 

клапан 
АС БП1 ЕИ1 

Обратни клапани БП БП3 ЕИ3 

Манометри БП БП3 ЕИ3 

Цилиндрър за 

автоматично 

спиране на колелата 

БП БП3 ЕИ3 

Редукционни 

ускорители 
СС БП2 ЕИ1 

Аварийни 

превключватели 
СС БП2 ЕИ1 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2020 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020 164



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 

 

 

 

АС, неизпълнение 

на полетното 

задание 

Изисква ли елементът 

периодично почистване, 

смазване и т.н.? 

Допуска ли се ЛА до полет с 

отказалия елемент без 

осигуряване на дублиране? 

Нараства ли рязко 

интензивността на 

отказите на елемента след 

определена наработка? 

Може ли да се определи ТС 

на елемента без демонтаж 

от борда на ЛА? 

Изисква ли елементът 

периодично почистване, 

смазване и т.н.? 

 

УУП, намаляване а 

ефективността от 

използване на ЛА 

СС, неизпълнение 

на полетното 

задание 

Без 

последствия 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

не 

не 

не 

да 

не 
да 

не 

не 

Може ли да се определи със 

зададена достоверност ТС на 

елемента при оперативните 

видове подготовки (с 

помощта на БСК или СОК)? 

Може ли да се 

определи ТС на 

елемента при 

оператив-ните 

видове 

подготовка със 

зададената 

достоверност? 

Може ли да се определи 

работоспособността на 

елемента при оперативните 

видове подготовки (с по-

мощта на БСК или СОК)? 

Може ли да се определи със 

зададена достоверност ТС на 

елемента с помощта на 

НАСК? 

СТОРКП 

Наработката на отказ на 

елемента по-голяма ли е от 

зададената? 

Целесъобразно ли е да се 

контролира 

работоспособността на 

елемента? 

не 

не 

да 

СТОРР

 

СТОРНН

 

да 
не 

не 

Фиг.2. Структурно-логическа схема за избор на СТОР  
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8. Заключение 
 

 От получените резултати може да се 

направи изводът, че в основата си 

хидравличната система на самолет Су-25К може 

да премине към експлоатация чрез прилагане на 

СТОР по техническо състояние. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Резултати от избора на СТОР за 

елементите от ХС 
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Елементи 
СТОР 

Технически 

състояния  
Метод на контрол 

Хидравлични помпи 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и инструментален 

контрол 

Редукционни клапани 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и инструментален 

контрол 

Предпазителни клапани 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и инструментален 

контрол 

Хидравлични филтри 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и инструментален 

контрол 

Хидроакумулатори 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и инструментален 

контрол 

Хидроусилители 

СТОРР 

1. Изработване на 

ресурса 

2. Отказ 

Визуален контрол 

Цилиндри осигуряващи 

работата на колесника СТОРР 

1. Изработване на 

ресурса 

2. Отказ 

Визуален контрол 

Хидравлични 

редуктори 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и инструментален 

контрол 

Диференциален клапан 

СТОРР 

1. Изработване на 

ресурса 

2. Отказ 

Визуален контрол 

Обратни клапани 

СТОРР 

1. Изработване на 

ресурса 

2. Отказ 

Визуален контрол 

Цилиндрър за 

автоматично спиране на 

колелата 

СТОРНН 
1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и инструментален 

контрол 

Редукционни 

ускорители 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и инструментален 

контрол 

Аварийни 

превключватели 
СТОРНН 

1. Нехерметичност 

2. Отказ 

Визуален и инструментален 

контрол 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 

АЕРОДИНАМИКАТА НА КРИЛО С PIV 

МЕТОДИ 

БОРЯНА САРАНДАЛИЕВА, ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ХРИСТИАН ПАНАЙОТОВ 

ТУ-София, филиал Пловдив, ТУ-София, филиал Пловдив 

boryana.sarandalieva92@gmail.com, hristian@tu-plovdiv.bg 

Резюме: В настоящия доклад са представени експериментални изследвания на модел 

на крило на безпилотен летателен апарат TERES 02 в аеродинамичен комплекс 

УЛАК-1. Получени са резултати за скоростното поле и деформациите в три равнини 

по полуразпереността на крилото, успоредни на равнината на симетрия на 

летателния апарат посредством оптичен метод PIV (Particle Image Velocimetry).  

Ключови думи: PIV, digital image correlation, аероеластично подобие 

EXPERIMENTAL RESEARCH ON WING 

AERODYNAMICS USING PARTICLE IMAGE 

VELOCIMETRY 

BORYANA SARANDALIEVA, ASSOC. PROF. HRISTIAN PANAYOTOV, PhD 

Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, Technical University of Sofia, Plovdiv 

Branch 

boryana.sarandalieva92@gmail.com, hristian@tu-plovdiv.bg 

Abstract: This report presents experimental research on aerodynamic characteristics of a 

TERES 02 UAV model conducted in the Aerodynamics laboratory of the Technical 

University of Sofia, Plovdiv Branch. The data obtained using particle image velocimetry 

include velocity field and deformation in three different planes of the semi-span of the wing 

parallel to plane of symmetry. 

Key words: particle image velocimetry, digital image correlation, aeroelastic similitude 

 

1. Въведение 

Изследването на аероеластични модели в 

аеродинамични тръби е един от най-

достоверните, а в някой случай единственият 

възможен начин за определяне на 

аероеластичните характеристики на 

конструкцията на ЛА при различни режими на 

полета. 

За изследване на аероеластичните 

явления в лабораторни условия с помощта на 

аеродинамични тръби се прилага методът на 

моделирането. При него се използват модели на 

реалния ЛА, които трябва да отговарят на 

определени критерии за динамично подобие. 

2. Теоретична част 

2.1. Аероеластично подобие 

Създаването на динамично подобни 

модели, предназначени за изследване в 

аеродинамични тръби на възникващите 

аероеластични явления, е сложна задача, тъй като 

освен геометрично подобни по форма и размери, 

моделът и реалният ЛА трябва да са подобни по 

масови и инерционни характеристики, както и по 

коравина на конструкцията. 

Проектирането на динамично подобни 

модели се основава на закона на Нютон за 

механично подобие и теорията на размерностите, 

съгласно които две механични системи са 

динамично подобни, когато са геометрично 

подобни и едната система копира движенията на 

другата. Следователно критериите на подобие 

имат едни и същи стойности за модела и реалния 

ЛА. 

2.2. Оптични методи за измерване на 

параметрите на въздушни течения 

Particle image velocimetry (PIV) е оптичен 

метод за визуализация на течението и изследване 

на динамиката на флуидите. PIV осигурява 

детайлни измервания на големината на 

скоростта, векторите на скоростта и свързаните с 
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тях свойства на флуидите. Във флуида се добавят 

„индикаторни“ частици, които са достатъчно 

малки и се приема, че точно следват динамиката 

на течението. След това флуидът и частиците се 

осветяват така, че частиците да станат видими, 

като движението им се използва за определяне на 

скоростта и направлението (скоростното поле) на 

изследваното течение. 

Лабораторната установка за PIV 

експеримент обикновено се състои от една или 

две цифрови CCD или CMOS камери; лазер с 

оптично устройство за ограничаване на 

осветяваната област – цилиндрична леща, която 

преобразува светлинния лъч в равнина; 

синхронизатор, който да действа като външен 

тригер за управление на камерата, лазера, 

устройството, разпръскващо частиците, и 

изследвания флуид. За допълнително 

обработване на получените изображенията се 

използва специализиран PIV софтуер. 

2.2.1. 2D PIV 

2D PIV е метод за визуализиране на 

двумерни векторни скоростни полета на флуидно 

течение чрез обработка на цифрови изображения 

на добавените във флуидното течение 

„индикаторни“ частици. Информацията за 

скоростта на частиците се получава като се 

измерва тяхното преместване за даден интервал 

от време. 

Преместването на частиците се изчислява 

за определена област от течението, която се 

осветява от лазер. Местоположението на 

осветените частици във флуидното течение се 

заснема от цифрова камера, като оптичната ос на 

обектива ѝ е разположена перпендикулярно на 

равнината на лазерното излъчване. Апертурата 

на камерата е настроена така, че на черен фон да 

се виждат само частиците в потока във вид на 

светли петна. Също така лазерът и камерата са 

синхронизирани с помощта на специализиран 

синхронизиращ модул така че частиците, 

осветени в момента на импулс 1, са заснети на 

изображение 1, а частиците, осветени в момента 

на импулс 2, са заснети на изображение 2. При 

последващата цифрова обработка на получените 

данни, снимките се разделят на зони на интерес с 

размери MxN пиксела. Всяка от тези зони се 

корелира от изображение_1 и изображение_2, за 

да се получи векторът на средното преместване 

на частиците. По този начин се получава 

векторна карта на средното преместване на 

частиците за всяка област на интерес. 

Преместванията на частиците, измервани в 

пиксели, се преобразуват във физична величина 

– дължини в mm. Те се разделят на времето, 

измервано в секунди, между две заснети 

изображения. По този начин векторите на 

преместването се конвертират в карта на raw-

вектори на скоростта (raw velocity vectors). След 

това, с цел подобряване на качеството на 

получените резултати от проведеното PIV 

измерване, към получената векторна карта се 

прилагат специални алгоритми за валидиране, 

които откриват, премахват или по възможност 

модифицират/възстановяват грешни вектори 

съгласно различни цифрови подходи. 

 
Фиг. 1 - Схема на 2D PIV измерване 

 
Фиг. 2 - Примерна векторна карта 

2.2.2. Stereo PIV 

 В конфигурацията на стерео PIV 

системата, за разлика от двумерната, влизат две 

CCD или CMOS цифрови камери, като всяка 

камера „вижда“ флуидното течение под различен 

ъгъл. 

 На фиг. 3 и 4 схематично са показани два 

варианта на разположение на камерите при 

стерео PIV измервания. 

 
Фиг. 3 
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Фиг. 4 

Стерео измерванията започват със 

стандартна 2D PIV обработка на PIV 

изображенията, записани едновременно от двете 

камери. В резултат на това се получават две 2D 

векторни карти, представящи полето на 

течението в даден момент без да е извършена 

корекция по зрителен ъгъл, т.е. както се „вижда“ 

от камерите. Използвайки предварително 

получени калибровъчни изчисления, двете 2D 

векторни карти се обединяват в една стерео 

векторна карта (фиг. 5). 

 
Фиг. 5 

В границите на областта на припокриване 

се избират области на интерес под формата на 

правоъгълна мрежа. 

В триизмерната векторна карта третата 

координата на скоростта, която е 

перпендикулярна на равнината на лазерното 

излъчване, е представена в определен цвят на 

фона, който съответства на определен скоростен 

диапзон. 

 
Фиг. 6 - 3D векторна карта на скоростите 

във флуидно течение 

3. Опитна постановка 

За провеждането на експеримента е 

проектиран умален модел на реалния БЛА в 

мащаб 1:10. Мащабът се обуславя от напречното 

сечение на работната част на аеродинамичната 

тръба – максимално допустимата разпереност на 

модела е 400 mm, а максималната площ на 

напречното сечение е 1800 mm2. За да се осигури 

надеждното закрепване на модела към 

вътрешните аеродинамични везни е проектирана 

специална опора. Основните изисквания към 

опората са: минимално вредно съпротивление; 

минимална интерференция с модела; минимално 

напречно сечение; максимална здравина и якост. 

Изработеният модел е на БЛА и опората 

са показани на фиг. 7. 

 
Фиг. 7 

Експериментът се провежда в 

аеродинамична тръба УЛАК-1 с открита работна 

част и изследователска станция със затворен 

цикъл на работа. 

Максималната скорост на въздушния 

поток, която може да се постигне в 

аеродинамичната тръба, е 50 m/s. Размерите на 

напречното сечение на работната част са 600х400 

mm. Аеродинамичните сили и моменти се 

измерват с помощта на шесткомпонентни 

тензометрични аеродинамични везни. Ъгълът на 

атака и ъгълът на плъзгане се контролират с α-β 

механизъм. Контролирането на експеримента и 

измерването на силите и моментите е напълно 

автоматизирано. 

4. Експериментални резултати 

В настоящия експеримент 

аеродинамичните характеристики в равнината на 

симетрия са анализирани в зависимост от ъгъла 

на атака α при определено число на Рейнолдс Re. 

{𝐿, 𝐷, 𝑀, 𝐶𝐿, 𝐶𝐷 , 𝐶𝑀}𝑇 = 𝑓(𝛼, 𝑅𝑒),     (1) 
където: L – подемна сила; D – челно 

съпротивление; M – огъващ момент; 𝐶𝐿 , 𝐶𝐷, 𝐶𝑀 – 

аеродинамични коефициенти на споменатите три 

величини. 

Аеродинамичните везни измерват 

директно силите и моментите, въздействащи 

върху координатната система свързана към тях, а 

именно силата на челно съпротивление X, 

нормалната сила Z и огъващия момент My. 

Аеродинамичните коефициенти в тази 
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координатна система се изчисляват посредством 

следните зависимости: 

𝐶𝑋 =
𝐷

𝑞. 𝑆
; 𝐶𝑍 =

𝑍

𝑞. 𝑆
; 𝐶𝑀𝑦

=
𝑀𝑦

𝑞. 𝑆. 𝑐
,     (2) 

където: S – референтната площ; c – референтната 

дължина (средната аеродинамична хорда); 𝑞 =
𝜌𝑉∞

2

2
 – динамичното налягане (V∞ е скорост на 

несмутеното течение, а ρ е плътността на 

въздуха). 

Вече пресметнатите аеродинамични 

коефициенти могат да бъдат трансформирани в 

коефициенти от скоростната кооридинатна 

система с помощта на следните превръщания: 

𝐶𝐷 = 𝐶𝑋 cos 𝛼 + 𝐶𝑍 sin 𝛼 ,     (3) 

𝐶𝐿 = 𝐶𝑍 cos 𝛼 + 𝐶𝑋 sin 𝛼,     (4) 

𝐶𝑀 = 𝐶𝑀𝑦
+

(𝑧0 − 𝑧𝐺)𝐶𝑋

𝑐
−

(𝑥0 − 𝑥𝐺)𝐶𝑍

𝑐
,     (5) 

където индексите „0“ и „G“ се използват, за да 

укажат координатите на моментния център на 

везните и респективно на модела на БЛА. 

След получаване на резултатите от 

проведения аеродинамичен експеримент е 

необходимо те да бъдат коригирани, за да се 

елиминират различните източници на грешки. 

Най-значимите корекции, които е необходимо да 

се направят при експерименти с аеродинамична 

тръба УЛАК-1, са корекция на турбулентния 

фактор /TF/ и корекция от скоса на течението в 

работната част. 

Първата поправка определя 

съотношението между интензивността на 

турбулентността в работната част и на 

турбулентността в свободната атмосфера. При 

предишни експерименти, направени в 

аеродинамичната тръба УЛАК-1, е установено, 

че турбулентният фактор e TF = 2,14. 

Следователно измереното Рейнолдсово число 

трябва да бъде коригирано, за да се получи 

ефективното число на Рейнолдс: 

𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝑇𝐹. 𝑅𝑒,     (6) 

Втората поправка елиминира влиянието 

от скоса на течението в работната част. Различни 

методи са използвани, за да се установи ъгълът 

на скос на течението в работната част. В 

настоящия експеримент моделът на БЛА е 

тестван в две различни конфигурации при 

различни ъгли на атака – при нормален и при 

обърнат (гръбен) полет. 

В случай че ъгълът на скос на течението в 

работната част е равен на 0, резултатите, 

измерени при двете конфигурации на полет, ще 

бъдат еднакви. В противен случай ще имаме 

различни резултати за конкретните ъгли на атака, 

като по този начин ъгълът на атака при нулева 

подемна сила при нормален и обърнат полет ще 

бъде различен. В крайна сметка ъгълът на скос на 

течението в работната част ще бъде: 

𝜀𝑇𝐴 =
𝛼0𝑛𝑜𝑟

− 𝛼0𝑖𝑛𝑣

2
,     (7) 

Реалният ъгъл на атака в работната част 

ще бъде: 

𝛼𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝛼 − 𝜀𝑇𝐴,     (8) 
Аеродинамичните коефициенти могат да 

бъдат коригирани със следните зависимости: 

𝐶𝐷𝑡𝑟𝑢𝑒
= 𝐶𝐷. cos 𝜀𝑇𝐴 + 𝐶𝐿 sin 𝜀𝑇𝐴 ,     (9) 

𝐶𝐿𝑡𝑟𝑢𝑒
= 𝐶𝐿. cos 𝜀𝑇𝐴 − 𝐶𝐷 sin 𝜀𝑇𝐴 ,     (10) 

5. Анализ на резултатите 

Извършени са три отделни опита според 

гореспоменатата методология: нормален полет и 

гръбен полет, за да се определи ъгълът на скос на 

течението в работната част и да се измери 

съпротивлението на опората, поддържаща 

модела на БЛА. Съпротивлението на опората е 

взето предвид и е извадено от общото 

съпротивление на двойката „БЛА-поддържаща 

опора“. Съпротивлението от интерференцията 

между БЛА и опората е пренебрегнато. 

Измерените коефициенти на подемна сила и 

съпротивление в зависимост от ъгъла на атака на 

опората са следните: 

Таблица 1 

α [deg] CD CL 

- 7,91 0,0072 - 0,0049 

- 5,91 0,0070 - 0,0051 

- 3,92 0,0068 - 0,0054 

- 1,91 0,0065 - 0,0055 

0,08 0,0061 0,0059 

2,08 0,0079 0,0056 

4,08 0,0065 0,0054 

6,07 0,0067 0,0052 

8,07 0,0082 0,0105 

10,06 0,0110 0,0158 

12,06 0,0102 0,0210 

14,05 0,0126 0,0207 

16,04 0,0147 0,0258 

18,04 0,0156 0,0254 

 

За всички проведени опити референтната 

площ на модела и референтната дължина са 

съответно: S = 0,018 m2; c = 0,053 m. Плътността 

на въздуха е ρ = 1,1652 kg/m3. Ефективното число 

на Рейнолдс, базирано на средната 

аеродинамична хорда c, е равно на Reeff = 190 000. 

Изчисленият ъгъл на скос на течението в 

работната част е 𝜀𝑇𝐴 = 1,2°, като той остава 

постоянен при всички тестове, извършвани в 

аеродинамичната тръба УЛАК-1. 

На фиг. 8 е показано съотношението на 

коефициентите на подемна сила и челно 

съпротивление спрямо ъгъла на атака. Както се 
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вижда от графиката, кривата на коефициента на 

подемна сила не е достигнала своя максимум и 

респективно не можем да определим критичния 

ъгъл на атака на БЛА. Това се дължи на факта, че 

максималният ъгъл на атака, който може да 

постигнем в аеродинамичната тръба УЛАК-1 е 

18°, но като го редуцираме с ъгъла на скос на 

течението в работната част, става дори по-малък. 

Също така стреловидните крила имат висок 

критичен ъгъл на атака и за да успеем да го 

постигнем е необходимо да се изработи нова 

опора за закрепване на модела. Минималният 

коефициент на челно съпротивление е CD = 

0,0407, като за „чистата“ конфигурация на 

самолета, той е доста по-висок, но в случая може 

да се обясни с ниското Рейнолдсово число. 

Относително високият коефициент на челно 

съпротивление пък влияе върху стойностите на 

аеродинамичното качество, показано на фиг. 9. 

Максималната стойност на аеродинамичното 

качество е около 12 при ъгъл на атака α = 7°. 

 
Фиг. 8 - Коефициент на подемна сила и челно 

съпротивление в зависимост от ъгъла на 

атака 

 
Фиг. 9 - Аеродинамично качество на БЛА в 

зависимост от ъгъла на атака 

 
Фиг. 10 - Експериментална поляра на БЛА 

6. Резултати от PIV измерванията 

В резултат от проведените измервания с 

описаната PIV система са получени следните 

резултати за векторното поле на модела и 

завихреността в три сечения спрямо 

полуразпереността на крилото: 0,3 (фиг. 11, 12 и 

13); 0,6 (фиг. 14, 15 и 16); 0,9 (фиг. 17, 18 и 19). 

 
Фиг. 11 - Снимка на индикаторни частици в 

сечение 0,3 от полуразпереността на 

крилото 

 
Фиг. 12 - Скоростно поле в сечение 0,3 от 

полуразпереността на крилото 
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Фиг. 13 - Завихреност на скоростното поле в 

сечение 0,3 от полуразпереността на 

крилото 

 
Фиг. 14 - Снимка на индикаторни частици в 

сечение 0,6 от полуразпереността на 

крилото 

 
Фиг. 15 - Скоростно поле в сечение 0,6 от 

полуразпереността на крилото 

 
Фиг. 16 - Завихреност на скоростното поле в 

сечение 0,6 от полуразпереността на 

крилото 

 
Фиг. 17 - Снимка на индикаторни частици в 

сечение 0,9 от полуразпереността на 

крилото 

 
Фиг. 18 - Скоростно поле в сечение 0,9 от 

полуразпереността на крилото 

 
Фиг. 19 - Скоростно поле в сечение 0,9 от 

полуразпереността на крилото 
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INFLUENCE OF THE CABLES ON THE 

HEATING OF A HIGH POWER LOW VOLTAGE 

FUSE 
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Abstract: Numerical studies of the influence of the cross-sections of the connecting cables 

on the heating of a high-power low-voltage fuse have been carried out and presented in 

this paper. The studies have been conducted using a developed 3D computer model in the 

software product COMSOL. The coupled electric-thermal problem has been solved. 

Results, concerning the distribution of the thermal field of the fuse when using connecting 

cables with different cross-sections, have been obtained. A comparison of the obtained 

results has been made. 

Key words: cables, finite element method, heating, high-power fuse 

ВЛИЯНИЕ НА КАБЕЛИТЕ ВЪРХУ 

ЗАГРЯВАНЕТО НА ВИСОКОМОЩЕН 

ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 

ИВАН ХАДЖИЕВ 

Технически университет – София, филиал Пловдив, Факултет „Електроника и 

автоматика“, катедра „Електротехника“, ул. „Цанко Дюстабанов“ №25 

E-mail: hadzhiev_tu@abv.bg  

Резюме: В тази статия са проведени числени изследвания на влиянието на 

сеченията на свързващите кабели върху загряването на високомощен предпазител 

за ниско напрежение. Изследванията са проведени чрез разработен 3D компютърен 

модел в средата на софтуерния продукт COMSOL. Решена е свързаната 

електрическа-топлинна задача. Получени са резултати за разпределението на 

топлинното поле на предпазителя при различни сечения на свързващите кабели. 

Направено е сравнение на получените резултати. 

Ключови думи: кабели, метод с крайни елементи, загряване, високомощен 

предпазител 

 

1. Introduction 

The oldest and at the same time the simplest 

electrical apparatus for protecting consumers in 

high and low-voltage circuits against overloading 

and short circuits is the fuse [1]. 

A number of 2D and 3D computer models 

of fuses have been developed for studying the 

thermal processes in these devices. In [2], a 2D 

computer model is presented for studying the 

influence of the harmonics on the losses in high-

power fuses by means of the programming product 

ANSYS. A 3D model of a high-power fuse has been 

developed in [3] and the influence of the ambient 

temperature and the electric current on the 

distribution of the thermal field of the fuse has been 

studied. In [4], a computer model of a fuse is 

described for domestic application, developed in the 

program ANSYS. 

This paper considers a high-power low-

voltage fuse, using a 3D computer model, 

developed for this purpose in the software product 

COMSOL [5]. The structure of the developed 

model is described in detail in [6], where 

experimental and numerical studies of a low-voltage 

fuse are presented. Numerical studies of the 

influence, exerted by the contact resistance and the 

type of the filler of a high-power fuse on its heating, 

are reported in [7]. The present paper discusses the 

continuation of the studies, described in [6] and [7]. 

Numerical studies of the influence of the cross-

sections of the connecting cables on the heating of 
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the high-power low-voltage fuse have been carried 

out. A comparison of the obtained results, 

concerning the heating of the fuse when using 

different cross-sections of the connecting cables, 

has been made. 

2. Construction of the studied high-power 

low-voltage fuse 

A high-power low-voltage fuse, whose 

construction is shown in Fig. 1, is the object of 

study here. The fuse is with the following technical 

parameters: rated voltage Un=500VAC, rated 

current In=50A, rated short-time withstand current 

Icw=120kA, protective characteristic of gG type. 

 

Fig. 1.  Construction of a high-power low-voltage 

fuse: 1 – fuse housing; 2 – fuse filler; 3 – 

fuse link; 4, 5 – contact knives of the fuse; 

6 – contact connection between the fuse and 

the base; 7 – base, on which the fuse is 

placed. 

3. Finite element analysis 

The numerical studies were conducted with 

the help of a developed 3D computer model in 

COMSOL [5]. The coupled electric-thermal 

problem was solved. The model was analysed by 

the method of finite elements and the resultant mesh 

is given in Fig. 2. 

 

Fig. 2.  Finite element mesh. 

4. Mathematical model 

Two inter-related components form the 

mathematical model (an electrical and a thermal 

problem) and they are linked together by the electric 

conductivity, which depends on the temperature. 

The following equations determine the 

electric field [8]: 

  
2

0V    (1) 
  V E   (2) 

  ( )TJ E   (3) 

  ( )q T
2

E   (4) 

where: the electric scalar potential is denoted by V; 

E is the intensity of the electric field; J - the current 

density vector; q - the specific losses of power; and 

σ(Т) - the specific electric conductivity. 

 
1

( )
[1 ( )]

o o

T
T T


 


 

 (5) 

where: ρо stands for the specific electric resistance 

at temperature To; T denotes the temperature in an 

elementary volume of the current-carrying element; 

α is the temperature coefficient of the specific 

resistance. 

The electrical problem is solved under the 

following boundary conditions: 

- electric current is set at the input of the 

current-carrying element of the fuse base; 

- electrical potential of 0V is set at the 

output of the current-carrying element of the fuse 

base; 

- on the surface of the current-carrying 

elements the following boundary condition is 

imposed: 
 . 0n J     (6) 

The specific surface losses in the contact 

connections are defined by the formula: 

 .c sp  2
E    (7) 

where: σs is the specific surface conductivity per 

unit of area, defined by the formula (8); E is the 

intensity vector of the electric field. 

 
1

,
.

s

c cR S
     (8) 

where: Rc is an experimentally obtained value of the 

contact resistance; Sc is the contact area. 

From the solution of the electrical problem 

the losses of power in the fuse are obtained. They 

are the heat sources for the solution of the thermal 

problem. 

The thermal field is described by the 

following equation [8], [9]: 

  . 0T q      (9) 

where λ is the coefficient of thermal conductivity. 

The thermal problem is solved at the 

following boundary conditions: 
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- heat transfer from the housing of the fuse 

toward the environment by convection and 

radiation: 

  s amb

T
h T T

n



  



 
 
 

            (10) 

  4 4

s amb

T
k T T

n
 


 



 
 
 

            (11) 

where h is a coefficient of convection, defined by 

the criterion of Nuselt in the programme COMSOL; 

k=5,67.10
-8

 W/m
2
.K

-4
 is the constant of Stephan 

Boltzmann; ε is the emissivity; Ts is the temperature 

of the outer surface of the fuse; Tamb is the ambient 

temperature. 

- thermal flow, propagating along the cross-

sections of the connecting cables is set both at the 

input and at the output of the current-carrying 

element of the fuse base. The algorithm for 

determining the thermal flows, propagating along 

the cables, is given in [10]. 

5. Numerical results 

Results, concerning the distribution of the 

thermal field in the high-power fuse at cross-

sections of the connecting cables of 10mm
2
, 16mm

2
, 

25mm
2
 and 35mm

2
 have been obtained. The cables 

are 1m long. Part of the results – at 50А current and 

ambient temperature 30
о
С – are given in the figures 

below. Figures 3÷5 present the distribution of the 

thermal field along the current-carrying elements, 

the fuse housing and the cross-sections of the fuse. 

Fig. 6 shows the distribution of the heat transfer 

coefficient from the fuse toward the environment 

for the different cross-sections of the connecting 

cables. 

 

a) Scable=10mm
2
  b) Scable=16mm

2 

 
c) Scable=25mm

2
  d) Scable=35mm

2
 

Fig. 3.  Distribution of the thermal field (
о
С) along 

the current-carrying elements at 50А 

current and different cross-sections of the 

connecting cables. 

 

a) Scable=10mm
2
  b) Scable=16mm

2 

 
c) Scable=25mm

2
  d) Scable=35mm

2
 

Fig. 4.  Distribution of the thermal field (
о
С) of the 

fuse at 50А current and different cross-

sections of the connecting cables. 

 

a) Scable=10mm
2
  

 
b) Scable=16mm

2 

 
c) Scable=25mm

2
  

 
d) Scable=35mm

2
 

Fig. 5.  Distribution of the thermal field (
о
С) in the 

cross-sections of the fuse at 50А current 

and different cross-sections of the 

connecting cables. 
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a) Scable=10mm
2
  b) Scable=16mm

2 

 
c) Scable=25mm

2
  d) Scable=35mm

2
 

Fig. 6.  Distribution of the heat transfer coefficient 

(W/m
2
.
o
C) of the fuse toward the 

environment at 50А current and different 

cross-sections of the connecting cables. 

Fig. 7 illustrates the dependence of the 

maximum temperature of the fuse link on the 

current for the different cross-sections of the 

connecting cables. 

 

Fig. 7.  Dependence of the maximum fuse link 

temperature on the current at cross-section 

of the connecting cable: 1 – Scable=10mm
2
; 

2 – Scable=16mm
2
; 3 – Scable=25mm

2
; 4 – 

Scable=35mm
2
. 

6. Conclusions 

When changing the cross-sections of the 

connecting cables from 10mm
2
 to 35mm

2
 and using 

a current load up to the rated fuse current, the 

maximum temperature of the fuse link decreases by 

up to 11%. This is due to the increased thermal flow 

from the fuse toward the cables. 

It can be seen from the obtained results that 

the heating of the fuse depends on the cross-sections 

of the cables. It means that, when modeling thermal 

processes in fuses, the thermal flow, propagating 

along the cross-sections of the connecting cables 

should be taken into account. 
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